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Sambutan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram
Dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian
Di Fakultas Pertanian Universitas Mataram – Mataram, 27 Januari 2018
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Masalah ketersediaan pangan dan energi, baik kuantitas maupun kualitas, menjadi
salah satu isu strategis nasional. Upaya pencapaian kedaulatan 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 kedaulatan 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 Menuju Kedaulatan Pangan dan Energi. Seminar ini merupakan rangkaian
dari kegiatan Dies Natalis Fakultas Pertanian Universitas Mataram ke 51.
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: implementasi iptek pertanian
berkelanjutan yang tangguh guna mencapai kedaulatan pangan; adanya penguatan
sumberdaya manusia di bidang pertanian; kelembagaan harus dibentuk yang kuat dan
diperlukan integrasi berbagai institusi pendidikan, pemerintah, 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, Juli 2018
Dekan Fakultas Pertanian Unram,

Dr. Ir. Sukartono, M.Agr.
NIP. 19621212 198902 1 001
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018
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KATA PENGANTAR
Seminar nasional ini diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke 51 Fakultas
Pertanian Universitas Mataram, dengan tema: “Implementasi IPTEK Pertanian
Berkelanjutan yang Tangguh Menuju Kedaulatan Pangan”, dan delapan subtema,
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 dan biodiversitas.
Pelaksanaan seminar nasional selama satu hari, yakni tanggal 27 Januari 2018, di
Fakultas Pertanian Universitas Mataram; jalan Majapahit nomor 62 Mataram, Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Tujuan seminar nasional, meliputi mempublikasi dan mendesiminasi hasilhasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam rangka penanganan ketahanan pangan dan
kecukupan energi; merumuskan gagasan-gagasan strategis mewujudkan ketangguhan dalam
perspektif ketahanan pangan dan kecukupan energy; melakukan identifikasi permasalahan
utama pembangunan rendah emisi untuk antisipasi perubahan iklim. Tujuan tersebut perlu
kerjasama kemitraan di antara berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pikiran dan
pengalaman dari pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka merumuskan pada kemitraan
untuk pengembangan dan penerapan teknologi., sehingga tercapai kedaulatan pangan.
Kegiatan seminar nasional diikuti Peserta pemakalah oral: 74 orang yang berasal dari
12 perguruan tinggi dan 1 balai. Peserta pemakalah poster sebanyak 3 pemakalah.
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/ keynote speaker, yaitu:
a. Kementerian Pertanian dibawakan oleh Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev, dengan
topik: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian Menuju Kedaulatan Pangan;
b. Prof. Dr. Budi mulyanto (Ketua HITI Pusat) dengan topik: “Ilmu Tanah Menyelamatkan
Bumi (Soil Sciences Save the Earth)”.
c. Prof Dr.Ir. Abdul Latief Abadi, MS. (Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya) dengan
topik: “Penerapan PHT Padi Menuju Pertanian Berlanjut”
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018
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d. Dr. Ir. Hajrial Aswidinnoor (Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor) dengan topik
e. “Melaksanakan Roadma Penelitian Padi Tipe Baru Dan Implementasi Iptek Hasilnya
Kepada Masyarakat (Pengalaman Peneliti Perguruan Tinggi)”.
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, 16 Juli 2018

AAK. Sudharmawan

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018
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INDONESIA NEGARA
AGRARIS BESAR
Pending Dadih Permana
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Disampaikan pada
SEMINAR NASIONAL DIES NATALIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MATARAM
27 Januari 2018

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar
berupa:
A. Sumberdaya Lahan:
a. Sawah seluas 8,1 juta hektar;
b. Lahan Sub optimal Kering sekitar 63 juta hektar;
c. Lahan sub optimal basah terdiri dari Rawa/Lebak non Pasang Surut
13,3 juta hektar dan Lahan Pasang surut 20,1 juta hektar.
B. Keanekaragaman Hayati terbesar nomor dua setelah Brazilia;
C. Sumberdaya Manusia;
D. Iklim yang terdiri dari dua musim, hujan dan kemarau dengan
penyinaran matahari sepanjang tahun;
E. Budaya bertani/beternak dan berkebun yang merupakan kekuatan
dalam bentuk sistem nilai sosial kemasyarakatan dimana Pertanian
sejatinya merupakan aktualisasi Budaya;
Kementerian Pertanian

www.pertanian.go.id
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UNTUK MENGAKTUALISASIKAN POTENSI AGRARIS TERSEBUT DIPERLUKAN:
• Arah dan kebijakan yang afirmatif dan fokus untuk sebesar besarnya bagi
pengembangan pertanian Indonesia termasuk Politik Anggaran dan
kebijakan Investasi;
• Program dan kegiatan yang melibatkan multi pihak (Pemerintah, Dunia
Usaha dan Masyarakat);
• Dukungan integrasi dan sinergi lintas sektor termasuk di dalamnya Peran
serta Dunia Pendidikan;
• Penerapan Ilmu dan Teknologi yang tetap memperhatikan aspek spesifik
lokalita dan keberlanjutan;
• Pengembangan dan Penguatan dukungan Infra struktur dan Supra struktur
Pertanian;
• Penyiapan dan dukungan SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya
utamanya peran Generasi Muda dalam bidang Pertanian

CAPAIAN PRODUKSI KOMODITAS PERTANIAN STRATEGIS
TAHUN 2017

II. KERAGAAN PRODUKSI KOMODITAS
PERTANIAN STRATEGIS DAN CAPAIAN KINERJA

Keterangan:
Tahun 2016: angka sementara untuk komoditi Tebu, Klp. Sawit, Karet, Kopi, & Kakao
Tahun 2017:
• Angka estimasi untuk komoditi Tebu, Klp. Sawit, Karet, Kopi, Kakao
• Angka sementara untuk komoditi Daging Sapi
• Aram II (diolah Pusdatin) komoditi Cabai, Bw. Merah, Padi, Jagung & Kedelai

Kementerian Pertanian
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CAPAIAN KINERJA 2014 - 2017

CAPAIAN KINERJA 2015 – 2017 (3)

PRODUKSI DAN SWASEMBADA

PRODUKSI DAN SWASEMBADA

JAGUNG

PADI

36,9%

15,1%
Juta Ton
2014

2015

CABAI

BW MERAH

Juta Ton

Juta Ton

2016 2017*

2014

2015

2016 2017*

2014

2015

2016 2017*

19,00 19,61 23,57 26,02

1,23

1,22

1,44

1,87

1,91

1,96

2014

70,84 75,39 79,35 81,55

1,6%

15,4%

Juta Ton

2016 2017*

2015

1,42

KEDELAI

TEBU

DAGING SAPI

8,1%

Luas Tambah Tanam

Indeks Pertanaman (IP)

Pengembangan Lahan Rawa

16,39 Juta Ha
(Naik 2,34 Juta Ha /16,65%)

IP 1,73 (naik 2,95%)

367 Ribu Ha

29,4%

4,2%

Juta Ton

Juta Ton

Juta Ton

2014

2015

2016 2017*

2014

2015

2016 2017*

2014

2015

2016 2017*

0,49

0,50

0,51

2,57

2,49

2,22

0.95

0,96

0,86

0,53

1,90

2,46

0,67

Desa Mandiri Benih

Desa Pertanian Organik

1.313 Desa
(Target: 1.000 Desa)

714 Desa (71,4%)

- Produksi Daging Sapi : Angka Sementara 2017

*) 2017 : - Angka Sementara/Prognosa(s/d Oktober 2017)

- Produksi Bawang Merah dan Cabai : ARAM I/2017

- Produksi Padi, Jagung dan Kedelai : ARAM I/2017
- Produksi Gula 2016 Angka Sementara, 2017 Angka Estimasi

Kementerian Pertanian
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CAPAIAN KINERJA 2014 - 2017

CAPAIAN KINERJA 2015 – 2017 (4)

EKSPOR/IMPOR

INFRASTRUKTUR DAN SARANA

108%
Perluasan dan optimasi lahan
sawah 1,08 juta Ha

2.175%

113%
Rehab Jaringan Irigasi Tersier 3,4 juta Ha
(113%) dan pembangunan Embung
sebanyak 2.278 unit

Modernisasi pertanian melalui
pemberian bantuan alsintan sebanyak
284.436 unit

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
-

Impor Bawang Merah Konsumsi
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-

Jmlah (Ton)

Jumlah (Ton)

Impor Beras Medium

2014

Beras Medium 415.129

2015

2016

2017

1.502.728

-

-

* Ekspor beras tahun 2016 sebesar 2.538 ton

Bawang Merah

Impor Cabai Segar

Kementerian Pertanian
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30

20
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Cabai Segar
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3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-

Jumlah (Ton)

Jumlah (Ton)

Bantuan Benih 12,1 juta Ha

2014

2015

2016

2017

30

43

-

-

Kementerian Pertanian

2016

2017

-

-

Impor Jagung Pakan Ternak

40

-

Asuransi Usaha Tani Padi → 1,2 juta Ha
Asuransi Ternak Sapi → 120.000 ekor

2015
15.796

** Ekspor bawang merah Sept sebesar 2.516 ton

50

Pupuk Bersubsidi
27,64 juta ton

2014
72.655

2014

2015

2016

2017

Jagung Pakan Ternak 3.248.575 3.259.762 1.134.691

-

www.pertanian.go.id
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LINGKUNGAN STRATEGIS
Surplus Demografi dan Urbanisasi

2025

III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Skenario Penduduk perdesaan dan perkotaan

• Jumlah pekerja mencapai
persentase tertinggi (70%
dari populasi) →
tertanggung berkurang
• Penduduk mencapai + 275
juta jiwa
• Sekitar 75% berada di
Perkotaan

Kementerian Pertanian

www.pertanian.go.id
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LINGKUNGAN STRATEGIS
MERUBAH POLA PRODUKSI DAN POLA KONSUMSI
PRODUK PANGAN
LINGKUNGAN
STRATEGIS

• Permintaan terhadap
produk berstandar
meningkat seiring dengan
peningkatan pendapatan
masyarakat.
• Permintaanmakanan siap
saji meningkat dari 14%
menjadi 18% dari total
pengeluaran konsumen
untuk makanan.
• Konsumen meningkat
untuk membeli “produk
dan jasa” sekaligus.

• Isu hemat air dan
perubahan iklim

KEBIJAKAN UMUM

• Penerapan SNI wajib
Beras dalam kemasan
(serta produk lainnya)
• Semakin berkembang
industri makanan dan
restoran cepat saji
• Pasar online melayani
kebutuhan akan
“produk yang diterima
ditempat” termasuk
produk pertanian
segar
• Smart Agriculture
sebagai jawaban
efisiensi air dan
adaptasi perubahan
iklim

Kementerian Pertanian

HIGHLIGHT SASARAN PRIORITAS RKP 2018
PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN

STRATEGI
PN KETAHANAN
ENERGI

• Peningkatanproduksi
dan kualitas produk
pertanian

• Produksi bahan pangan dalam negeri.

• Percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) prioritas

• Waduk dan jaringan irigasi

• Mendorong majunya
industri pengolahan
hasil pertanian
• PetaniGo-Digital
• Penguatan
kelembagaanpetani
berbasis korporasi dan
kawasan
• dll

www.pertanian.go.id
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Kementerian Pertanian

RENCANA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
KETAHANAN
PANGAN
TEMA RENCANA KERJA
(RENJA) KEMENTERIAN
PERTANIAN:

“Investasi dan
Infrastruktur”

“Pengembangan
Infrastruktur dan
Korporasi Petani
untuk Percepatan
Peningkatan Produksi
dan Ekspor Pangan serta
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat Miskin”

Percepatan
Produksi dan
Perbanyakan

Penyediaan
dan
Perbanyakan

Benih

indukan Sapi

Hilirisasi
Produk
Pangan dan
Pertanian
Penyediaan

Pasokan Air
(embung dan
bangunan air
lainnya)

www.pertanian.go.id

PENGEMBANGAN PILOT PERCONTOHAN

KEBIJAKAN
OPERASIONAL

TEMA
RKPRKP
2018
FOKUS

PN KETAHANAN
PANGAN

• Peningkatan kontribusi sektor pariwisata

PENGEMBANGAN LAHAN SUB OPTIMAL
• Kebijakan Kementerian Pertanian (Ditjen PSP) melalui
kegiatan penanganan lahan sub optimal difokuskan untuk
meningkatkan provitas dan meningkatkan IP melalui: a.
Perbaikan/penyempurnaan
infrastruktur
lahan
pertanian, seperti pembuatan tanggul, penataan jaringan
irigasi dan bangunan pelengkapnya, pemasangan pompa
air, dan lain-lain; b. Perbaikan kesuburan lahan, melalui
pemberian sarana produksi dan pembenah tanah.

Perbaikan/
Pergantian

varietas
unggul
bermutu
Fokus
Komoditas dan
Kawasan/Clust
er/Korporasi

Pengembangan
Percepatan
lumbungpangan
dan ekspor di pengembangan

wilayah
perbatasan

Percepatan
Peningkatan

pertanian
organik

Sinergi
Program/

kegiatan lintas
Produksi dan
eselon I dan
Swasembada
K/L

Kementerian Pertanian

www.pertanian.go.id

Alternatif Solusi
Rekayasa teknologi dan
perbaikan infrastruktur untuk
meningkatkan produktifitas dan
IP dari 100 menjadi 200 bahkan
300

OPTIMASI LAHAN RAWA
LEBAK/PASANG SURUT

Lebak Tengahan
Pamulutan Barat
kab. Ogan Ilir
Sumsel – bulan
Februari 2015

Petani Lahan
Lebak memiliki
lahan seluas
2,3 ha spt ini
kondisinya..??

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

Lokasi yg sama
pada bulan juni
2015 setelah
dioptimasi

5

Program Optimasi
Lahan Sub-optimal
Lokasi di
Pamulutan Barat
Kab. Ogan Ilir
Sumsel

DATA DAN SEBARAN
LAHAN SUB-OPTIMAL
BASAH DI INDNESIA

TERIMA KASIH

Kementerian Pertanian

39

www.pertanian.go.id

ISI PAPARAN
ILMU TANAH MENYELAMATKAN BUMI

(Soil Sciences Save the World)
Prof. Dr. Budi Mulyanto MSc
Guru Besar Ilmu Tanah, Institut Pertanian Bogor
Ketua Umum Humpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI)

• Pendahuluan
• Sumberdaya Indonesia
• Tanggapan HITI terhadap SK Dirjen Dikti
163, 2007
• Tanah Dan Permasalah Yang Berhubungan
Dengan Tanah,
• Jatidiri Tanah,
• Dimensi Dan Nilai Tanah,
• Fungsi Tanah bagi Kehidupan
• Posisi Strategis Sumberdaya Tanah
• Arah Layanan Ilmu-ilmu Tanah.
• SDA Indonesia Memerlukan SDM Yang
Menguasai Ilmu Tanah
• Hasil Tracer Study HITI
• Penutup

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018
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PENDAHULUAN (1)

PENDAHULUAN (2)

TANTANGAN AHLI ILMU TANAH

RUANG LINGKUP PENDIDIKAN ILMU TANAH:
• Ilmu tanah adalah kumpulan ilmu yang membangun
pemahaman sifat, ciri dan proses-proses yang berkaitan

Peningkatan
jumlah Penduduk

dengan permukaan bumi serta fungsionalitasnya yang
penting dalam menjaga kelangsungan habitat kehidupan.

Kebutuhan Tanah
Meningkat

AHLI
ILMU
TANAH

• Pendidikan Ilmu Tanah adalah memberikan
kerangka pendidikan untuk:
– menghubungkan komponen ilmu-ilmu kebumian,
– memahami sebab-akibat keragaman ruang , dan
– memberikan gambaran proses-proses dinamis yang
berdampak pada ekosistem kehidupan
– dalam perspektif yang menyeluruh (holistic).

Kelangkaan tanah
(land scarcity)
Berbagai
Permasalahan tanah

PENDAHULUAN (3)
• Jika dihubungkan antara tantangan , ruang
lingkup pendidikan Ilmu Tanah, bukan
mustahil Ilmu Tanah Menyelamatkan Bumi
(Soil Science Save the World)
• Indonesia adalah negara yang kaya
sumberdaya alam, yang tentu berkaitan erat
dengan ilmu tanah. Oleh karena itu Ilmu
Tanah senantiasa sangat penting dan strategis
bagi Bangsa dan Negara Indonesia

TANAH DAN PERMASALAHAN YANG BERHUBUNGAN
DENGAN TANAH (1)

Masalah
Kehidupan
Dan
Penghidupan

Tanah, Tidak
Difahami Sbg
Matrik Dasar
Sistem Penyangga
Kehidupan

Berbagai masalah
berhubungan dengan
tanah
• Kemiskinan,
• Pengangguran,
• Distribusi pendapatan,
• Kedaulatan pangan dan
energi,
• Kerusakan lingkungan hidup
• Dsb.

SUMBERDAYA INDONESIA

•
•
•
•
•
•
•

Jumlah Pulau > 17 000
Pulau berpenghuni >6 000
Luas total 9,8 juta km2
Luas daratan sekitar 1,9 juta km2 (1/5 wilayah)
Luas lautan sekitar 7,9 juta km2 (4/5 wilayah).
mega-biodiversity di dunia
Penduduk > 240 juta

TANAH DAN PERMASALAHAN YANG BERHUBUNGAN
DENGAN TANAH (2)

KEMISKINAN

• 37,17 juta (16,58%)
• 66% tinggal di pedesaan
• 56% penduduk miskin di pedesaan

PENGANGGURAN

• 10,55 juta (9,75%)
• Pengangguran tak kentara 28,16%
angkatan kerja

KETIMPANGAN
DISTRIBUSI
PENDAPATAN

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

• 0,33 (2002)
• 0,36 (2005)
• 0,38 (2007 )
• 0,41 (2013)
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TANAH DAN PERMASALAHAN YANG BERHUBUNGAN
DENGAN TANAH (3)
• Banjir, erosi, longsor
• Kekeringan dan
kebakaran
• Angin kencang
• Pencemaran
• dsb

Masalah
Lingkungan

Masalah
Produktivitas
Tanah

TANAH DAN PERMASALAHAN YANG BERHUBUNGAN
DENGAN TANAH (4)

Banyak
Permasalahan
Tanah

• Gagal Panen
• Produktivitas tanah
cenderung sukar
meningkat (levelling
off)

JATIDIRI TANAH (1)
TANAH
(Dua pengertian yang tak terpisahkan)
Semua bagian padat di atas permukaan
bumi termasuk segala yang ada di atas
dan di dalamnya (sama dengan
pengertian land)

Benda alami yang terbentuk dari bahan
induk sebagai hasil kerja iklim, jasad
hidup dan relief setempat dalam waktu
tertentu (sama dengan pengertian soil)

Diperlukan
Pengembangan
Ilmu Tanah
multidimensi
dan holistik

Penguatan
pemahaman
jatidiri dan
peran tanah
sebagai
sumberdaya
penopang
kehidupan

Mendukung
berbagai aspek
kehidupan
(pertanian dan
non pertanian)

JATIDIRI TANAH(2)
TANAH BERDIMENSI RUANG

TANAH
Tapak Berbagai Kegiatan

Konflik Penggunaan
(Landuse Conflicts)

Tubuh Tanah Memegang Kunci dalam Sistem
Lingkungan Hidup sebagai Sumber Daya Kehidupan
Keragaman Sifat-sifat menentukan Daya dukung
Tanah Bagi Kehidupan

Berbagai Masalah
(Sosial, Ekonomi, Lingkun
gan, dsb.)

DIMENSI DAN NILAI TANAH (1)

DIMENSI DAN NILAI TANAH (2)

Geospatial
Teologi

Hankam

Lokasi

DIMENSI
DAN NILAI
TANAH

Politik

Ekonomi
Ekologi

Ekonomi

Budaya

Sosial

Semua dimensi dan
nilai bagi
kehidupan
merupakan dimensi
dan nilai tanah

• Tanah sebagai aset
• Fungsi
karakteristik, lokasi, investas
i fasilitas

Sosial

• fungsi tanah yang memberikan
kesejahteraan bagi rakyat
• Ruang untuk berbagai kegiatan

Budaya

• Tanah membangun atmosfer
pembentukan budaya masyarakat
• Keragama budaya tergantung pada
keragaman karakteristik tanah dan
lingkungan

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018
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DIMENSI DAN NILAI TANAH (4)

DIMENSI DAN NILAI TANAH(3)

Teologi Tradisional Umumnya Masyarakat Indonesia

• Mengandung unsur hubungan yang
melibatkan kekuasaan
• Berhubungan dengan penguasaan dan
pemilikan tanah

Politik

Hankam

• Merupakan entitas wilayah Negara yang utuh
• Perlu dipertahankan dengan membangun
Hankam

Hukum

• Mengatur hubungan antara tanah dan orang
atau kelompok orang
• Mencegah dan menyelesaikan masalah
sengketa, konflik dan perkara yang
berhubungan tanah.

Teologi

• Berhubungan dengan akidah imani
seseorang atau masyarakat
• Diperlukan dalam upaya mewujudkan
tanah untuk keadilan dan kesejahteraan

Makan
&
Minum
Kedamaian

TANAH
ADALAH
IBU

Rezeki

Sandang

Papan

FUNGSI TANAH BAGI KEHIDUPAN (1)

DIMENSI DAN NILAI TANAH (5)
Tabel 1. Keterkaitan kandungan unsur-unsur di dalam
batu, tanah,flora, fauna dan manusia.
Unsur2

Si
Al
Fe
Ti
Mn
P
Ca
Mg
Na
K
Unsur
Mikro
H2O

Batu 1)
Tanah1)
(% oksida) (% oksida)

61,1
16,8
6,2
1.0
0,1
0,2
5,3
2,7
2,8
2,4

42,8
31,6
14,5
1,3
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

+
1,6

+
10,2

Flora2)
Fauna3)
Manusia 4)
(% Unsur (mg/kg abu (µg/g abu
dalam abu)
Rose
tulang iga
Shrimp) trabecular)
5,44
1,58
2,29
18
377
0,20
0,00
216 (µg/kg)
0,26
933
3,38(%)
4,22
495
7,95(%)
0,91
382
1183
0,32
876
3223
3,92
966
2623
+
-

1). Mulyanto et.al., 1998

3). Oksuz, et.al., 2009

2). Hameed

4). Takata et.al., 2005

et.al., 2008

+
-

+
-

•Bukti scientific
bahwa semua
kehidupan
mengandung unsur
tanah (batu)
•Maha benar apa
yang
disampaikanNya di
kitab suci dan yang
diyakini oleh
masyarakat
tradisional

•
•
•
•
•

1) Produksi
2) Lingkungan biotik
3) Pengaturan iklim
4) Hidrologi
5) Penyimpan

SIKLUS UNSUR P

FUNGSI TANAH BAGI KEHIDUPAN (2)

Sumber: http://www.google.co.id/imglanding?q=siklus
air&imgurl=http://bebasbanjir2025.files.wordpress.com/

POSISI STRATEGIS SUMBERDAYA TANAH (1)
BERBAGAI ISU STRATEGIS BANGSA

•
•
•
•

6) Pengendali limbah dan polusi
7) Ruang kehidupan
8) Museum dan warisan
9) Ruang konektivitas

•
•
•
•
•

Peningkatan kepadatan penduduk;
Kemiskinan dan pengangguran;
Kedaulatan pangan dan energi;
Infrastruktur wilayah;
Ketimpangan penguasaan (tenure) dan penggunaan (use)
tanah;
• Masalah lingkungan;
• Peningkatan jenis dan sebaran permasalahan agraria seperti :
–
–
–
–

Sumber: http://www.google.co.id/imglanding?q=siklus
karbon&imgurl=http://gurungeblog.files.wordpress.com
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Tanah terlantar,
Sengketa dan konflik pertanahan,
Uncontrolled landuse changes)
Pemanfaatan tidak sesuai dengan kondisi potensinya.
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ARAH LAYANAN ILMU TANAH (2)

ARAH LAYANAN ILMU TANAH (1)
Peningkatan
produktivitas
Ilmu Tanah
untuk
pertanian

Peningkatan mutu
produk
Pengembangan Metode
karakterisasi tanah

Tuntutan layanan
ilmu tanah untuk
merespon masalah
kehidupan

Menjawamb tantangan
sosial, ekonomi, budaya
Ilmu tanah
untuk non
pertanian

Substansi
Layanan:
Jatidiri, peran, fungs
i, dimensi dan nilai
tanah dalam
perspektif tanah
yang multi dimensi

Menjawab persoalan
hukum dan hankam

Aspek Layanan :
teknik, metodologi, pe
ndidikan dan
penelitian yang
didukung oleh
teknologi informasi
dan komunikasi
beserta
kelembagaannya

Tujuan Layanan
: tanah untuk
kesejahteraan,
keadilan ,
keberlanjutan dan
harmoni sosial

Menjawab persoalan
lingkungan hidup

SDA MEMERLUKAN SDM YANG MENGUASAI ILMU
TANAH (1)
1. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki
keanekaragaman dan jumlah SDA yang sangat besar
memerlukan SDM yang memahami ilmu tanah agar dapat
mengelola SDA secara berkelanjutan.
2. Ilmu Tanah sangat diperlukan untuk menbangun SDM
berkualitas guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan
pangan, energi, papan, dan kesehatan.
3. Ilmu tanah merupakan ilmu yang tidak hanya diperlukan untuk
bidang pertanian, tetapi juga dibutuhkan bagi berbagai
kehidupan yang berkaitan dengan pengelolaan SDA seperti
pertambangan, perkebunan (sawit, karet, dsb), kehutanan
(HTI), iklim, tata ruang, sipil, lingkungan, dll.

SDA MEMERLUKAN SDM YANG MENGUASAI ILMU
TANAH (2)
4.

SDM yang dimaksud adalah manusia yang
memiliki:
•

Kemampuan mengidentifikasi, mengklasifikasi,
mengevaluasi, dan merancang penggunaan tanah untuk
berbagai keperluan.

•

Memiliki kemampuan mendiagnosis, menganalisis dan
mencari solusi atas masalah degradasi tanah (lahan),
erosi, longsor, kekeringan, banjir, global warming.

•

Memiliki keterampilan dalam analisis tanah, air, pupuk,
dan tanaman untuk kepentingan evaluasi kesuburan,
pembuatan rekomendasi pemupukan, jaminan mutu
pupuk, dan penanganan pencemaran lingkungan.

SDM PENYELAMAT BUMI
• Dengan melaksanakan pendidikan ilmu tanah
dihasilkan generasi muda (SDM) yang mempunyai
kemampuan dan ketrampilan seperti diatas.
• Dengan demikian SDM yang mempunyai
pengetahuan dan ketrampilan terkait dengan ilmu
tanah akan mampu mengelola lahan sesuai dengan
kemampuannya secara produktif dan berkelanjutan
sesuai dengan tantangan jaman
• Ini yang saya maksud ilmu tanah menyelamatkan
bumi (SOIL SCIENCES SAVE THE WORLD)

HASIL TRACER STUDY HITI (1)
1. Berdasarkan Tracer Study HITI, kebutuhan ahli ilmu tanah di
berbagai bidang setiap tahun sangat besar, seperti berhubungan
dengan bidang pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, LH,
pertambangan, Kemenakertrans, BPN, pengembangan sarana
wilayah, dll
No
1
2
3
4
5
6
7
8
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Bidang Kerja
Pertanian
Perkebunan swasta dan PTPN
Kehutanan
Lingkungan Hidup/enviroment
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pertambangan (untuk reklamasi lahan)
Badan Pertanahan Nasional
Kementerian PU, dll.
Jumlah

Jumlah
200
400
250
150
150
200
50
250
1650
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PENUTUP

HASIL TRACER STUDY HITI (2)
2. Menurut hasil audensi HITI dengan Alumni Ilmu Tanah dari
berbagai PT, ilmu-ilmu tanah penting untuk pengelolaan
pertanian dan lingkungan : survey tanah, evaluasi lahan, kimia
tanah, fisika tanah, dan biologi tanah, klimatologi, mineralogi,
geologi, SIG, foto udara, dll yang hanya dapat diperoleh pada
PS Ilmu Tanah.
3. Capaian alumni PS Ilmu Tanah banyak yang menempati posisi
strategis (eselon 1, 2) di berbagai Kementerian/Lembaga
pemerintah, Profesor di PT Nasional/Internasional, LSM
nasional maupun internasional, Perbankan Nasional,
Wiraswastawan, Petani modern (dengan berbagai produk
pertanian yang diekspor)

• Tahan adalah sumberdaya alam strategis oleh karena merupakan
matrik dasar penyangga kehidupan.
• Pengelolaan SDA (terutama tanah) sangat diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia (pangan, sandang, papan,
kesehatan) dan lingkungan
• Maka bumi (terutama Indonesia) memerlukan SDM yang
memahami tanah. Untuk itu, Pendidikan Ilmu Tanah merupakan
kebutuhan yang tidak terbantahkan.
• Pendidikan Ilmu Tanah yang mengembangkan perspektif tanah
yang multi-dimensi dan holistik sebagai penyangga nafas
kehidupan ini diharapkan dapat menjadikan generasi muda (para
sarjana) sebagai intelektual yang mempunyai kesadaran bahwa
tanah merupakan modal dasar untuk pembangunan yang:
✓ Membuahkan keadilan (justice) dan kesejahteraan (welfare),
✓ serta menjaga keberlanjutan (sustainability) dan harmoni sosial
(social harmony) bangsa dan negara Indonesia.

TERIMA KASIH

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018
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MELAKSANAKAN ROADMAP PENELITIAN PADI TIPE BARU
dan IMPLEMENTASI IPTEK HASILNYA kepada MASYARAKAT
(Pengalaman Peneliti Perguruan Tinggi)

Hajrial Aswidinnoor
Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

Seminar Nsional
Fak. Pertanian, Universitas Mataram, 27 Januari 2018

ISI PRESENTASI: 3 BAGIAN
1. Pengalaman 14 tahun pertama
menjalani roadmap penelitian
pemuliaan tanaman padi tipe baru
2. Pengalaman mengimplementasikan
iptek hasil penelitian tersebut
kepada masyarakat
3. State of the arts penelitian saat ini &
rencana beberapa tahun ke depan

LATAR BELAKANG
• Produktivitas padi ‘revolusi hijau’
telah melandai
• Arah pemuliaan padi dunia saat ini &
ke depan: (1) padi hibrida, (2) padi
tipe baru (PTB) (New Plant Type)

Roadmap Penelitian Padi
1997-2030
P
a
d
i

R
e
v
o
l
u
s
i

T
i
p H
e i
j
a
u

•

Padi hibrida sangat potensial,
namun masih terkendala

kelembagaan & permodalan petani

PADI TIPE BARU (New Plant Type rice)
• Ideotype dirancang peneliti IRRI thn 1988
• Gabungan sifat Indica dan Javanica
• Arsitekturnya:
- anakan semua produktif
- malai lebat (gabah bernas > 200/mli)
- daun tegak, tebal, hijau tua
- batang kuat, perakaran dalam

padi INBRIDA
dgn kelebatan malai seperti HIBRIDA

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018
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• Cina

- PTB pertama Sennong 265(1997) 11 – 11.8 t/ha
- berikutnya, Shennong 606 (1999) 12.2 t/ha

• Di Dept Agronomi & Hortikultura, IPB

program PTB dimulai tahun 1997

• Jepang

- Takanari & Milyang 23 → 10 t/ha

•Indonesia
- PTB pertama, Fatmawati (2004) > 8 t/ha
(masih ada kelemahan: hampa tinggi,
beras kurang baik, sulit dirontok)

Kelebatan malai

IPB97-13
IPB 3S
IPB97-31
IPB 4S

IPB102-92
Ciherang

PTB

VUB

BATANG

• Banyak galur harapan yang dimiliki
• → Pengujian-pengujian dan pengenalan
di beberapa wilayah di Indonesia

PTB

VUB

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

12

Galur IPB15-d-13j-1-1-1, Bali, 2005

Setelah 6 tahun pertama, belum berani
maju ke tahap UML dan
belum bisa melepas varietas
Merefleksi kembali pengalama periode tsb
pada saat ini, mengapa hal tersebut terjadi

Galur IPB6-d-10s-1-1-1 , Mataram, NTB, 2005

LESSONS LEARNED
1. Saya bekerja masih kaca mata kuda,
mono disiplin, tidak multidisiplin dgn
teman2 bidang komplementer lainnya.
(Mengembangkan produk dgn ideotype
arsitektur baru, tetapi msh diuji dgn SOP/
manual/teknik budidaya arsitektur lama)

TERUS DITEKUNI ……….

LIMA TAHUN BERIKUTNYA , bisa s.d. tahapan
UML & melepas varietas.

Lessons Learned:
2. Networking dgn Konsorsium Padi Nas.
(melepas varietas padi rawa)
3. Adanya dana terstruktur cukup besar
(I’M HERE IPB B.2.c)

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

13

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

14

Tabel 9. Rata-rata hasil (t/ha GKG) galur padi sawah dan varietas
pembanding pada uji multi lokasi, MT1 (MH 2009/2010).

Lokasi: (1) Karang Anyar, (2) Klaten, (3) Kulon Progo 1, (4) Kulon Progo 2, (5) Kulon
Progo 3, (6) Bantul, (7) Sleman, (8) Bogor, (9) Sukabumi.
Keterangan: a = berbeda nyata dengan pembanding Ciherang; b = berbeda nyata
dengan pembanding IR64

Tabel 11. Rerata hasil galur-galur harapan dan varietas pembanding
dan nilai regresinya (metode Finlay-Wilkinson) terhadap
indeks lingkungan
No

Galur

Rata-rata
%
(t/ha) Ciherang
1 IPB97-F-13-1-1 7.195 ab
117
2 IPB97-F-15-1-1 7.035 ab
115
3 IPB97-F-20-2-1 7.018 ab
114
4 IPB97-F-31-1-1 6.959 ab
113
5 IPB97-F-44-2-1 6.593 a
107
6 IPB102-F-90-1-1 6.193
101
7 IPB102-F-92-1-1 6.919 ab
113
8 IPB107-F-16-5-1 6.545
107
9 CIHERANG
6.142
100
10 IR64
6.388
104

%
IR64
113
110
110
109
103
97
108
102
96
100

Slope
(bi)
1.33
1.59 *
1.21
0.94
0.91
0.72
0.74
1.04
0.68
0.84

Sdi
0.74
0.50
0.65
0.62
0.93
0.69
1.06
0.62
0.43
0.63

a = berbeda nyata terhadap pembanding Ciherang
b = berbeda nyata terhadap pembanding IR64
*= berbeda nyata dari 1.0

LESSONS LEARNED
Keharusan Kita peneliti untuk:
1. Mempelajari Panduan & Persyaratan
Pelepasan Varietas
2. Mempelajari posisi state of the arts
technology/produk “kompetitor”
3. Mempelajari persyaratan wajib
minimal varietas utk dapat dilepas

Tabel 10. Rata-rata hasil (t/ha GKG) galur padi sawah dan varietas
pembanding pada uji multi lokasi, MT2 (MK 2010)

Lokasi : (1) Karang Anyar, (2) Klaten, (3) Kulon Progo, (4) Sleman 1, (5) Sleman 2, (6)
Lebak, (7) Bogor, (8) Purbalingga, (9) Sukabumi, (10) Pesawaran, Lampung.
Keterangan: a = berbeda nyata dengan pembanding Ciherang; b = berbeda nyata
dengan pembanding IR64

Data yang harus dikumpulkan dan
dipresentasikan dalam dokumen Usulan
Pelepasan Varietas Padi Sawah
1. UML minimal 16 Percobaan/lokasi
- Produktivitas & karakter 2 agronomi
2. Ketahanan Hama & Penyakit (data dari
pengujian khusus di Lab & Rumah Kaca)
3. Data Kualitas Gabah, Beras, dan Nasi

Alhamdulillah, s.d. 2017 sdh Sembilan
Varietas Padi IPB yang telah dilepas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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IPB 1R Dadahup
IPB 2R Bakumpai
IPB 3S
IPB 4S
IPB BATOLA 5R
IPB BATOLA 6R
IPB KAPUAS 7R
IPB 8G
IPB 9G

2010
2010
2012
2012
2012
2012
2012
2014
2017
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Capaian s.d. tahun 2012

padi INBRIDA
dgn kelebatan malai seperti HIBRIDA

- SK Mentan Pelepasan Varietas IPB 3S dan IPB 4S
IPB 3S: No 1112/Kpts/SR.120/3/2012, tgl 28-3-2012
IPB 4S: N0 1113/Kpts/SR.120/3/2012, tgl 28-3-2012

- IPB 3S potensi hasil 11.23 t/ha, rata-rata 7.0 t/ha
- IPB 4S potensi hasil 10.56 t/ha, rata-rata 7.0 t/ha

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

16

Berbagai penghargaan yang diterima
• 2014. Anugrah Kekayaan Intelektual Luar
Biasa (AKIL) 2014
• 2015. Penghargaan Peneliti Berprestasi Bidang
Pangan & Gizi. Indofood Riset Nugraha.
• 2015. Penghargaan Menteri Pertanian RI atas
Pengembangan Varietas Padi Tipe
Baru IPB 3S dan IPB 4S.
• 2015. Penghargaan Pemerintah Indonesia
sebagai Peneliti dan Perekayasa Unggul
bidang Pertanian DalamRangka Hari
Pangan Sedunia 2015

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018
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Penerapan PHT Padi Menuju
Pertanian Berlanjut

PERKEMBANGAN PERTANIAN DI INDONESIA
• Perkembangan pertanian di Indonesia meliputi:
1. Pertanian subsisten

PENGALAMAN JURUSAN HPT FP UB MENDAMPINGI PENERAPAN PHT DI KELOMPOK TANI DI JAWA TIMUR
DALAM SEKOLAH LAPANG PERTANIAN BERLANJUT

2. Pertanian tradisional

3. Pertanian konvensional
4. Pertanian berlanjut
Oleh:
Prof. Dr. Ir. Abdul Latief Abadi, MS
Dosen Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan,
Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya
*) Pertanian Berlanjut = Sustainable Agriculture

PERTANIAN KONVENSIONAL TERGANTUNG BERLEBIHAN TERHADAP
PENGGUNAANPESTISIDA DAN PUPUK ANORGANIK
Harapan yg cerah bagi keberhasilan program peningkatan produksi pertanian
Varietas unggul, pupuk anorganik, dan pestisida digunakan tahun 1970
(program Bimas), produksi beras Indonesia meningkat.
Sejak th 1973 pestisida disubsidi pemerintah.
Di Asia, pestisida digambarkan industri kimia sbg obat tanaman (filosofi
khemoterapi) dengan nama dagang yang "hebat”
Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984 dan tahun 2006
dianugerahi sebuah medali bertuliskan "from rice importer to self sufficiency"
dari Food and Agriculture Organization (FAO).
Swa sembada beras hanya beberapa tahun.

DAMPAK NEGATIF SISTEM PERTANIAN KONVENSIONAL
■ Pencemaran air tanah dan air permukaan oleh bahan kimia pertanian
dan sedimen.
■ Membahayakan kesehatan manusia dan hewan, baik karena pestisida
maupun bahan aditif pakan.

■ Pengaruh negatif senyawa kimia pertanian tersebut pada mutu dan
kesehatan makanan.
■ Penurunan keanekaragaman hayati termasuk sumber genetik flora dan
fauna yang merupakan modal utama pertanian berkelanjutan
(sustainable agriculture).

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018
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DAMPAK NEGATIF SISTEM PERTANIAN KONVENSIONAL
Perusakan dan pembunuhan satwa liar, lebah madu, dan jasad berguna
lainnya akibat penggunaan pestisida berlebihan.
Meningkatnya daya ketahanan organisme pengganggu terhadap
pestisida.
Merosotnya daya produktivitas lahan karena erosi, pemadatan lahan, dan
berkurangnya bahan organik.

Ketergantungan yang makin kuat terhadap sumber daya alam tidak
terbarui (non-renewable natural resources).
Figure14.1.TTlieecologicalconsequencesofmonoculturewitlrspecialreferencetopestproblemsandtireagrochemicaltreadmill.

DAMPAK NEGATIF PERTANIAN KONVENSIONAL
DARI PANDANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN

■
■
■
■
■

Resistensi OPT
ResurjensiOPT
Kematian musuh alami OPT
PeledakanOPT utama dan OPT sekunder
Kematian organismenon target

MASALAH PERTANIAN KONVENSIONAL BERCAMPUR
ADUK DENGAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
•
•
•
•
•
•
•

OPT tanaman di rumah kaca lebih mudah meledak
Ledakan hama penghisap
Ledakan penyakit tanaman
Produktifitas tanaman menurun
Peningkatan erosi
Pencucian hara
Kematian tanaman akibat kekeringan

Pada akhirnya:

Merusak Agroekosistem

Contoh Permasalahan OPT
• Wereng Coklat pada padi: mulai tahun 1970an

Contoh Permasalahan OPT
Penyakit pada padi

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018
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Tungro dan Wereng Hijau

Rhizoctonia

Hawar Daun Bakteri

PERTANIAN BERLANJUT
What is Sustainable Agriculture?
• Sustainable agriculture is one that produces abundant food without
depleting the earth's resources or polluting its environment.
• It is agriculture that follows the principles of nature to develop systems
for raising crops and livestock that are, like nature, selfsustaining.
• Sustainable agriculture is also the agriculture of social values, one whose
success is indistinguishable from vibrant rural communities, rich lives for
families on the farms, and wholesome food for everyone.
• By Richard Earles; revised by Paul Williams, NCAT Program Specialist © NCAT 2005: ATTRA,
Sustainable Agriculture: An Introduction. www.attra.ncat.org
• Catatan: Sustainable Agriculture = Pertanian Berlanjut

Pengelolaan Hama dan Penyakit Terpadu
(PHT)- Integrated Pest Management (IPM)
• IPM is an ecosystem-based strategy that focuses on long-term prevention
of pests or their damage through a combination of techniques such as
biological control, habitat manipulation, modification of cultural practices,
and use of resistant varieties. Pesticides are used only after monitoring
indicates they are needed according to established guidelines, and
treatments are made with the goal of removing only the target organism.
Pest control materials are selected and applied in a manner that minimizes
risks to human health, beneficial and nontarget organisms, and the
environment.
• Statewide IPM Program / Agriculture and Natural Resources, University of
California, http://www2.ipm.ucanr.edu/WhatIsIPM/

Hubungan PHT dengan Pertanian Berlanjut
• Sistem pertanian berlanjut merupakan tujuan jangka panjang PHT
dengan sasaran pencapaian produksi tinggi, produk berkualitas, perlindungan
dan peningkatan kemampuan tanah, air, dan sumber daya lainnya,
pembangunan perekonomian desa agar makmur (thriving), dan kehidupan
yang lebih baik bagi keluarga petani dan komunitas pertanian pada umumnya.
Hal ini baru akan terwujud pada beberapa dekade mendatang karena
pertanian berlanjut sampai saat ini belum memiliki model atau alternatif
dalam hubungannya dengan pertanian yang ekonomis yang dapat dirujuk
• (Earles 2002 dalam Effendi (2009), Strategi Pengendalian Hama Terpadu
Tanaman Padi Dalam Perspektif Praktek Pertanian Yang Baik (Good Agricultural
Practices), Pengembangan Inovasi Pertanian 2(1), 2009: 65-78).
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Sejarah PHT di Indonesia

SISTEM PENGENDALIAN HAMA TERPADU

• Sebelum 1979. Pertanian Konvensional
• 1979. Pemerintah mulai mengadopsi konsep PHT, mulai adanya
Laboratorium Lapang Pengamatan Hama dan Penyakit, mulai aplikasi
penerapan komponen PHT, mengawasi peredaran pestisida, dan akibatnya
peledakan hama berkurang
• 1984. Indonesia berhasil swa sembada pangan
• 1986/1987. Terjadi ledakan wereng coklat yang mengancam swa sembada
pangan. PHT mulai menjadi strategi pengendalian OPT
• 1986. Inpres No. 3 tahun 1986 untuk pengendalian ledakan wereng coklat.
Pelarangan 57 insektisida untuk padi
• 1989. Proyek Nasional PHT
• 1989 - sekarang : PHT dan SLPHT dilakukan
• 1992. UU no. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian : Perlintan
dilaksanakan dengan Sistem Pengendalian Hama Terpadu (Sistem PHT)

2. Penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir

CIRI CIRI PHT

CIRI CIRI PHT

• Orientasi PHT : keseluruhan/sebagian besar populasi OPT, dan bukan
berskala lokal.
• Tujuan utama PHT: merendahkan padat rata-rata populasi, sehingga
frekuensi fluktuasi dalam satuan waktu dan ruang dapat dieliminir.
• Kombinasi cara yg dipilih: yg menunjang pengendalian secara alami dan
dirancang untuk menghasilkan perlindungan maksimum jangka panjang,
dengan biaya rendah, dan pengaruhnya terhadap ekosistem serendahrendahnya.

• Makna PHT: mengurangi suatu masalah yg bersifat umum (bukan lokal) dan
berjangka panjang (bukan sementara) serta mengeliminir dampak negatif yg
berbahaya.
• Filosofi PHT: Mengelola populasi OPT dan bukan membasminya

1. Segala upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan
memadukan berbagai teknik pengendalian OPT yang dikembangkan
dalam suatu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian ekonomis
dan kerusakan lingkungan hidup

3. Pengendalian OPT bersifat dinamis ( secara spasial dan temporal )

• PHT: Merupakan filosofi perlindungan tanaman yang lebih menekankan strategi
daripada teknologi, dan meskipun didasarkan pada ilmu, juga dapat dipandang
sebagai seni
• Program PHT: pada dasarnya merupakan program pengelolaan
agroekosistem

PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP
PHT
Kunci utama keberhasilan pelaksanaan PHT adalah terdapat pada SDM petani/Kelompok

dan Pendampingnya.
Komunikasi yang efektif dan kecakapan mensosialisasikan merupakan kunci keberhasilan agar
masyarakat mau mengerti dan menerima PHT.
PHT melibatkan dua jastifikasi,
• jastifikasi dari ilmu pengetahuan:

• justifikasi sosial (harus diterima dari segi ekonomis dan sosial).
PHT tdk cukup hanya diterima dan diyakini, tetapi harus dilaksanakan. Jiwa kepemimpinan
merupakan faktor kritis di dalam pelaksanaan PHT.

PENERAPAN PHT OLEH AHLI DARI UB
• Jurusan HPT FP UB terlibat program PHT Nasional sejak tahun 1987
• Tahun 2011 - FP UB membina kelompok tani di Kec Kasembon, Kabupaten
Malang secara mandiri dan berkelanjutan
• Pertanian Berlanjut -SLSPB - Sekolah Lapang sistem pertanian berlanjut
• Menjadi model Penerapan PHT Nasional yang menitik beratkan penelusuran
Budidaya Tanaman.
• Dua hal yang menjadi sasaran yaitu perubahan perilaku petani dan transfer
teknologi

Konsep dan filosofi PHT sering tdk sepenuhnya dimengerti dan dihargai oleh pemegang
kebijakan, timbul pendapat bahwa program PHT harus lengkap sebelum dimulai program
implementasi.
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PENERAPAN PHT OLEH AHLI DARI UB

SEKOLAH LAPANG SISTEM PERTANIAN
BERLANJUT
KELOMPOK TANI :RUKUN TANI

mSM

DESA :BAYEM
KECAMATAN :KASEMBON

KABUPATEN :MALANG
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• Menitik beratkan pada tindakan pre-emptif
yaitu perencanaan tanam berdasar penelusuran
budidaya sebelumnya dengan diskusi intensif
paling tidak sebulan sebelum tanam.

m,
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• Pengolahan tanah
• Penambahan bahan organik berdasar pada analisis
kandungan nutrisi tanah
• Pemilihan varietas sesuai musim, lokasi (toleran) dst
• Jarak tanam sesuai musim dan lokasi, misalnya
musim hujan agak renggang, daerah endemis hama
tertentu akan berbeda jarak tanamnya, atau
menggunakan jarak tanam jajar legowo

PENANAMAN DAN PENGAMATAN DI SLPHT
• Perlakuan benih dengan perendaman air garam untuk memisahkan benih bernas
dengan memasukkan telor sebagai standar kadar garam
• Benih rendam dengan Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) selama 24
jam
• Media tanam pembibitan ditambahkan bahan organik (2:1 atau 1:1) dan dilakukan
dalam nampan.
• Pemindahan ke lahan saat umur bibit 12 sd 15 hari pindah tanam, dijaga agar akar
tidak putus, kemudian setelah bibit dicabut direndam PGPR baru dilakukan
penanaman tanam di lahan
• Tidak dilakukan pemotongan daun bibit
• Jumlah bibit per lubang tanam 1-3 bibit
• Pengamatan per minggu tentang agroekosistem, OPT dan musuh alami
• Kalau perlu tindakan peventif, perlu kesepakatan

HASIL SLPHT DI KECAMATAN KASEMBON
• Awal mula dilakukan studi pada Petak Studi untuk studi 25 petani dan Petak
Studi terus dipertahankan dari musim ke musim sebagai sarana belajar bersama
dan standarisasi untuk pelaksanaan pengamatan dan teknologi penanaman.
• Musim berikutnya, 25 petani juga menerapkan PHT di lahannya, pengamatan
mingguan dilaksanakan sehari sebelum pengamatan di petak studi.
• Kelompok tani mulai membentuk kelembagaan untuk mulai belajar
menyediakan saprodi secara swakarsa.

HASIL SLPHT DI KECAMATAN KASEMBON
• Perluasan musim tanam berikutnya: penerapan PHT makin meluas, dan
petak studi tetap dipertahankan
• Terbentuk PPAH (Pusat pelayanan agens hayati), kelembagaan swakarsa
untuk saprodi
• Peningkatan produksi: dari rata rata 5-6 ton/ha meningkat menjadi 10-12
ton/ha
• Penggunaan pestisida menurun: frekwensi penyemprotan 6-7 kali per
musim menjadi 1-3 kali per musim tana, bahkan beberapa petani ada yang
sama sekali tidak menggunakan bahan kimia sintetik baik pupuk maupun
pestisida
• Penerapan PHT meluas ke luar kecamatan Kasembon.
• Kendala : support dana Pengabdian Kepada Masyarakat dari FP UB
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Sekolah Lapang Tindak Lanjut (SLTL)
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SLPHT SKALA LUAS DI LAMONGAN
• UB bekerjasama dengan BPTPH Jatim menerapkan SLPHT di Lamongan (dengan
dana APBD Propinsi Jawa Timur
• Program ini dinamakan PHT skala luas
• Peserta sudah mengikuti SLPHT Dasar (Alumni SL PHT) 5 orang ditambah 20
orang peserta non SLPHT (1 orang berpengalaman mengajak 4 orang tidak
berpengalaman)
• Total Petak Studi adalah 25 Ha

'i

• Lamongan adalah daerah Endemis wereng coklat dan penggerek batang yang
sering menyebabkan gagal panen
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SLPHT SKALA LUAS DI LAMONGAN
• Hasil SL PHT Skala Luas yaitu panen padi meningkat menjadi 6-7 ton/Ha, padahal
petani lain di luar SLPHT hanya panen 0-3 ton per Ha saja
• Bupati dan menteri melakukan panen Petak SLPHT di tahun 2013
• Saat ini lebih dari 100 Ha yang menerapkan PHT Skala Luas
• Program meluas bukan hanya SLPHT namun juga belajar menjual beras bukan
gabah agar keuntungan meningkat.
• Tenaga ahli dari FP UB melakukan pendampingan dan membantu kelompok tani
menyiapkan dokumen sertifikasi
• PPAH (Pusat Pelayanan Agens Hayati) dan Beras Sehat membutuhkan sertifikat,
menyiapkan dokumen GAP dan SOP

SLPHT SKALA LUAS DI BOJONEGORO DAN
KABUPATEN LAIN

SLPHT SKALA LUAS DI BOJONEGORO DAN
KABUPATEN LAIN
• 2015 Kementan, Ditlin plus FAO Indonesia -> mengembangkan teknologi tsb ->
awal 6 Kabupaten -> Jatim, Jabar dan Jateng msing masing 2 Kab.

• Banyuwangi, Bojonegoro, Banyumas, Klaten, Indramayu, Karawang. Dasar pemilihan daerah
ini adalah daerah endemik wereng coklat.
• Diterapkan satu musim, ternyata hasilnya di Jatim yang paling bagus. Faktor penguasaan
POPT yang berbeda dan intensif pendampingan faktor penentu keberhasilan.

• Bojonegoro awalnya 25 Ha, saat ini menjadi 150 Ha. Dulu panen maksimum 6-7
ton/Ha \, dan kadang puso karena serangan wereng coklat dan penggerek
batang, meningkat menjadi 9-10 ton/ha
• Pada saat sebelum SLPHT dilakukan, penggunaan pestisida luar biasa / bahkan
digunakan solar dst, setelah SLPHT hampir tidak digunakan pestisida lagi.

WORKJHOP
Pengembangan V Agcns Hayat/
■'« - <ii Vab. Bojonegoro

• 4l/ci«mbe-10K

• 2015 Kementan, Ditlin plus FAO Indonesia -> mengembangkan teknologi tsb ->
awal 6 Kabupaten -> Jatim, Jabar dan Jateng msing masing 2 Kab.
• Banyuwangi, Bojonegoro, banyumas, Klaten, Indramayu, Karawaing. -> dasar pemilihan
adalah endemis WC.
• Satu musim, ternyata yang paling bagus Jatim. Faktor penguasaan POPT yang berbeda

• Bojonegoro awalnya 25 Ha -> 150 Ha -> 6-7 maks wc dan penggerek batang
Scircophaga -> 9-10 ton/ ha -> awalnya penggunaan pestisidaluar biasa / solar
dst -> setelah SLPHT hampir tidak digunakan pestisida
• Sisa sisa PHT jaman dulu Lawang dan Genteng beras organik
• Rencana: Ditlin -> 600 titik di Indonesia -> POPT harus ada penyegaran -> UB
•
•
•
•

UB MEMBANTU MEWUJUDKAN SARANA LABORATORIUM DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN
AGENS HAYATI DI TINGKAT KELOMPOK TANI DI BOJONEGORO

Ind timur -> NTB
Ind tengah Makassar
Ind Barat -> Padang
Pemandu : PL 1 Jatim
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Penerapan di Desa Gogodeso Blitar
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• Awalnya pertanaman padi hampir tidak panen akibat penyakit hawar
bakteri dan permasalahan budidaya dan tanah.
• SL PHT yang diawali oleh Kepala Desa bersama satu kelompok tani datang
ke Jur. HPT UB meminta saran untuk menyelamatkan produksi pertaniannya
terutama padi
• Dilaksanakan petak studi dengan luasan hampir 1 Ha
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KESUKSESAN PHT SKALA LUAS DI JAWA TIMUR
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• Peran Universitas -> UB
• Peran ahli PHT di FP UB -> pengalaman sejak 1989
• Fasilitas Universitas -> Field Station, pengadaan alat, training dan teknologi
• Produk penunjang -> PGPR, agens hayati

SL PHT PADI DI GOGODESO 2017

• Pendamping dari Kementan -> POPT berpengalaman
Penyakit

• Peran Direktorat Perlindungan Tanaman dan Balai Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura Jawa Timur dalam memfasilitasi kegiatan SLPHT Skala
Luas
• Peran Pemerintah Daerah menunjang fasilitas

Mikroba Agen Pengendali Hayati Produk
Laboratorium HPT FP UB
• Trichoderma polisporum -> antagonis & pemacu
pertumbuhan/pembungaan, dekomposer
• Trichoderma koningii -> antagonis & pemacu pertumbuhan/pembungaa
dekomposer
• Pseudomonas fluoresens -> antagonis
• Gliocladium sp -> antagonis
• Beauveria sp -> ulat, walang sangit
• Metarhizium sp -> patogen serangga
• Lecanicillium sp. -> Insektisida
• Aspergillus niger -> peluruh fosfat
• Bacillus subtilis -> decomposer

a
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STABILITAS HASIL GENOTIPE BERAS MERAH PADA BEBERAPA
KETINGGIAN TANAM DENGAN METODE EBERHART & RUSSEL
STABILITY OF RED RICE GENOTYPE RESULT ON SOME OF PLANT RATE
WITH EBERHART & RUSSEL METHOD
A. A. K. Sudharmawan, IGP Muliartha A, Husnitalia M.
Fakultas Pertanian Universitas Mataram
Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram
a_agungk@yahoo.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas hasil beberapa genotipe beras merah
yang ditanam pada tiga dataran, dilaksanakan pada bulan April hingga Juli 2016 di Desa
Nyur Lembang ketinggian 250 mdpl, Desa Karang Sidemen ketinggian 400 mdpl dan
Desa Sapit ketinggian 700 mdpl, menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 16
perlakuan (12 genotipe hasil silang ganda dan empat tetua) dengan tiga ulangan. Data
dianalisa dengan analisis Eberhart & Russel (1966) yang secara garis besar meliputi
analisis gabungan hasil dan stabilitas hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
genotipe F6 BC3-10-7-10 paling stabil dan beradaptasi luas pada tiga ketinggian lokasi
dengan rerata hasil gabah 8,71 ton/ha. Terdapat pula, dua genotipe (F6 BC1-10-8-1 dan
F6 BC3-5-5-7) yang stabil dan beradaptasi spesifik pada ketinggian lokasi 400 mdpl
maupun 700 mdpl dengan rerata hasil gabah berturut-turut 8,61 dan 8,43 ton/ha.

ABSTRACT
This study aims to determine the stability of the results of several genotypes of brown
rice planted in three plains, carried out in April to July 2016 in Nyur Lembang village
height 250 mdpl, Karang Sidemen village height 400 mdpl and Village Sapit altitude
700 mdpl, using Random Block Design with 16 treatments (12 genotypes of crosslip and
four elders) with three replications. Data analyzed by Eberhart & Russell (1966)
analysis, outline which includes a combined analysis of results and yield stability. The
results showed that the genotype F6 BC3-10-7-10 was the most stable and widely
adapted at three location altitudes with a grain yield of 8.71 tons/ha. There were also
two specific and specific adaptation genotypes (F6 BC1-10-8-1 and F6 BC3-5-5-7) at
altitudes of 400 mdpl and 700 mdpl with mean grain yields of 8.61 and 8, respectively,
43 ton / ha.
Kata kunci: beras merah, stabilitas, genotipe, adaptasi.
Keywords: brown rice, stability, genotype, adaptation.
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LATAR BELAKANG
Persentase kenaikan produksi padi yang dirilis oleh BPS bahwa produksi padi di
Indonesia tahun 2015 sebesar 75,36 juta ton gabah kering giling (GKG) (BPS, 2016a)
atau mengalami kenaikan sebesar 6,37 persen (4,51 juta ton) dibandingkan tahun 2014.
Salah satu jenis padi yang banyak dikembangkan saat ini ialah padi beras merah. Padi
beras merah tersebut berasal dari ras cere (Indica) dan ras bulu (Javanica), sementara
itu sifat-sifat tanaman padi ideal sebagian besar dapat ditemukan pada padi bulu
(Sudharmawan dan Aryana. 2008). Oleh sebab itu, persilangan antara padi bulu dengan
padi cere diharapkan dapat memberikan rekombinasi sifat unggul dari kedua sumber
genetik. Hal tersebut melatar belakangi kegiatan persilangan ganda padi beras merah
yang telah dilakukan oleh Sudharmawan dan Aryana (2008).
Kegiatan diawali dengan melakukan persilangan tunggal antara kultivar ras cere
(Piong dengan Sri) dan persilangan tunggal ras bulu (Soba dengan Du’u) yang
menghasilkan F1 ras cere dan F1 ras bulu. Persilangan ganda dilakukan antara F1 ras
cere dengan F1 ras bulu sehingga didapatkan generasi F2, dilakukan seleksi pedigree
hingga generasi F6. Dilanjutkan dengan uji daya hasil pendahuluan, uji daya hasil
lanjutan dan uji multi lokasi.
Uji multi lokasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan stabilitas suatu
genotipe. Penampilan tanaman tergantung pada genotipe, kondisi lingkungan tumbuh
dan interaksi genotipe dengan lingkungan (Purbokurniawan et al., 2014). Respon
tanaman terhadap lingkungan yang beragam mengakibatkan adanya interaksi genotipe
dan lingkungan. Apabila pengaruh interaksi tersebut besar maka dapat mengurangi
kontribusi genetik pada penampilan akhir genotipe. Suatu galur yang memberikan hasil
tinggi di lokasi tertentu, belum tentu tinggi pula di lokasi lain. Hal tersebut menyulitkan
pemulia dalam menentukan pilihan yang terbaik (Krismawati & Zaenal, 2011),
sehingga perlu mengidentifikasi stabilitas suatu genotipe terhadap berbagai lingkungan
tumbuh.
Berdasarkan uraian di atas, maka telah dilakukan penelitian tentang “Stabilitas
Hasil Genotipe Beras Merah Pada Beberapa Ketinggian Tanam Dengan Metode
Eberhart & Russel”.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilakukan dengan metode eksperimental di lapangan, dilakukan di
Desa Nyur Lembang pada 250 mdpl, di Desa Karang Sidemen pada 400 mdpl dan Desa
Sapit pada 700 mdpl pada bulan April hingga Juli 2016, menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) dengan 16 perlakuan (12 genotipe hasil silang ganda dan 4 tetua),
dengan tiga ulang.
Bahan-bahan percobaan, sebagai berikut: pupuk phonska, pupuk urea, cruiser
FS, atonik, pestisida, 4 tetua (G1: Du’u; G2: Soba; G3: Piong; dan G4: Sri) dan 12
genotipe hasil silang ganda (G5 (F6 BC1-10-8-1); G6 (F6 BC1-10-8-4); G7 (F6 BC110-8-5); G8 (F6 BC3-5-1-1); G9 (F6 BC3-5-1-9); G10 (F6 BC3-5-5-2); G11(F6 BC3-55-7); G12 (F6 BC3-10-4-10); G13 (F6 BC3-10-5-1); G14 (F6 BC3-10-7-1); G15 (F6
BC3-10-7-4); G16 (F6 BC3-10-7-10).
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Pelaksanaan kegiatan percobaan, meliputi: Persiapan benih dilakukan dengan
perendaman benih pada larutan atonik + cruiser selama 24 jam, dilanjutkan pemeraman
benih selama 24 jam. Persemaian dilakukan dengan dibuat petak persemaian ukuran 1
m2, jarak parit antar perlakuan ± 10 cm, dalam kondisi tanah macak-macak. Persemaian
benih selama 21 hari. Pengolahan tanah dilakukan dengan sistem olah tanah maksimum.
Lokasi percobaan di Desa Nyur Lembang, luas areal 10 are, petakan unit percobaan
seluas 3 m x 3 m; di Desa Karang Sidemen (23 are), petakan unit percobaan seluas 4 m
x 5 m; di Desa Sapit (6 are), petakan unit percobaan seluas 2,5 m x 3 m. Jarak antar
blok 75 cm dan jarak antar unit percobaan 50 cm. Penanaman dilakukan dengan jarak
tanam 25 cm x 25 cm, 1 tanaman pada tiap lubang tanam. Pemeliharaan, meliputi:
pemupukan, penyulaman, penyiangan, pengairan, dan pengendalian Hama dan Penyakit
sesuai OPT yang menyerang pada tiap lokasi percobaan. Panen dilakukan setelah
tanaman padi mencapai masak penuh dengan kriteria 80% menguning dari tiap populasi
unit perlakuan. Pengamatan dilakukan secara random sampling dengan mengambil 10
rumpun tanaman sebagai sampel tiap unit percobaan. Parameter pengamatan, meliputi:
jumlah anakan produktif (batang), jumlah gabah berisi per malai (butir) dan bobot 1000
butir gabah berisi (gram).
Rumus-rumus dalam analisis data, sebagai berikut:
a. Menghitung hasil menggunakan model Maspary (Maspary, 2015):

b. Analisis stabilitas hasil menggunakan model Eberhart & Russel (1966)
(Purbokurniawan et al., 2014):

β

;

i

Keterangan simbol:
10.000 = konstanta konversi 1 ha ke m2
Jt
= jarak tanam (m2)
Ja
= jumlah anakan (batang)
Jgb
= jumlah gabah berisi (butir)
Bsb
= berat seribu butir (gram)
βi
= koefisien regresi
Ij
= indeks lokasi (lingkungan)
Yij
= rataan hasil genotipe ke-i di lingk. ke-j
S2di
= simpangan regresi
S2e
= ragam lingkungan
δ2ij
= simpangan gabungan
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis terdiri dari analisis ragam gabungan dan analisis stabilitas
genotipe-genotipe padi beras merah pada tiga dataran.
Analisis Ragam Gabungan
Tabel 1. Analisis ragam gabungan hasil genotipe-genotipe padi beras merah
Sumber Keragaman
Lokasi (lingkungan)
Galur (genotipe)
Ulangan |Lokasi
Genotipe x Lingkungan (G x L)
Galat
Total

db
2
15
6
30
90
143

Jumlah Kuadrat
195,28
267,50
034,28
135,67
216,93
849,66

Kuadrat Tengah
97,64
17,83
05,71
04,52
02,41

Nilai F
40,51*
07,40*
02,37*
01,88*

Keterangan: *Berpengaruh nyata berdasarkan uji F pada taraf nyata 5 %.

Tabel 1 menunjukkan bahwa galur berbeda nyata, berarti terdapat perbedaan
hasil diantara genotipe dan lokasi. Terdapat adanya perubahan hasil yang sebanding
dengan produktivitas lingkungan, dan interaksi G x L. Adanya perbedaan genotipe
terkait hasil di tiap lokasi, genotipe dengan hasil tinggi di suatu lokasi belum tentu
tinggi di lokasi lain karena pengaruh lingkungan.
Gambar 1 menunjukkan bahwa lokasi Nyur Lembang (250 mdpl) dengan rerata
tertinggi genotipe Piong, lokasi Karang Sidemen (± 400 mdpl) rerata tertinggi genotipe
F6 BC1-10-8-5, dan lokasi Sapit (700 mdpl) rerata tertinggi genotipe F6 BC3-10-7-4.
Rerata terrendah yakni genotipe Soba pada tiga ketinggian lokasi tanam. Selengkapnya
tampak pada Tabel 2.
Tabel 2 menunjukkan genotipe F6 BC3-5-5-2 dengan rerata tertinggi 8,72 ton/ha
tidak berbeda nyata dengan semua perlakuan kecuali tetua Soba dengan nilai rerata
terrendah 2,81 ton/ha. Rerata hasil tiap ketinggian lokasi untuk semua genotipe
diketahui bahwa Nyur Lembang (250 mdpl) rerata tertinggi 9,33 ton/ha, diikuti Karang
Sidemen (400 mdpl) 6,88 ton/ha, dan Sapit (700 mdpl) 6,84 ton/ha. Hal tersebut
bersesuaian dengan nilai indeks lingkungan (Ij) (Gambar 2) berturut-turut 1,65; -0,80; 0,85.
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Gambar 1. Hasil gabah (ton/ha) genotipe-genotipe padi beras merah di tiga dataran
Tabel 2. Rerata gabungan hasil gabah genotipe-genotipe padi beras merah di tiga
dataran
Hasil (Ton/ha)
Genotipe
Du’u
Soba
Piong
Sri
F6 BC1-10-8-1
F6 BC1-10-8-4
F6 BC1-10-8-5
F6 BC3-5-1-1
F6 BC3-5-1-9
F6 BC3-5-5-2
F6 BC3-5-5-7
F6 BC3-10-4-10
F6 BC3-10-5-1
F6 BC3-10-7-1
F6 BC3-10-7-4
F6 BC3-10-7-10
Ῡj
Ij

Nyur
Lembang
(250 mdpl)
11,62
04,86
11,92
08,75
08,05
09,02
09,71
09,05
09,26
10,60
09,45
09,36
09,04
09,65
08,69
10,26
09,33
01,65

Karang Sidemen
(400 mdpl)

Sapit
(700 mdpl)

Ῡi

6,38
1,73
5,87
7,29
8,66
7,29
8,94
7,68
6,38
6,76
7,78
6,50
6,34
8,88
5,39
8,29
6,88
-0,80

6,39
1,83
4,95
8,34
9,12
6,40
7,10
5,34
7,05
8,80
8,06
6,21
6,07
6,99
9,20
7,58
6,84
-0,85

8,13a
2,81b
7,58a
8,13a
8,61a
7,57a
8,58a
7,36a
7,56a
8,72a
8,43a
7,36a
7,15a
8,51a
7,76a
8,71a
*2,61*

Keterangan: Ῡi=rerata hasil pada genotipe; Ῡj=rerata hasil pada lokasi; Ij=indeks lokasi; *Nilai BNJ; Angka yang diikuti dengan
huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata dengan uji BNJ pada taraf nyata 5 %.

Gambar 2. Hubungan antara Nilai Rerata Hasil Tiap Ketinggian Lokasi Tanam (Ῡj)
dengan Nilai Indeks Lokasi (Ij)
Pengaruh nyata interaksi G x L menunjukkan bahwa perlunya penilaian
stabilitas hasil terhadap genotipe-genotipe yang diuji tersebut. Terdapat dua parameter
stabilitas berdasarkan Eberhart & Russel (1966) Tabel 3.
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Tabel 3. Stabilitas Hasil Gabah Genotipe-Genotipe Padi Beras Merah di Tiga dataran
Genotipe
Du’u
Soba
Piong
Sri
F6 BC1-10-8-1
F6 BC1-10-8-4
F6 BC1-10-8-5
F6 BC3-5-1-1
F6 BC3-5-1-9
F6 BC3-5-5-2
F6 BC3-5-5-7
F6 BC3-10-4-10
F6 BC3-10-5-1
F6 BC3-10-7-1
F6 BC3-10-7-4
F6 BC3-10-7-10
μ

Ῡi
8,13lb
2,81lk
7,58lk
8,13lb
8,61lb
7,57lk
8,58lb
7,35lk
7,56lk
8,72lb
8,43lb
7,36lk
7,15lk
8,51lb
7,76lb
8,71lb
7,68lb

βi
2,12slb
1,24nss
2,64slb
0,37slk
-0,34slk
0,89nss
0,69nss
1,04nss
1,03nss
1,13nss
0,62slk
1,22nss
1,15nss
0,71nss
0,54slk
0,95nss
1,00

Sdi2
-0,87ns
-0,86ns
-0,55ns
-0,30ns
-0,77ns
-0,51ns
-0,75ss
-1,76ss
-0,62ns
-1,31ss
-0,82ns
-0,84ns
-0,85ns
-0,85ss
-6,47ss
-0,65ns

Keterangan: Ῡi=rerata hasil; SDi=standar deviasi; βi=koefisien regresi; Sdi2=simpangan regresi; μ=rerata umum; lb=Ῡi>μ; lk=Ῡi<μ;
r
=rendah; ar=agak rendah; t=tinggi; slk=beda nyata dengan 1 dan βi<1 (α=0,05); slb=beda nyata dengan 1 dan βi>1 (α=0,05); s=beda
nyata dengan nilai rata-rata βi (1) (α=0,05) atau (μ) Sd2i (0); ns=tidak beda nyata dengan rata-rata βi (1) (α=0,05) atau (μ) Sd2i (0).

Analisis stabilitas Eberhart & Russel (1966) menggunakan parameter koefisien
regresi (βi) dan simpangan regresi (Sdi2). Genotipe stabil jika nilai koefisien regresi (βi)
mendekati 1 dan nilai simpangan regresi (Sdi2) sekecil mungkin atau sama dengan 0.
Genotipe dengan βi > 1, beradaptasi baik di lingkungan paling optimal. Genotipe
dengan βi < 1, beradaptasi baik di lingkungan kurang optimal. Nilai koefisen regresi
(βi) berperan sebagai penilai tanggap genotipe terhadap lingkungan, sedangkan nilai
simpangan regresi (Sdi2) sebagai pengukur kestabilan (Akmal et al., 2014; Krismawati
dan Zaenal, 2011).
Gambar 3 menunjukkan genotipe-genotipe stabil dengan nilai βi = 1 dan Sdi2 =
0, diantaranya Soba, F6 BC1-10-8-4, F6 BC3-5-1-9, F6 BC3-10-4-10, F6 BC3-10-5-1,
dan F6 BC3-10-7-10. Namun, hanya genotipe F6 BC3-10-7-10 beradaptasi baik di tiga
dataran, ditunjukkan dengan nilai rerata hasil melebihi rerata umum. Nilai βi < 1 dan
Sdi2 = 0 pada genotipe Sri, F6 BC1-10-8-1 dan F6 BC3-5-5-7, menunjukkan genotipe
stabil, beradaptasi baik di dataran dengan ketinggian ± 400 mdpl maupun ± 700 mdpl.
Genotipe tetua Du’u dan Piong memiliki nilai βi > 1 Sdi2 = 0, dikatakan stabil di dataran
dengan ketinggian ± 250 mdpl.
Genotipe F6 BC1-10-8-5, F6 BC3-5-1-1, F6 BC3-5-5-2 dan F6 BC3-10-7-1
dengan nilai βi = 1 dan Sdi2 > 0, memiliki stabilitas rendah atau tidak stabil, sangat
rentan perubahan lingkungan. Genotipe F6 BC3-10-7-4 dengan nilai βi < 1 dan Sdi2 > 0
tidak stabil, namun beradaptasi baik pada ketinggian ± 400 mdpl maupun ± 700 mdpl.
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Tabel 4. Stabilitas Hasil
GabahdGenotipe-Genotipe Padi Beras Merah di Tiga Dataran
0
g
i
a
n

L
o
k
a
s
i

(
±
)

2
5
0

o

Genotipe

0i

i

2

Du’u
=
Soba
Piong
0
Sri
F6 BC1-10-8-1
F6 BC1-10-8-4
F6 BC1-10-8-5
F6 BC3-5-1-1
F6 BC3-5-1-9
F6 BC3-5-5-2
F6 BC3-5-5-7
F6 BC3-10-4-10
F6 BC3-10-5-1
F6 BC3-10-7-1
F6 BC3-10-7-4
F6 BC3-10-7-10

8,13lb
2,81lk
7,58lk
8,13lb
8,61lb
7,57lk
8,58lb
7,35lk
7,56lk
8,72lb
8,43lb
7,36lk
7,15lk
8,51lb
7,76lb
8,71lb

Eberhart
k & Russel
a(1968)
s i slt
( sdr
± slr
) sat
4 sat
0 sdr
0 ts
m ts
d sdr
p ts
l sat
a sdr
t sdr
a ts
u ts
( sdt

± dinamis rendah;sdt=stabil dinamis tinggi;
Keterangan: sst= stabil statis tinggi; ssr= stabil statis rendah; ts:tidak stabil; sdr=stabil
slt=spesifik ±m250 mdpl tinggi; slr=spesifik ± 250 mdpl rendah; sat=spesifik ± 400 mdpl atau ± 700 mdpl tinggi; Merah=stabil
)
dinamis tinggi; Hijau=stabil dinamis rendah; Ungu=spesifik ± 250 mdpl tinggi; Jingga= spesifik ± 250 mdpl rendah; Biru= spesifik
d ± 700 mdpl tinggi; dan Hitam=tidak stabil.
7
± 400 mdpl atau
p

0

PEMBAHASAN
l
0
Menurut Falconer and Mackay (1996), bahwa mkeanekaragaman lingkungan
d
tumbuh menimbulkan interaksi genotipe dengan lingkungan
(G x L). Interaksi G x L
p
menyebabkan perubahan ekspresi fenotipik yang menghasilkan nilai yang beragam,
l
sehingga perlu dilakukan uji stabilitas hasil.
Hasil uji ragam gabungan (Tabel 1) diketahui bahwa terdapat perbedaan yang
nyata pada galur, lokasi dan interaksi G x L. Ambarwati & Prapto (2003) menyatakan
bahwa perbedaan yang nyata pada galur berarti terdapat perbedaan potensi hasil gabah
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(ton/ha) diantara genotipe yang diuji. Genotipe F6 BC3-5-5-2 menempati rerata
tertinggi, tidak berbeda nyata dengan semua perlakuan kecuali dengan genotipe tetua
Soba yang memiliki nilai rerata terrendah pada tiga ketinggian lokasi tanam. Perbedaan
yang nyata lokasi menunjukkan terdapat perubahan hasil sebanding dengan
produktivitas lingkungan. Interaksi G x L menunjukkan adanya perbedaan hasil gabah
pada genotipe tiap lokasi, terlihat dengan fluktuasi hasil rerata pada tiga ketinggian
lokasi tanam (Gambar 1).
Perbedaan nyata pada lokasi sesuai dengan hasil indeks lingkungan yang
berbanding lurus dengan rerata hasil gabah di tiap ketinggian lokasi. Semakin tinggi
nilai rerata hasil gabah maka semakin tinggi pula nilai indeks lingkungan. Hal tersebut
menjadi indikator ketinggian lokasi yang paling optimal dalam penanaman genotipegenotipe padi beras merah yang di uji. Semakin tinggi nilai indeks lingkungan, maka
semakin optimal ketinggian lokasi uji tersebut. Berdasarkan nilai indeks lingkungan,
Nyur Lembang (± 250 mdpl) dinilai paling optimal dibandingkan Karang Sidemen (±
400 mdpl) dan Sapit (± 700 mdpl).
Akmal et al. (2014) menyatakan bahwa karakteristik agroekologi yang
berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan hasil padi antara lain dosis pupuk N,
suhu, kelembaban, ketersediaan air tanah, elevasi dan kandungan bahan organik.
Sehubungan dengan pernyataan tersebut, Desa Nyur Lembang terdapat pada ketinggian
± 250 mdpl yang merupakan salah satu dataran rendah di Pulau Lombok (BPS, 2016b).
Semakin rendah ketinggian tempat maka suhu udara di lokasi tersebut semakin tinggi.
Suhu tinggi pada batas tertentu dapat meningkatkan kerja enzim yang berpengaruh
langsung pada proses fotosintesis yang semakin meningkat. Dengan demikian, rerata
hasil pada Desa Nyur Lembang dengan ketinggian tempat ± 250 mdpl lebih tinggi
dibandingkan kedua ketinggian lokasi lainnya. Berdasarkan BP4K (2016) bahwa syarat
tumbuh tanaman padi yakni curah hujan 60-120 mm/bulan dengan suhu terbaik 15-300
C, ketinggian tempat yakni 0-1300 mdpl dan jenis tanah yang sesuai yakni tanah merah
(Latosol), tanah liat berpasir (Grumosol) dan tanah endapan (Aluvial). Berdasarkan
syarat tumbuh tersebut selaras dengan keadaan lingkungan Desa Nyur Lembang dengan
ketinggian tempat ± 250 mdpl termasuk dataran rendah, rata-rata hari hujan dan curah
hujan berturut-turut 10 hari dan 119 mm/bulan (BPS, 2016b). Jenis tanah dominan
Grumosol atau tanah liat berpasir. Suhu udara rata-rata 25-300C (Kemendesa, 2016).
Pada kedua ketinggian lokasi, temperatur yang cenderung lebih rendah hingga mencapai
temperatur kritis dapat menyebabkan terjadinya sterilisasi malai, namun hal tersebut
tergantung pula pada durasi suhu rendah, perbedaan siang dan malam, komposisi pupuk
dan jenis genotipe. Terkait khusus dengan ketinggian tempat dijelaskan oleh Rahayu et
al. (2013) bahwa belum terdapat bukti pengaruh langsung dari ketinggian tempat
terhadap pertumbuhan tanaman padi, namun kultivar toleran terhadap iklim dingin
secara morfologi tidak berbeda dengan kultivar lainnya.
Perbedaan nyata pada interaksi G x L, menunjukkan perlunya analisis stabilitas.
Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi model Eberhart & Russel (1966).
Welsh (1991) menyatakan bahwa analisis regresi tidak dapat mengungkap dampak
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keseluruhan variabilitas lokasi terhadap hasil, namun dapat digunakan sebagai skrining
awal untuk menyeleksi genotipe yang diharapkan.
Hasil analisis kestabilan, menunjukkan bahwa genotipe F6 BC3-10-7-10, paling
stabil pada tiga ketinggian lokasi uji dengan hasil gabah 8,71 ton/ha, dapat
direkomendasikan menjadi varietas tipe ideal. Berdasarkan Eberhart & Russel (1966)
bahwa varietas tipe ideal adalah varietas yang memiliki potensi hasil maksimum di
lingkungan yang produktif dan memiliki stabilitas maksimum. Suatu genotipe dengan
hasil tinggi dan memenuhi kriteria stabilitas mempunyai penampilan yang baik di
semua lingkungan.
Genotipe yang teridentifikasi stabil spesifik pada ketinggian lokasi ± 400 mdpl
maupun ± 700 mdpl seperti Sri, F6 BC1-10-8-1 dan F6 BC3-5-5-7. Genotipe tersebut
tidak sensitif terhadap perubahan lingkungan yang berarti penambahan input pada
lingkungan tidak berpengaruh terhadap hasil gabah. Genotipe F6 BC1-10-8-1 dan F6
BC3-5-5-7, dengan hasil gabah berturut-turut 8,61 dan 8,43 ton/ha dapat
direkomendasikan menjadi varietas tipe ideal spesifik lingkungan. Diptaningsari (2013)
mengemukakan bahwa diperlukan analisis stabilitas hasil agar dapat memperoleh
genotipe-genotipe yang memiliki kemampuan beradaptasi khusus (spesifik lokasi) atau
mampu beradaptasi pada berbagai lingkungan (adaptasi luas).
Genotipe yang stabil pada tiga ketinggian lokasi uji, namun berdaya hasil rendah
seperti Soba, F6 BC1-10-8-4, F6 BC3-5-1-9, F6 BC3-10-4-10 dan F6 BC3-10-5-1,
sehingga tidak dapat direkomendasikan menjadi varietas tipe ideal. Ambarwati &
Prapto (2003) menyatakan bahwa walaupun genotipe memenuhi kriteria stabilitas
namun tidak didukung oleh hasil yang tinggi yakni rerata hasilnya masih di bawah
rerata hasil umumnya, maka belum dapat direkomendasikan sebagai varietas tipe ideal.
Stabilitas hasil ditentukan oleh komposisi genetik galur dengan reaksi genotipe
secara individu dan populasi secara keseluruhan terhadap lingkungan. Mekanisme
tersebut muncul sebagai akibat dari hasil kerjasama gen-gen yang berlainan
(heterozygote) yang terdapat di dalam susunan genetik suatu genotipe. Hal tersebut
disebabkan oleh hasil gabah per satuan luas merupakan produk dari berbagai komponen
hasil, dan komponen hasil tersebut merupakan produk dari banyak gen (polygenous).
Bervariasinya komposisi gen dalam suatu genotipe dapat menyebabkan tidak
optimalnya ekspresi fenotipe suatu komponen hasil yang berpeluang disubstitusi oleh
penampilan optimum dari komponen hasil lainnya, sehingga kestabilan hasil dapat
tercapai (Mangoendidjojo, 2003; Sudharmawan et al., 2008; Welsh, 1991).
Stabilitas pada tetua Du’u spesifik pada ketinggian lokasi ± 250 m dpl dengan
hasil tinggi, mengindikasikan kesesuaian genotipe tersebut menjadi tetua dari ras bulu
dan stabilitas tetua Sri spesifik pada ketinggian lokasi ± 400 mdpl maupun ± 700 mdpl
dari ras cere, akan dapat membentuk susunan genetik suatu genotipe yang
mempengaruhi interaksi G x L. Galur dapat stabil karena mampu membentuk sejumlah
genotipe yang beradaptasi di lingkungan yang berbeda dan individu-individu galur
dapat berperan dengan baik sebagai penyangga (Falconer and Mackay, 1996;
Ambarwati dan Prapto, 2003). Dengan demikian, populasi yang bersangkutan dapat
beradaptasi baik pada kisaran lingkungan yang luas.
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KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
1. Genotipe F6 BC3-10-7-10 paling stabil dan beradaptasi luas pada tiga ketinggian
lokasi dengan rerata hasil gabah 8,71 ton/ha.
2. Genotipe F6 BC1-10-8-1 dan F6 BC3-5-5-7 stabil dan beradaptasi spesifik pada
ketinggian lokasi ± 400 m dpl maupun ± 700 m dpl dengan rerata hasil gabah
berturut-turut 8,61 dan 8,43 ton/ha.
SARAN
1. Genotipe F6 BC3-10-7-10 dapat direkomendasikan menjadi varietas tipe ideal.
2. Genotipe F6 BC1-10-8-1 dan F6 BC3-5-5-7 dapat direkomendasikan menjadi
varietas tipe ideal spesifik lokasi pada ketinggian lokasi ± 400 m dpl dan ± 700 m
dpl.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan masalah dan Jenis OPT
yang terjadi serta dampak yang ditimbulkan terhadap penurunan produktivitas kedelai
di lahan sawah beriklim kering. Penelitian menggunakan metode pengamatan langsung
terhadap hamparan pertanaman kedelai. Hamparan pertama dengan perlakuan pengairan
dan hamparan kedua adalah perlakuan pemupukkan. Dari kedua perlakuan dilakukan
pengamatan terhadap intensitas serangan hama dan penyakit.Penelitian ini dilaksanakan
pada akhir musim kemarau II di Lahan sawah Desa Sesela kecamatan Gunung Sari
Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat pada Periode Juli –November
2016.Perhitungan soil borne disease atau intensitas penyakit menggunakan rumus
jumlah tanaman sakit dibandingkan dengan jumlah tanaman yang di amati dikalikan
dengan 100%.Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi dilapangan terdapat
beberapa jenis hama dan penyakit yang menyerang pertanaman kedelai yaitu 1.Lalat
Pucuk (Melanaggromyza dolicostigma ), Hama Penghisap polong ( Etiella zinckenella
Tr), Ulat Penggulung Daun (Lamprosema indicata), Ulat Jengkal ( Plusia =
Chrysodeixis), Penggerek Polong ( Helicoverpa armigera) Untuk penyakit yaitu
Penyakit Karat (Phakopsora pachyrrizingan ), intensitas serangan hama dan penyakit
pada pertanaman kedelai yang dilakukan dengan menanam kedelai tepat pada waktunya
jauh lebih sedikit yaitu 1% sementara kedelai yang ditanam mundur tidak tepat pada
waktunya menghasilkan intensitas serangan yang jauh lebih banyak yaitu 6.25% , pada
pengamatan ledakan hama pada penanman kedelai tidak tepat pada waktunya dapat
menurunkan produksi kedelai mencapai 303 kg/h. Pada Perlakuan pemberian air
maupun pemupukkan intensitas serangan hama maupun penyakit belum melebihi
ambang batas ekonomi.
Kata Kunci: Intensitas serangan, Identifikasi, hama,penyakit
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LATAR BELAKANG
Kedelai merupakan bagian penting dari tanaman pangan karena mengandung
protein tinggi serta merupakan pangan utama setelah padi dan jagung. Permintaan akan
kedelai dari tahun ketahun semakin meningkat serta luas areal panen yang menurun
pada tahun 2015 permintaan akan kedelai mencapai 2.5 juta ton sementara produksi
baru mencapai 1.98 juta ton (BPS 2015).
Upaya peningkatan produksi kedelai dihadapkan kepada masalah hama,penyakit
dan ketidakseimbangan hara di tanah. Sehingga perlu dilakukan modifikasi terhadap
lingkungan tumbuh kedelai yang sesuai ( Chozin 2006). Serangan hama dan penyakit
dapat berpotensi menurunkan kualitas hasil dan berdampak terhadap penurunan
produksi dan mutu hasil tetapi juga dapat menyebabkan tanaman lebih rentan terhadap
serangan hama dan penyakit tertentu pada tanaman dan seringkali menampakkan gejala
serupa dengan ketidakseimbangan hara.
Gejala serangan hama dan penyakit tersebut perlu diidentifikasi agar
penyebabnya dapat diketahui dengan tepat untuk menentukan cara pengendaliaan atau
pemulihan tanaman dengan efisien dan efektif ( Litbang 2013). Oleh karena itu uasaha
mendeteksi dari awal serta upaya pencegahan harus dilakukan untuk menghindari akibat
yang lebih besar terutama dari sisi penurunan hasil produksi (Marwoto 2013).
Pemenuhan dapat dilaksanakan dengan membuat sanitasi terhadap lingkungan serta
memodifikasi lingkungan tumbuh melalui penanaman varietas yang tahan terhadap
serangan hama penyakit serta mengupayakan menanam pada pola tanam yang sesuai
dan serempak agar vase yang didapatkan dari poses pertanaman dapat dilakukan secara
serempak di samping itu untuk mengurangi bahkan menghindari serangan hama dan
penyakit yang menggagu pertumbuhan dan perkembangan tanaman kedelai terutama
pada penanaman di lahan bekas tanaman padi dan pada musim kemarau dan beriklim
kering.
Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi penghasil kedelai di
Indonesia (Balitkabi 2010), potensi pengembangan kedelai di wilayah ini masih cukup
luas karena penanaman kedelai pada akhir musim kemarau akan mendukung proses
pertumbuhan tanaman kedelai yang tidak terlalu perlu membutuhkan banyak air. Iklim
biofisik yang mendukung. Akan tetapi penanaman kedelai pada awal musim kemarau
rentan akan serangan hama dan penyakit. Sehingga perlu dilakukan identifikasi awal
terhadap berbagai gejala yang terjadi terhadap serangan hama penyakit tersebut.
Lahan kering adalah lahan yang sebagian besar kebutuhan airnya berasal dari air
hujan.Serta perbedaan bulan basah yang hanya berkisar 3-4 bulan dan sisanya 8 bulan
kerin sehingga masuk dalam kategori iklim kering (Oldemen 1982) Penanaman kedelai
setelah tanaman pangan lain seperti padi dan jagung akan memicu terhadap ledakan
hama maupun penyakit sehingga perlu dilakukan Kajian terhadap Organisme
Pengganggu tanaman kedelai dalam meningkatkan produksi di lahan sawah beriklim
kering. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan masalah-masalah
dan Jenis OPT yang terjadi dalam hal ini Organisme pengganggu tanaman kedelai
pada lahan sawah beriklim kering dampak yang ditimbulkan terhadap penurunan
produktivitas kedelai di lahan sawah beriklim kering
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BAHAN DAN METODE
Pengumpulan informasi dilakukan menggunakan metode Pengamatan Langsung
pada pertanaman kedelai yang di tanam pada lahan sawah beriklim kering Juli 2015November 2015 bertempat di lokasi penanaman kedelai di Desa sesela kecamatan
gunung sari kabupaten lombok barat pada periode tanam pada akhir musim kemarau II
hasil pengamatan dan identifikasi hama dan penyakit diperkuat dengan membaca
pustaka terutama hasil-hasil penelitian terkait Organisme penggaggu tanaman kedelai
seperti jurnal, buku, dan referensi terkait.Hamparan kedelai yang diamati adalah
hamparan kedelai yang diberikan perlakuan air dan menanam tepat pada musim
tanamnya dan perlakuan kedua adalah hamparan kedelai dengan penanaman kedelai
dilakukan tidak tepat atau mundur 1 pekan dari waktu yang ditentukkan.
Perhitungan soil borne disease atau intensitas penyakit menggunakan rumus
jumlah tanaman sakit dibandingkan dengan jumlah tanaman yang di amati dikalikan
dengan 100%.Informasi dan data yang diperoleh kemudian dicatat dan dirangkum,
kemudian dikaji dan dibandingkan satu sama lain. Informasi yang berkaitan dengan
OPT yang dinilai benar dan meyakinkan dari segi metode penelitian, rekam
pengamatan dilapangan yang akan digunakan untuk pembuatan materi tentang beberapa
OPT yang menyerang pertanaman Kedelai, cara pengendalianya serta dampak yang
ditimbulkan terhadap penurunana produktivitas kedelai di Lahan Sawah beriklim
Kering.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi umum lahan pengamatan
Berdasarkan hasil pengamatan lahan pertanaman kedelai merupakan lahan bekas
penanaman jagung dan merupakan kategori jenis lahan sawah. Lahan memiliki
kandungan hara N,P,K yang rendah . Pola tanam yang dilakukan pada lokasi ini adalah
jagung- jagung dan kedelai serta menggunkan tanaman pinggir berupa tanaman
kacang-kacangan serta tanaman sayur-sayuran. Tanaman jagung ditanam hampir 3 kali
dilakukan dalam setahun dan penanaman kedelai dilakukan sesuai dengan keinginan
dari petani setempat. Pola pengairan dilakukan dengan menngunakan sumber air sungai
yang berada di sekitar pertanaman sehingga kebutuhan air cukup tersedia bagi
pertanaman kedelai dan dilakukan pengairan dengan interval sesuai dengan kebiasaan
yang dilakukan oleh petani pada umumnya.Iklim yang ada pada wilayah ini adalah
kategori iklim dengan kisaran bulan basah yaitu 4 bulan dan sisanya adalah bulan
kering. Penanaman kedelai yang dilakukan pada bulan kering pada akhir musim
kemarau II ini menjadi rentan bagi pertumbuhan dan perkembangan hama penyakit
(Sumarno 2007) Pertumbuhan dan perkembangan tanaman kedelai diwilayah sub tropis
berbeda dengan yang berada di wilayah tropis hal ini disebabkan oleh pertumbuhan dan
perkembangan tanaman kedelai dibatasi oleh beberapa hal diantaranya panjang hari
yang kurang optimal untuk pertumbuhan kedelai, kesesuaian lahan yang kurang optimal
untuk pertumbuhan tanaman kedelai disebabkan oleh kesuburan lahan yang sangat
rendah, kelembaban tanah yang tidak selalu optimal yang sering kali tergenang dimusim
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penghujan serta mengalami kekeringan pada musim kemarau hal ini menyebabkan
pertumbuhanya menjadi terganggu, serta hal utama yang menyebabkan menurunya hasil
dan produktivitas kedelai adalah adanya serangan hama dan penyakit.
Intensitas Serangan hama dan Penyakit pada petak lahan
Terlihat pada Gambar 1 pertanaman kedelai yang ditanam mundur satu pekan
dari waktu penanaman serempak menghadapi dan mendapat serangan hama penyakit
hampir pada setiap petak pengamatan.

Gambar 1. Jumlah tanaman yang terserang penyakit pada masing-masing petak lahan
penelitiaan Periode penanaman kedelai bulan Agustus 2015-November
2015 (awal musim hujan). Keterangan P =Petak lahan 1,2..4 K = Kelompok
tanaman Kedelai 1,2....4
Presentase tertinggi intensitas serangan penyakit yaitu berkisar yaitu 6,75%
yaitu pada setiap petak pengamatan yaitu rata –rata serangan 19-25 tanaman dari 400
tanaman yang diamati dan diperoleh dari jumlah tanaman yang terserang dibandingkan
dengan jumlah tanaman yang diamati serta dikalikan dengan 100% hal ini sejalan
dengan (Prayogo 2015) yang menyatakan bahwa penanaman kedelai mundur dari
waktu penanaman tentan akan serangan hama penyakit hal ini disebabkan oleh
munculnya fase fase pertumbuhan dan perkembangan hama penyakit pada waktu waktu
tersebut sehingga memungkinkan bagi hama dan penyakit tumbuh dan
berkembang.Teknologi Pengendaliaan penyakit yang dilakukan adalah melalui kultur
tehnis yaitu yaitu dengan jalan penentuan waktu dan pola tanam yang tepat, memilih
varietas yang dianjurkan, menggunakan benih yang sehat, pemupukan berimbang
menggunakan jarak tanam yang tepat, pergiliran tanaman yang bukan merupakan inang
patogen, perbaikan saluran drainase untuk memberantas penyakit soil born disease serta
pengendaliaan secara mekanis dengan jalan melakukan sanitasi dan pengawasan
terhadap lahan untuk membersihkan lahan dari sumber inokulum tanaman sakit sebelum
dilakukan penanaman ,dicabut dan dibakar, tumpang sari jagung dan sorgum,untuk
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menekan terjadinya infeksi oleh virus.Pengendalian secara kimia dengan jalan
menggunakan fungisida dan bakterisida pada waktu sebelum tanam.Serta pengendalian
secara biologis yaitu dengan menggunakan pestidida nabati dan menggunakan musuh
alami.

Gambar 2. Perbandingan rata-rata tingkat kesuburan lahan dan kandungan hara pada
tanaman dengan rata –rata serangan hama dan penyakit.
Pada seluruh petak pengamatan baik dengan tingkat kesuburan lahan dengan
pemberiaan pupuk yang berimbang dan tingkat kesuburan sedang maupun tinggi pada
setiap petak lahan pertanaman kedelai hampir seluruhnya terserang hama dan penyakit.
Hal ini karena penanaman kedelai yang dilakukan mundur dari pola tanam yang telah
ditetapkan sehingga berdampak terhadap munculnya hama dan penyakit yang
menyerang pertanaman kedelai. Ekosistem sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan
hama dan penyakit diantaranya adalah kedelai ditanam pada musim kemarau, cuaca
yang panas yang dapat mendorong populasi hama, keragaman waktu tanam, keragaman
sistem pengendalian hama (Marwoto 2015) . Lahan Sawah adalah lahan yang potensial
bagi penanaman kedelai, karena penanaman kedelai setelah menanam tanaman padi
dapat menyediakan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman kedelai, akan tetapi pengaruh
musim dan serempak dalam memulai tanam menjadi faktor yang sangat menentukan
bagi pertumbuhan dan penyebaran hama dan penyakit pada tanaman kedelai. Ekosistem
lahan sawah pada pertanaman kedelai yang memicu munculnya dan terjadi ledakan
hama disebabkan oleh penanaman kedelai di lakukan penaanamanya pada musim
kemarau, cuaca yang panas yang mendorong terbantuknya populasi hama, adanya
keragaman waktu tanam perbedaan dan keragaman populasi hama dan adanya
keragaman terhadap upaya dalam pengendaliaan hama pada tanaman kedelai (Marwoto
2015).
Apabila dilihat lebih jauh kerugian yang disebabkan oleh serangan hama pada
tanaman kedelai dapat menurunkan hasil hingga mencapai 80% hal ini disebabkan oleh
tanaman kedelai diserang oleh hama yang berasal dari dalam tanah, hama bibit, hama
penggerek batang serta hama yang menyerang polong kedelai (Marwoto2 015). Jenis
serangga hama yang menyerang pertanaman kedelai memiliki jumlah yang sangat
banyak yaitu sekitar 20 jenis sedangkan untuk wilayah sub tropis memiliki 1-2 jenis
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hama saja jumlah dan jenis hama yang banyak tersebut memberikan gambaran terhadap
betapa sulitnya pengendaliaan akibat serangan hama kedelai umumnya bersifat polipage
dalam arti hama ini mampu memakan banyak jenis tanaman sehingga memungkinkan
hama ini mampu memakan tanaman sepanjang tahun.
Sementara untuk penyakit dapat menurunkan hasil 30-60% serta terjadi
penurunan kualitas biji pada tanaman kedelai. Penyakit utama umumnya kedelai adalah
patogen terbawa benih kecuali penyakit yang bersifat obligat sehingga pada saat
pengelolaan benih diharapkan bahwa benih yang diperoleh adalah benih yang benarbenar berasal dari proses yang baik yang jauh dari hama dan penyakit yang
menyerangnya.

Gambar 3. Serangan hama pada 3 varietas yang berbeda yang ditanam pada lahan
sawah beriklim kering pada bulan juli 2015-oktober 2015
Perkembangan hama dan penyakit yang menyerang pertanaman kedelai menjadi
kendala dalam usaha peningkatan produktivitas kedelai hal ini lebih disebabkan oleh
beberapa hal antara lain pemanasan global yang memicu munculnya starain-strain baru
yang lebih dasyat dibandingkan dengan strain yang sudah ada sehingga sulit
dikendalikan serta harga fungisida yang cukup tinggi yang menyebabkan petani enggan
dalam melakukan pengendaliaan terhadap serangan hama dan penyakit karena
mengingat komoditas yang ditanam tidak lebih komersial dari komoditas yang lainya
disamping itu pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli obat hama dan penyakit
tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh serta lemahnya pengetahuan petani tentang
hama dan penyakit sehingga pengendaliaan yang dilakukan lebih kurang tepat diatasi
dengan baik (Prayogo 2015).
Jenis hama yang menyerang pertanaman kedelai pada periode Juli 2015 –
November 2015 pada luasan pertanaman kedelai yang ditanam pada ekosistem lahan
sawah yang beriklim kering. Terlihat pada tabel bahwa serangan hama pada ketiga
varietas yang ditanam pada musim kemarau II terlihat serangan hama tertinggi pada
varietas burangrang yaitu 4 tanaman yang diserang perpetaknya dan apabila
dipresentasekan yaitu 1% dari luas petak yang ditanami kedelai.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

41

Gambar 4. Pemberiaan air dan intensitas serangan Hama pada setiap petak pengamatan
Terlihat pada Gambar 4 varietas burangrang memiliki tingkat serangan hama
paling tinggi dibandingkan dengan varietas lainya akan tetapi belum melewati ambang
batas ekonomi karena tanaman yang terserang kurang dari 1%. Pemberian air pada
tanaman dan tingkat kelembaban tanah yang tinggi dengan interval penyiraman pada
pertanaman kedelai 2 hari sekali memicu serangan dan pertumbuhan OPT yang lebih
banyak walaupun belum melewati ambang batas ekonomi. Penggunaan varietas yang
tahan terhadap serangan hama penyakit sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi
munculnya ham dan penyakit. Untuk varietas anjosmoro dan burangrang memiliki
ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit. Pola serangan hama dan penyakit pada
penanaman kedelai sesuai dengan waktu dan serempak penanamanya tidak terlalu
memberikan dampak bagi produksi dan hasil karena strain hama dan penyakit tidak
terlalu berkembang seperti pada pola penanaman yang tidak serempak ( Marwoto 2015)
penggunaan varietas yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit sangat diperukan.
Berdasarkan identifikasi di lapang terdapat beberapa jenis hama yang
menyerang pertanaman kedelai diantaranya adalah, lalat pucuk (Melanaggromyza
dolicostigma), Hama penghisap polong (Etiella zinckenella Treit), ulat penggulung daun
(Lamprosema indicata), Ulat Jengkal ( Plusia = Chrysodeixis), Penggerek polong
(Helicoverpa armigera), Penyakit karat (Phakopsora pachyrrizi)
Lalat pucuk (Melanaggromyza dolicostigma), Serangga dewasa berupa lalat
yang berwarna hitam, bentuknya serupa dengan lalat kacang.Telur nya diletakan pada
bagaian bawah dari permukaaan daun pada tanaman kedelai pada bagian daun yang
belum membuka pada tanaman kedelai telur berwarna hijau keputihan berbentuk
lonjong. Setelah keluar dari daun maka telur akan menggerek bagian kedalam bagian
dalam jaringan daun kemudiaan menuju pucuk tanaman kedalam bagian daun, hal ini
menyebabkan seluruh helai daun menjadi layu. Dan hal ini terjadi pada saat proses
pembungaan (Gambar 5).

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

42

Gambar 5. Tanaman kedelai yang terserang hama lalat pucuk (Sumber gambar :
Pertanaman kedelai yang ditanam pada periode juli 2015-oktober 2015
Lokasi Desa sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
Adapun pengendaliaan dilakukan adalah dengan melakukan penanaman
terhadap varietas yang toleran.Melakukan dan memberikan perlakuan pada benih serta
melakukan penyemprotan terhadap terhadap insektisida pada tanaman yang berumur 18
hari.

Gambar 6. Tanaman kedelai yang terserang Hama penghisap polong (Sumber gambar :
Pertanaman kedelai yang ditanam pada periode juli 2015-oktober 2015
Lokasi Desa sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Nusa
Tenggara Barat
Hama penghisap polong (Etiella zinckenella Treit) Serangga dewasa memiliki
warna keabu abuan dan memiliki garis putih pada sayap depan tanda serangan adanya
lubang penggerek berbentuk dibentuk dalam bundar di polong (Gambar 6). Apabila
telah menyerang polong maka polong tidak dapat berjumlah sempurna akan tetapi
mengalami pengurangan pada bagian jumlah n mengalami penurunan jumlah produksi
persatuan penanaman.berdasarkan pengamatan dilapangan hal menyebabkan munculnya
hama ini adalah penanaman kedelai yang tidak serempak, serta adanya pengendaliaan
hama yang tidak seragam dalam hal jenis obat yang diberikan serta populasi hama yang
jumlahnya tinggi.
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Ulat penggulung daun (Lamprosema indicata), Ulat diam didalam gulungan
daun yang direkatkan satu sama lainya dengan benang air liurnya (Gambar 7).
Berukuran kecil dan sayapnya berwarna kunng kecoklatan. Ulat ini berwarna hijau ,
licin, transparan agak mengkilap. Ulat ini akan makan gulungan daun dan apabila
gulungan daun di buka maka akan tampak tinggal tulang-tulangnya.

Gambar 7. Tanaman kedelai yang terserang Hama Ulat penggulung daun (Sumber
gambar : Pertanaman kedelai yang ditanam pada periode juli 2015-oktober
2015 Lokasi Desa sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok
Barat Nusa Tenggara Barat
Cara pengendalian yang dilakukan untuk menekan serangan hama ini adalah
dengan melakukan pengaturan terhadap pola tanam yang serempak kurang dari 10 hari,
pemantauan terhadap lahan dengan cara memusnahkan seluruh telur yang berkembang,
menanam tanaman perangkap yaitu jagung, penyemprotan npv 188 ekor sakit dilarutkan
dalam 500 liter air untuk satu hektar. apabila telah mencapai sehingga stadium
vegetatif terjadi pada waktu yang bersamaan. Secara mekanis dengan jalan
pengumpulan dan pemusnahan terhadap ulat yang menyerang pertanaman kedelai,
aplikasi dengan menggunakan insektisida yang efektif apabila telah mencapai ambang
pengendaliaanya.
Ulat jengkal (Gambar 8), Imago meletakan telur pada permukaan daun bagian
bawah.Memakan helaian daun tanaman kedelai siklus hidupnya 16-30 hari dan bersifat
polyfag. Cara pengendaliaanya adalah dengan mengatur pola tanam yang serempak
kurang dari 10 hari sehingga stadium vegetatif dapat berlangsung pada waktu yang
bersamaan pemantauan secara rutin untuk memusnahkan kelompok telur menanam
tanaman perangkap yaitu jagung.. Aplikasi dengan menggunakan insektisida akan
menekan terjadinya perkembangan larva.
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Gambar 8. Tanaman kedelai yang terserang Hama ulat jengkal (Sumber gambar :
Pertanaman kedelai yang ditanam pada periode juli 2015-Oktober 2015
Lokasi Desa sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
Hama penggerek polong, Telur diletakan satu persatu oleh imago betina pada
permukaan pangkal polong .Telur berwarna putih setelah sehari berwarna kemerahan,
kemudiaan jingga dan pada bagian tengahnya berwarna merah tua.Gejala serangan larva
menggerek kulit polong kemudiaan masuk dan menggerek biji sebelum larva
menggerek kulit biji larva menutupi dirinya dengan benang pintal berwarna putih
dengan demikian lubang gerekan dan selubung putih merupakan ciri khas polong
terserang penggerek ini.Tanda serangan adanya gerekan dan adanya butiran yang
berwarna coklat yang terikat oleh benang pintal.Cara pengendailan yang dilakukan
adalah dengan mengatur pola tanam sedemikian rupa sehingga stadium pembentukan
polong terjadi pada waktu yang bersamaan sanitasi gulma untuk mengurangi sumber
inokulom.Alikasi dengan insektisida efektif pada umur 45 hari setelah tanam apabila
ditemukan populasi 10 ekor perumpun kedelai.
Selain hama terdapat penyakit yang menyerang pertanaman kedelai pada
penanaman di musim kemarau, diantaranya penyakit karat daun, gejala serangannya
terdapat bintik-bintik coklat pada daun (Gambar 9), dari uredinia atau sori cendawan.
Umumnya gejala nampak pada tanaman umur 20-30 hari terjadi bintik-bintik coklat dari
daun bawah dan meluas keatas pucuk.Bila serangan berat daun cepat gugur sebelum
waktunya, polong tidak berisi penuhatau hampa jumlah biji berkurang dan daya
kecambah menurun. Penyebaran penyakit ini disebabkan oleh Jamur membentuk
undospora yang mudah sekali terbawa angin dan percikan air hujan dan menular
ketanaman yang sehat. Patogen akan bertahan pada dalam bentuk endospora yang tahan
kering.
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Gambar 9. Tanaman kedelai yang terserang Penyakit karat daun(Sumber gambar :
Pertanaman kedelai yang ditanam pada periode juli 2015-Oktober 2015
Lokasi Desa sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
Cara pengendalian yang bisa dilakuakan adalah dengan penanaman varietas
tahan menanaman tanaman dengan serempak menghindari melakukan penanaman
kedelai disamping tanaman lain seperti kacang panjang,kacang kapri, buncis dan lain
sebagainya.
Dampak serangan OPT terhadap penurunan produksi pada pertanaman kedelai
dilahan sawah beriklim kering dihadapi saat petani melakukan penanaman mundur dari
waktu yang ditetapkan hal ini menyebabkan proses pertumbuhan yang tidak serempak
dan ketidakseragman dalam hal proses vegetatifnya. Penurunan produksi bisa mencapai
6.75% pada setiap populasi tanamanya apabila dikalkulasikan pada produksi bisa
mencapai 0,3 ton/ha atau sekitar 303 kg/ha. Dan apabila dinominalkan mencapai 303 x
Rp.7500 sehingga total nya adalah sekitar Rp.2.272.500.
Sanitasi gulma untuk mengurangi sumber inokulum perlakuan dengan
menggunakan fungisida dan penyemprotan tanaman didaerah endemis dengan fungisida
waktu aplikasi dilakukan pada saat tanaman berumur 30 hari dengan interval 15 hari
Beberapa patogen yang sering menyerang tanaman yaitu mulai saat pertumbuhan
tanaman sampai dengan panen diantaranya (Tabel 1). Beberapa jenis patogen yang
cukup membahayakan bagi tanaman serta dapat menyebabkan kehilangan hasil antara
lain (1).Sclerotium rolfsii (2). Rhizoctonia solani (3).Phakopsora pachyrhizi
(4).Microsphaera diffusa (5) Peronospora manshurica (6).Soybean mozaik virus (7)
Yellow Mozaic virus (8).Soybean Dwarf virus. Jenis patogen yang pertama adalah
penyebab penyakit busuk akar, pangkal batang menyebabkan tanaman layu sehingga
tanaman dapat mati secara mendadak dalam satu hamparan penyakit ini biasanya
melakukan penularan lewat tanah dan kondisi lahan dalam keadaan lembab (Prayogo
2015).
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi dilapangan pada pertanaman
kedelai yang ditanam pada lahan sawah di musim kemarau kedua pada peretengahan
juli 2015- November 2015 terdapat beberapa jenis hama dan penyakit yang menyerang
pertanaman kedelai yaitu 1.Lalat Pucuk (Melanaggromyza dolicostigma ), Hama
Penghisap polong ( Etiella zinckenella Tr), Ulat Penggulung Daun (Lamprosema
indicata), Ulat Jengkal ( Plusia = Chrysodeixis), Penggerek Polong ( Helicoverpa
armigera) Untuk penyakit yaitu Penyakit Karat (Phakopsora pachyrrizie ), intensitas
serngan hama dan penyakit kedelai yang dialkukan dengan menanam tanaman kedelai
tepat pada waktunya jauh lebih sedikit yaitu 1% sementara kedelai yang ditanam
mundur tidak tepat pada waktunya menghasilkan intensitas serangan yang jauh lebih
banyak yaitu 6.25% , pada pengamatan ledakan hama pada penanman kedelai tidak
tepat pada waktunya dapat menurunkan produksi kedelai mencapai 303 kg/h. Oleh
karena itu beberapa upaya yang dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit
pada tanaman kedelai adalah melalui pengendaliaan dengan menggunakan cara kultur
tehnis, mekanis, kimiawi dan biologis. Konsep pengendaliaan haruslah mengacu pada
konsep pengendaliaan hama terpadu yang mengedepankan kelestariaan musuh alami
dan lingkungan pertanaman kedelai.Apabila diamati menurut jumlah dan intensitas
serngan hama dan penyakit pada tanaman kedelai yang ditanam pada musim kemarau
terakhir dan melihat alur siklus penyakit maka pola penanaman yang tepat menjadi
faktor penentu berkurangnya ledakan hama pada tanaman akan tetapi untuk penyakit
lebih kepada bagaimana kondisi lingkungan serta keseragaman dalam melakukan
pengendaliaan terhadap hama dan penyakit pada pertanaman kedelai.
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan mengidentifikasi beberapa karakter fisiologi daun dan pertumbuhan
delapan varietas kedelai pada tiga jarak tanam berbeda di bawah naungan kelapa sawit.
Penelitian dilaksanakan di areal perkebunan Kelapa Sawit PT. Medcopapua Hijau
Selaras, Distrik Prafi, Papua Barat sejak Juni sampai Agustus 2017. Penelitian
menggunakan rancangan acak kelompok 2 faktor dengan 3 ulangan. Faktor utama
adalah jarak tanam, terdiri atas 3 taraf: 20 cm x 20 cm, 20 cm x 30 cm dan 20 cm x 40
cm. Faktor ke-2 adalah varietas kedelai, terdiri atas 8 taraf: Denas 1, Anjasmoro,
Grobogan, Detam 1, Dena 1, Burangrang, Wilis dan Lokal Prafi. Hasil penelitian
menunjukkan Varietas Burangrang pada jarak tanam 20 cm x 20 cm memiliki
kandungan klorofil a dan b tertinggi (1.6263 dan 0.7987 mg/g), Varietas Dena 1
memiliki kandungan antosianin tertinggi pada 20 cm x 20 cm (0.1594 mg/100 g),
sedangkan karoten tertinggi ditunjukkan oleh Varietas Denas 1 pada jarak tanam 20 cm
x 30 cm (0.6663 mg/g). Jumlah daun trifoliat terbanyak pada 8 MST ditunjukkan oleh
Varietas Grobogan pada jarak tanam 20 cm x 30 cm (6.7 helai).
ABSTRACT.
The objective of this study was to identify several leaf physiology characteristics and
growth of eight soybean varieties at three different spacing under shading of Oil
Palm Plantation. The experiment was conducted at PT. Medcopapua Hijau Selaras Oil
Palm Plantation, Prafi Sub- district, West Papua in June to August, 2017. The
experiment was arranged in a randomized block design with with two treatments and
three replications. The main factor was spacing, consisted of 3 levels: 20 cm x 20 cm,
20 cm x 30 cm dan 20 cm x 40 cm. The second factor was soybean varieties,
consisted of 8 levels: Denas 1, Anjasmoro, Grobogan, Detam 1, Dena 1,
Burangrang, Wilis dan Lokal Prafi. The result showed that Burangrang variety at
spacing of 20 cm x 20 cm has the highest a dan b-chlorophyll (1.6263 dan 0.7987
mg/g), Dena 1 variety at same spacing has the highest antocyanin (0.1594 mg/100 g),
moreover the highest carotenoid to Denas 1 at 20 cm x 30 cm (0.6663 mg/g). At 8 week
after plant, Grobogan variety at spacing of 20 cm x 30 cm has the highest trifoliate
leaves (6.7 leaves).
Kata kunci: jarak tanam, karakter fisiologi, kedelai, kelapa sawit, naungan.
Keywords: Spacing, physiology characteristic, soybean, oil palm plantation, shading
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LATAR BELAKANG
Salah satu cara meningkatkan produksi kedelai adalah melalui perluasan areal
tanam dan peningkatan produktivitas. Pemanfaatan areal di bawah naungan kelapa sawit
merupakan salah satu alternatif perluasan penanaman kedelai. Melalui cara ini,
perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi dalam mendukung ketahanan pangan
nasional (PPKS, 2007). Sistem ini sangat berpeluang diterapkan di Papua Barat.
Areal perkebunan kelapa sawit di Papua Barat sekitar 57398 Ha (milik PTPN)
sedangkan luas dengan status perkebunan rakyat sekitar 13157 Ha (BPS, 2012). Data
menunjukkan luas panen kedelai di Papua Barat pada periode 2009 – 2011 adalah 1150,
571 dan 375 Ha dengan produktivitas rata-rata 1.05 ton/ha.
Faktor pembatas utama pada penanaman di bawah naungan adalah rendahnya
intensitas cahaya matahari (Mathew et al. 2000; Bellaloui et al. 2012; Abdel-Wahab
dan El-Rahman, 2016). Menurut Asadi et al. (1997) perkebunan kelapa sawit TBM 2-3
tahun menyebabkan terjadinya naungan 33-50%, sementara naungan 20% sudah
tergolong tidak sesuai untuk kedelai (Adisarwanto et al. 2000).
Kondisi ini pada yang mengakibatkan perubahan morfologi dan fisiologi
sebagai strategi menghadapi cekaman. Chairudin et al. (2015) dan Muhuria et al.
(2006) melaporkan kondisi naungan menyebabkan peningkatan klorofil a dan b, namun
menurunkan nisbah klorofil a/b. Selain itu, Soverda (2011) menambahkan naungan pada
kedelai meningkatkan kandungan karotenoid.
Tindakan agronomi bertujuan meningkatkan produktivitas kedelai di bawah
naungan. Kemampuan kedelai berfotosintesis pada kondisi tersebut merupakan
mekanisme adaptasi sehingga informasi tentang karakter fisiologi daun perlu diketahui
guna evaluasi varietas toleran. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi beberapa
karakter fisiologi daun dan pertumbuhan delapan varietas kedelai pada tiga jarak tanam
berbeda di bawah naungan kelapa sawit.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di areal perkebunan Kelapa Sawit PT. Medcopapua
Hijau Selaras, Distrik Prafi, Papua Barat sejak Juni sampai Agustus 2017. Analisis
klorofil, antosianin dan karoten dilaksanakan di Laboratorium Pascapanen, Dept.
Agronomi dan Hortikultura IPB, Bogor.
Bahan dan Metode
Bahan terdiri atas benih kedelai, pupuk kandang ayam, pupuk Ponska dan
Furadan 3G. Benih kedelai diperoleh dari Balitkabi Malang, kecuali Lokal Prafi.
Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok 2 faktor dengan 3 ulangan. Faktor
utama adalah jarak tanam, terdiri atas 3 taraf: 20 cm x 20 cm, 20 cm x 30 cm dan 20 cm
x 40 cm. Faktor ke-2 adalah varietas kedelai, terdiri atas 8 taraf: Denas 1, Anjasmoro,
Grobogan, Detam 1, Dena 1, Burangrang, Wilis dan Lokal Prafi.
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Cara Kerja
Penelitian diawali dengan pembersihan lorong kelapa sawit, pengambilan
sampel tanah untuk analisis awal, pembuatan petak ukuran 2 m x 4 m dan
pemagaran lokasi penelitian.
Pemberian pupuk kandang ayam (10 ton/hektar) dilakukan 1 minggu sebelum
tanam sedangkan pemupukan susulan (Ponska) pada 3 minggu sesudah tanamn (MST).
Kedelai ditanam 2 benih per lubang. Pada 1 MST, kedelai diberi penyanggah karena
etiolasi. Pengambilan daun untuk analisis klorofil, antosianin dan karoten dilakukan
pada 7 MST.
Analisis Data
Seluruh data percobaan dianalisis menggunakan analisis ragam pada taraf
kepercayaan 95% dan analisis lanjut menggunakan uji Tukey. Pengolahan data
menggunakan program statistik Minitab 16.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Kandungan Klorofil
Analisis sidik ragam menunjukkan jarak tanam dan varietas sangat
mempengaruhi kandungan klorofil a, b dan nisbah klorofil a/b. daun (Tabel 1). Varietas
Burangrang pada jarak tanam rapat (20 cm x 20 cm) dan Lokal Prafi pada jarak tanam
lebar (20 cm x 40 cm) memiliki klorofil a tertinggi masing-masing 1.6263 dan 1.6248
mg/g (Tabel 2). Burangrang pada jarak tanam rapat konsisten memiliki klorofil b
tertinggi (0.7987mg/g), sedangkan terendah dimiliki oleh Dena 1 pada jarak tanam lebar
(0.1834 mg/g).
Tabel 1. Rekapitulasi sidik ragam klorofil a, klorofil b, nisbah klorofil a/b,
antosianin dan karoten delapan varietas kedelai pada jarak tanam berbeda
Peubah Pengamatan
klorofil a
klorofil b
nisbah klorofil a/b
antosianin
karoten

Jarak tanam (J)

Sumber Keragaman
Varietas (V)
Interaksi (J *V)

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**
ns

ns
ns

**
**

Varietas Dena 1 pada jarak tanam rapat memiliki nisbah klorofil a/b tertinggi
(2.2869), tidak berbeda nyata bila ditanam pada jarak tanam lebar (2.2663). Nisbah
klorofil a/b terendah terdapat pada varietas Denas 1 dengan jarak tanam rapat (Tabel 2).
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Tabel 2. Pengaruh jarak tanam dan varietas terhadap komponen klorofil a, klorofil
b dan nisbah klorofil a/b
Jarak Tanam
20 cm x 40 cm

20 cm x 30 cm

20 cm x 20 cm

Denas 1
Anjasmoro

Klorofil a
(mg/g bobot
basah)
1.2920 abcd
1.1158 abcde

Grobogan

1.4486 abc

Detam 1

0.8823 abcde

Dena 1

0.4224 e

Burangrang

0.7860 bcde

Wilis

1.2882 abcd

Lokal Prafi

1.6248 a

Denas 1
Anjasmoro

0.6415 cde
0.6180 de

Grobogan

0.8291 abcde

Detam 1

0.5531 de

Dena 1

1.2207 abcde

Burangrang

1.3184 abcd

Wilis

1.2399 abcde

Varietas

Lokal Prafi

0.8036 abcde

Denas 1
Anjasmoro

1.1288 abcde
1.1514 abcde

Grobogan

1.5689 ab

Detam 1

1.2963 abcd

Dena 1

0.8763 abcde

Burangrang

1.6263 a

Klorofil b
(mg/g bobot
basah)
0.597 abcd
2
0.563 abcd
3
0.660 abc
1
0.391 bcde
0
0.183 e
4
0.357 cde
7
0.594
abcd
6
0.729 ab
3
0.286 de
4
0.292 de
0
0.404 bcde
5
0.286 de
9
0.543 abcde
4
0.596 abcd
3
0.567 abcd
6
0.380 bcde
6
0.594 abcd
1
0.563 abcd
8
0.736 ab
8
0.615
abcd
7
0.383 bcde
1
0.798 a

Nisbah Klorofil a/b

2.155 abcd
9
1.975 cde
4
2.198 abc
8
2.254 ab
9
2.286 a
3
2.202 abc
4
2.165 abcd
6
2.231 abc
0
2.245 ab
3
2.110 abcde
6
2.051 abcde
8
1.936 de
7
2.247 ab
5
2.211 abc
8
2.185 abcd
0
2.110 abcde
3
1.892 e
9
2.016 bcde
8
2.086 abcde
7
2.095 abcde
6
2.286 a
9
2.021 bcde
6
2.004 bcde

7
0.532 abcde
8
2
Lokal Prafi
0.7515 bcde
0.351 cde
2.154
abcd
6
6
Huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNJ pada taraf kepercayaan
Wilis

1.0678 abcde

95%

Hasil uji lanjut pada Tabel 3 menunjukkan Varietas Dena 1 pada jarak tanam rapat
memiliki kandungan antosianin tertinggi (0.1595 mg/100 g) diikuti oleh Burangrang
pada jarak tanam sama (0.1405 mg/100 g). Walaupun demikian, penanaman Dena 1
pada jarak tanam lebar menghasilkan kandungan antosianin paling rendah (0.0307
mg/100 g).
Data Tabel 3 menunjukkan kandungan karoten daun tertinggi (0.6663 mg/g)
dimiliki oleh Varietas Denas 1 pada jarak tanam sedang (20 cm x 30 cm), diikuti oleh
Burangrang pada jarak tanam rapat (0.5951 mg/g). Penanaman Dena 1 pada jarak tanam
lebar menyebabkan tanaman ini memiliki kandungan karoten terendah (0.1102 m/g).
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Tabel 3. Pengaruh jarak tanam dan varietas terhadap antosianin dan karoten
delapan varietas kedelai pada
Jarak Tanam

Varietas

20 cm x 40 cm Denas 1
Anjasmoro

antosianin
(mg/100 g)
0.1057 ab
0.1320 ab

Karoten
(mg/g bobot basah)
0.3422 ab
0.3834 ab

Grobogan

0.1162 ab

0.3737 ab

Detam 1

0.0720 ab

0.2248 ab

Dena 1

0.0307 b

0.1102 b

Burangrang

0.0706 ab

0.2099 ab

Wilis

0.1271 ab

0.3059 ab

Lokal Prafi

0.1046 ab

0.4168 ab

20 cm x 30 cm Denas 1
Anjasmoro

0.0604 ab
0.0585 ab

0.6663 a
0.1559 b

Grobogan

0.0917 ab

0.2163 ab

Detam 1

0.0880 ab

0.1703 b

Dena 1

0.0874 ab

0.2921 ab

Burangrang

0.0920 ab

0.3275 ab

Wilis

0.0887 ab

0.3422 ab

Lokal Prafi

0.0800 ab

0.1942 ab

20 cm x 20 cm Denas 1
Anjasmoro

0.1248 ab
0.1303 ab

0.2749 ab
0.3073 ab

Grobogan

0.1038 ab

0.4123 ab

Detam 1

0.0880 ab

0.3296 ab

Dena 1

0.1594 a

0.5951 ab

Burangrang

0.1405 a

0.4449 ab

Wilis

0.0857 ab

0.2612 ab

Lokal Prafi

0.1008 ab

0.2565 ab

Huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNJ pada taraf kepercayaan 95%

Jumlah daun
Pada Gambar 1, Pada umur 8 MST, Varietas Grobogan yang ditanam
menggunakan jarak tanam sedang (20 cm x 30 cm) memiliki daun trifoliat terbanyak
(6.7 helai).Pada jarak tanam rapat, Varietas Dena 1 memiliki jumlah daun trifoliate
paling sedikit (4 helai). (Gambar 1).
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Gambar 1. Jumlah daun trifoliat pada umur 8 MST

Pembahasan
Pada kondisi ternaungi, Varietas Burangrang pada jarak tanam rapat konsisten
memiliki klorofil a dan b paling tinggi dibandingkan kombinasi perlakuan lain. Pada
peubah nisbah klorofil a/b tampak bahwa perlakuan ini memiliki nilai 2.0216
sedangkan nilai tertinggi ditunjukkan oleh Dena 1 pada jarak tanam rapat. Hal ini
mengindikasikan Varietas Burangrang memiliki kemampuan fotosintesis yang lebih
baik sehingga mampu menghasilkan energi kimia yang dibutuhkan tanaman.
Soverda (2011) melaporkan varietas kedelai toleran naungan memiliki kandungan
klorofil a dan b yang lebih tinggi dibandingkan varietas peka. Menurut Salisbury dan
Ross (1995) peningkatan jumlah klorofil pada tanaman di bawah naungan berfungsi
memaksimalkan penyerapan cahaya.
Walaupun mempunyai kandungan klorofil a dan b paling tinggi, nilai nisbah
klorofil a/b yang rendah menunjukkan meningkatnya jumlah klorofil b yang berfungsi
sebagai antena pemanen cahaya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Chairudin et al.
(2015) yakni membuktikan taraf naungan 25 dan 50% tidak mempengaruhi nisbah
klorofil a/b dengan tanpa naungan. Demikiam pula Kisman et al. (2007) melaporkan
kedelai toleran mempunyai nisbah klorofil a/b yang lebih kecil dibandungkan kedelai
peka naungan. Menurut Hidema et al. (1992) peningkatan jumlah klorofil b pada
kondisi naungan berkaitan erat dengan peningkatan protein pada LHC II (Light
Harvesting Complex II).
Antosianin merupakan salah satu pigmen non kloroplas yang dihasilkan lewat
jalur flavonoid dalam sitoplasma (Taiz dan Zeiger, 2002). Salah satu fungsi senyawa ini
adalah melindungi DNA dan apparatus otosintetik dari intensitas cahaya tinggi.
Kandungan antosianin terendah ditunjukkan oleh Varietas Dena 1 pada jarak tanam
lebar (0.0307 mg/100 g), sementara varietas ini juga menunjukkan reaksi
bertolakbelakang pada jarak tanam sempit yakni mengakumulasi antosianin dalam
jumlah paling banyak (0.1594 mg/100 g). Kisman et al. (2007) melaporkan terjadi
penurunan antosianin pada kedelai toleran (varietas Ceneng dan Pangrango) karena
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tanaman segera menghentikan sintesa antosianin agar energi dimanfaatkan lebih efisien.
Diduga perbedaan varietas uji pada penelitian ini dan Kisman et al. (2007)
menghasilkan respon berbeda. Menurut Hasidah et al. (2017), perbedaan kandungan
antosianin juga dapat disebabkan perbedaan kemampuan tanaman dalam sintesa
antosianin sehingga C. bicolor kultivar Blaze dan C.bicolor kultivar Thai Beauty
memiliki antosianin berbeda.
Kandungan karotenoid terendah pada penelitian ini terdapat pada Dena 1
menggunakan jarak tanam lebar (0.1102 mg/g), sedangkan tertinggi pada kombinasi
Denas 1 dengan jarak tanam sedang. Hasil penelitian Soverda (2011) membuktikan
kedelai toleran dan peka naungan mampu meningkatkan kandungan karotenoid
walaupun dengan persentasi berbeda. Perbedaan genetis tumbuhan akan mempengaruhi
kemampuan sintesa karotenoid (Kurniawan et al. (2010).
Jumlah daun trifoliat tertinggi pada 8 MST ditunjukkan oleh Grobogan dan Lokal
Prafi, masing-masing pada jarak tanam sedang dan rapat. Kemampuan
menghasilkan daun trifoliat berhubungan erat dengan mekanisme fisiologi terkait
fotosintesis. Lokal Prafi merupakan kedelai yang sudah lama oleh petani sehingga
mampu beradaptasi dengan baik. Grobogan pada jarak tanam sedang memiliki
kandungan klorofil a dan b yang lebih kecil dibandingkan kombinasi terbaik, namun
mampu menghasilkan daun trifoliat terbanyak. Diduga pembelahan sel yang
mendukung pembentukan daun masih dapat berlangsung baik dengan fotosintat yang
tersedia.
KESIMPULAN DAN SARAN
1.

2.

Varietas Burangrang pada jarak tanam 20 cm x 20 cm memiliki kandungan klorofil
a dan b tertinggi (1.6263 dan 0.7987 mg/g), Varietas Dena 1 memiliki kandungan
antosianin tertinggi pada 20 cm x 20 cm (0.1594 mg/100 g), sedangkan karoten
tertinggi ditunjukkan oleh Varietas Denas 1 pada jarak tanam 20 cm x 30 cm
(0.6663 mg/g).
Jumlah daun trifoliat terbanyak pada 8 MST ditunjukkan oleh Varietas
Grobogan pada jarak tanam 20 cm x 30 cm (6.7 helai).
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INVENTARISASI SERANGGA-SERANGGA YANG BERASOSIASI PADA
TANAMAN STROBERI (Fragaria spp.) DI DATARAN MEDIUM
INVENTARISATION OF INSECTS ASSOVIATED ON STROWBERRY PLANT
(Fragaria spp.) IN MEDIUM PLAN
Asrul Patoni, Hery Haryanto dan Meidiwarman
Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Mataram,
Jln. Majapahit No. 62 Mataram
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seranga-seranga yang menyerang tanaman
stroberi di dataran medium. Penelitian dilaksanakan dari bulan November 2016 sampai
bulan Februari 2017 di Dusun Mentari Timur, Desa Santong, Kecamatan Kayangan,
Kabupaten Lombok Utara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan
menangkap serangga menggunakan perangkap perangkap warna kuning (Yellow Sticky
Trap) dan perangkap jatuh (Pit Fall Trap). Pada perangkap warna kuning digunakan
untuk menangkap serangga yang tertarik terhadap warna kuning. Pada perangkap jatuh
di gunakan untuk menangkap serangga yang hidup di atas permukaan tanah. Hasil
penelitian pada analisis nilai indeks keragaman Shannon-Wiener (H’) didapatkan nilai
indeks keragaman serangga pada tiga varietas stroberi tergolong sangat rendah. Dari
dua cara penangkapan hama yang dilakukan diperoleh kelimpahan tertinggi pada
perangkap warna kuning (93,56%) dan kelimpahan terendah (0,23%). Sedangkan
penangkapan serangga yang dilakukan pada perangkap jatuh diperoleh kelimpahan
tertinggi (61,11%) dan kelimpahan terendah (2,78%).
ABSTRACT
The aim of this study is to find out the pests that attack strawberry plants in the medium
plains. The research was conducted from November 2016 until February 2017 in
Mentari Timur Hamlet, Santong Village, Kayangan District, North Lombok regency.
Descriptive method was used in this research by catching pests using yellow trap
(Yellow Sticky Trap) and Pit Fall Trap (Pit Fall Trap). In yellow traps was used to
catch pests that were attracted to the yellow color. In the trap falls was used to catch
pests that live above ground level. The result of research on Shannon-Wiener diversity
index value index (H ') was found that pest diversity index value in three varieties of
strawberries was very low. Of the two ways of catching pests, the highest abundance
was found in the yellow trap (93.56%) and the lowest abundance (0.23%). While the
catching of pests conducted in the fall trap obtained the highest abundance (61.11%)
and the lowest abundance (2.78%).
Kata kunci : stroberi, perangkap serangga, keragaman
Keywords: strawberry, peset traps, diversity
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LATAR BELAKANG
Stroberi (Fragaria spp.) merupakan tanaman buah yang sudah banyak
dibudidayakan masyarakat dunia termasuk Indonesia. Peluang bisnis stroberi tergolong
tinggi, dimana buah stroberi dapat dikonsumsi langsung sebagai buah segar atau
digunakan sebagai bahan baku produk makanan dan minuman.
Hal tersebut
menyebabkan angka permintaan terhadap stroberi meningkat, namun peningkatan angka
permintaan stroberi tersebut tidak sejalan dengan angka produksi stroberi yang
cendrung mengalami penurunan. Menurut Kementrian Pertanian Direktotar Jendral
Hortikultura (2015) produksi stroberi di Indonesia pada tahun 2009-2012 mengalami
peningkatan, yaitu dari 19.123 ton menjadi 169.796 ton. Namun pada tahun 2013-2014
produksi stroberi mengalami penurunan yaitu dari 90.352 ton menjadi 58.882 ton
(Taufik et al., 2015).
Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan produksi stroberi ialah semakin
berkurangnya lahan pertanaman stroberi. Hal ini sesuai dengan data dari Direktorat
Jendral Hortikultura yang menyataka bahwa luas panen stroberi di Indonesia pada tahun
2010 sebesar 1.159 ha dan menurun pada tahun 2014 sebesar 787 ha. (Taufik et al.,
2015)
Saat ini telah dilakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut yaitu
dengan cara membuka lahan baru di dataran medium (300-700 m dpl) (Handayani et al.,
2011). Salah satu faktor pembatas produktivitas stroberi di dataran medium adalah suhu
yang tinggi. Suhu tinggi tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman
stroberi maupun OPT yang menyerang (Prabaingrum et al., 2014). Namun penanaman
stroberi di dataran medium masih jarang dilakukan sehingga belum banyak informasi
mengenai hama-hama yang menyerang tanaman stroberi di dataran medium. Oleh sebab
itu, maka telah dilakukan penelitian yang berjudul “Inventarisasi Serangga-Serangga
yang Berasosiasi pada Tanaman Stroberi (Fragaria spp.) di Dataran Medium”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serangga-serangga yang menyerang
tanaman stroberi di dataran medium Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan November 2016 sampai Februari 2017
di dataran medium dengan ketinggian 480 m dpl yang berlokasi di Unit Produksi Benih
(UPB) Dusun Mentari Timur, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten
Lombok Utara.
Metodelogi Penelitian
Metodeyang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara menangkap
serangga dengan menggunakan perangkap warna kuning (Yellow Sticky Trap), dan
perangkap jatuh (Pit Fall Trap).
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Bahan Penelitian
Bibit Stroberi digunakan terdiri dari tiga varietas, yaitu Camarosa, Earlybrite
dan Sweet charlie yang berasal dari Sentral Produksi Benih Stroberi di Sembalun
Lombok Timur.
Perangkap warna kuning (Yellow Sticky Trap) dibuat dari sepotong bambu
dengan panjang 0,5 m dan botol bekas yang sudah ditempelkan kertas Yellow Sticky
Trap. Di atas botol di pasangkan sungkup dari triplek agar terlindung dari hujan.
Perangkap ini digunakan untuk menangkap serangga yang terbang dan tertarik pada
warna kuning. Perangkap Yellow Sticky Trap diletakkan di bedengan dengan metode
diagonal di mana pada setiap varietas diletakkan sebanyak 5 buah perangkap sehingga
diperoleh sebanyak 15 buah perangkap di areal pertanaman.
Perangkap jatuh (Pit Fall Trap) dibuat dari gelas plastik yang dibawahnya
dilubangi menggunakan jarum. Perangkap ini di tanam pada kedalam 10 cm sehingga
bagian atas perangkap sejajar dengan permukaan tanah. Perangkap ini digunakan untuk
menangkap serangga yang hidup di permukaan tanah. Perangkap ini diletakkan 4 buah
perbedengan dengan selang 2 bedengan sehingga terdapat 135 buah perangkap di areal
pertanaman.
Pelaksanaan Penelitian
Pengamatan lapangan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 di Unit Produksi
Benih (UPB) Dusun Mentari Timur, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten
Lombok Utara. Penentuan lokasi berdasarkan ketinggian tempat, yaitu 480 m dpl.
Penentuan sampel pengamatan pada masing-masing varietas terdiri dari 11
bedengan dan setiap bedengan terdiri dari 25 tanaman stroberi (Lampiran 1).
Pengamatan serangga dengan perangkap warna kuning (Yellow Sticky Trap)
menggunakan metode diogonal. Sedangkan pengamatan serangga menggunakan
perangkap jatuh (Pit Fall Trap) dengan cara meletakkan perangkap perbedengan
sebanyak 4 buah dengan interval 2 bedengan.
Persiapan lahan pertanaman terlebih dahulu diolah menggunakan mesin bajak
(traktor) dengan kedalaman 20 cm, setelah itu baru dibuatkan bedengan dengan ukuran
panjang 10 m dan lebar 60 cm. Bedengan kemudian dibersihkan dari gulma dengan cara
di ambil secara langsung (manual). Setelah itu bedengan dibuat gembur dan dibuatkan
drainase.
Sebelum bibit ditanam, terlebih dahulu dibuatkan lubang tanam sedalam 5 cm
dengan jarak tanam 70×40 cm. Bibit yang telah ditanam kemudian dipasangkan mulsa
perak pada bagian samping kiri dan kanan tanaman stroberi.
Pemeliharaan
Pemupukan dasar diberikan sebelum bibit tanaman stroberi ditanam di
bedengan. Pupuk yang digunakan adalah NPK (16-16-16) dengan dosis 100 kg/Ha.
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Penyulaman dilakukan setelah tanaman berumur 15-30 hari setelah tanam.
Penyulaman dilakukan pada pagi hari dan segera langsung disiram.
Penyiangan dilakukan pada gulma. Penyiangan dapat dilakukan dengan cara
manual, yaitu dicabut secara langsung dan dengan bantuan alat pemotong rumput
berupa sabit.
Pemangkasan dilakukan pada stolon, bunga dan daun tua pertama untuk
memperoleh buah yang prima. Pemangkasan diberhentikan setelah tanaman berumur 3
bulan setelah tanam.
Pemupukan susulan diberikan pada umur 2 bulan setelah tanam dengan NPK
(16-16-16) sebanyak 5 kg yang dilarutkan dalam 200 liter air, kemudian dikocorkan
sebanyak 350-500 cc/tanaman.
Pengairan dilakukan 2 kali sehari selama musim tanam, yaitu pagi dan sore hari.
Tetapi jika ada hujan dan kondisi tanah masih lembab (kapasitas lapang) penyiraman
dapat dilakukan 1 kali sehari.
Panen dilakukan dengan memilih buah yang sudah masak fisiologi dengan ciriciri buah berwarna merah 90-100%. Buah yang sudah memenuhi kreteria panen
dipotong menggunakan gunting pada tandan buah stroberi.
Identifikasi serangga yang sudah terkumpul di foto di Laboraturium Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mataram
dengan kamera Cannon EOS 60D Makro lensa Cannon EF-S60 mm dan diidentifikasi
dengan buku kunci identifikasi hama Kalshoven (1981).
Parameter Pengamatan
Jenis dan populasi serangga diamati pada stadia larva dan imago. Jenis dan
populasi dihitung untuk mengetahui indeks keragaman dan kelimpahan.
Indeks keragamanan serangga dihitung dengan menggunakan indeks keragaman
Shannon-Wiener (Michael,1994) dengan rumus sebagai berikut:
.
Kriteria untuk nilai keanekaragaman Shannon-Wiener (H`) menggunakan
kriteria yang telah dimodifikasi oleh Suana & Haryanto (2007) dimana jika (H<1)
maka tingkat keanekaragamannya sangat rendah, (1 < H < 2) keanekaragamannya
renda, (2 < H < 3) keanekaragamannya sedang, (3 < H < 4) keanekaragamannya dan
jika (H > 4) maka tingkat keanekaragamannya sangat tinggi.
Indeks kelimpahan serangga dihitung dengan menggunakan rumus Michael
(1994), sebagai berikut:
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan terhadap jenis serangga yang menyerang pertumbuhan dan
perkembangan tanaman stroberi dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1. Jenis-jenis serangga yang menyerang tanaman stroberi
Varietas

Bagian
Tanaman
No
Spesies
Ordo : Famili
C E S
yang
diserang
1 Lepidiota stigma
Coleoptera : Scarabaeldae X X √
Akar
2 Bactrocera sp.
Diptera : Tephritidae
√ √ √
Buah
3 Agrotis ipsilon HFN. Lepidoptera : Noctuidae
√ √ √
Daun
4 Spodoptera litura Lepidoptera : Noctuidae
√ √ √
Daun
5 Plutella xylostella Lepidoptera: Plutellidae
X X √
Daun
6 Locusta migratoria Orthoptera : Acrididae
√ √ √
Daun
7 Oxya chinensis
Orthoptera : Acrididae
X X √
Daun
8 Valanga nigricornis Orthoptera : Acrididae
√ √ √
Daun
9 Gryllotalpa hirsuta Orthoptera : Gryllotalpidae √ √ √
Akar
Keterangan: C = Varietas Camarosa, E = Varietas Earlybrite, S = Varietas Sweet
charlie, √ = Ditemukan, dan X = Tidak ditemukan
Tabel 4.1. menunjukkan bahwa selama 9 kali pengamatan ditemukan beberapa
jenis serangga yang menyerang tanaman stroberi di lapangan, yaitu 4 ordo hama yang
terdiri dari 6 famili dan 9 spesies. Keempat ordo serangga tersebut yaitu ordo
Coleoptera yang terdiri dari famili Scarabaeldae; ordo Diptera yang terdiri dari famili
Tephritidae; ordo Lepidoptera yang terdiri dari famili Noctuidae dan Plutellidae; serta
ordo Orthoptera yang terdiri dari famili Acrididae dan Gryllotalpidae. Serangga yang
ditemukan adalah serangga yang menyerang bagian daun, buah dan akar. Bagian
tanaman stroberi yang banyak diserang oleh serangga adalah daun. Serangan pada daun
tersebut disebabkan oleh 6 spesies serangga, yaitu Locusta migratoria, Oxya chinensis,
Valanga nigricornis, Agrotis ipsilon HFN., Spodoptera litura dan Plutella xylostella.
Sedangkan bagian tanaman yang sedikit diserang oleh serangga adalah bagian buah dan
akar. Serangan pada buah tersebut disebabkan oleh Bactrocera sp. sedangkan serangan
pada akar, disebabkan oleh Lepidiota stigma dan Gryllotalpa hirsuta. Deskripsi dari
setiap jenis serangga tersebut adalah sebagai berikut:
Uret (Lepidiota stigma)
Larva uret memiliki ciri-ciri berwarna putih susu dan memiliki bulu-bulu halus
diseluruh bagian tubuhnya. Kepala berwarna cokla dan tubuhnya membentuk seperti
huruf-C.
Menurut Putri (2013), siklus hidup uret dimulai dari telur menjadi larva (uret)
kemudian menjadi pupa dan akan menjadi imago (kumbang). Imago betina meletakkan
telur dalam tanah yang lembab, sampai kedalaman 5-30 cm dan akan menetas 1-2
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minggu kemudian. Larva muda makan dari sisa-sisa tanaman mati dan perakaran
disekitarnya. Larvanya berkembang dalam 4 instar dan yang paling merugikan adalah
instar 3 karena pada stadia ini L. stigma sangat rakus, khususnya saat masih muda.
Stadia instar awal hidup di tanah organik. Daur hidup larva ± 7-8 bulan.
Menurut Kurnia (2005), Hama ini memakan sebagian atau keseluruhan akar
tanaman stroberi. Segera setelah akar dimakan, tanaman akan layu karena akar tidak
dapat lagi menyuplai kebutuhan air dan unsur hara tanaman.
Ulat grayak (Spodoptera litura)
Larva ulat grayak memiliki ciri-ciri berwarna hitam kecoklatan dengan panjang
tubuh 6 cm. Pada sisi lateral dan dorsal larva terdapat garis berwarna kuning. Imagonya
berwarna abu-abu memiliki sayap depan berwarna coklat tua dengan garis-garis yang
kurang jelas dan terdapat bintik hitam sedangkan sayap belakang berwarna keputihputihan dan tepinya bergaris hitam.
Menurut Balijestro (2014), larva Spodoptera litura ini memakan daun stroberi
secara berkelompok (gregarious). Larva yang masih muda menyerang daun dengan
meninggalkan lapisan epidermis daun sehingga daun nampak transparan.
Lalat buah (Bactrocera sp.)
Imago Bactrocera sp. berwarna hitam kekuningan. Kepala berwarna coklat,
thorak berwarna hitam kecoklatan dengan bercak- bercak kekuningan, sayapnya datar
dan transparan dengan bercak-bercak pita yang bervariasi dan abdomennya terdapat
pita-pita berwarna hitam.
Menurut Ditlin Hortikultura, (2006), siklus hidup lalat buah terdiri dari telur,
larva, pupa dan imago. Telurnya diletakkan pada buah di tempat yang terlindung dan
tidak terkena sinar matahari langsung serta pada buah-buah yang agak lunak dan
permukaannya kasar.
Larva hidup dan berkembang di dalam daging buah. Pada saat larva menjelang
pupa, larva akan keluar dari dalam buah melalui lubang kecil dan menjatuhkan diri ke
permukaan tanah kemudian masuk ke dalam tanah. Setelah masuk ke dalam tanah maka
akan menjadi pupa (Djatmiadi & Djatnika, 2001).
Lalat buah merusak buah dengan cara memasukkan telur pada buah selama 3
hari, telur akan menetas menjadi larva dan memakan daging buah sehingga menjadi
busuk. Larva lalat buah berada di dalam buah selama 2 minggu kemudian berubah
menjadi pupa. Pupa berubah imago yang siap kawin dan dapat meletakkan telur di buah
yang segar lagi (Kusnaedi, 1999 ).
Ulat Tanah (Agrotis ipsilon HFN.)
Larva Agrotis ipsilon HFN. berwarna coklat tua kehitam-hitaman dan mengkilap
sedangkan imagonya berwarna coklat tua dengan beberapa titik putih bergaris-garis
kecuali bagian depannya berwarna abu-abu atau coklat pucat. Kalshoven (1981)
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menyatakan, bagian abdomen imago berwarna abu-abu pada bagian abdomen,
sedangkan sayap berwarna abu-abu dengan spot pada sayap depan berwarna hitam
kecoklatan.
Imago dewasa mampu menghasilkan telur sebanyak 970 butir. Telur berbentuk
bulat kecil bergaris tengah 0,5 mm dan berwarna kuning muda. Telur menetas setelah 35 hari (Kalshoven, 1981). Larva A. ipsilon berada dalam tanah, bersifat polifag dan
rakus. Kerusakan tanaman akibat aktvitas A. ipsilon ini terlihat melalui terpotongnya
batang tanaman di atas permukaan tanah (Kalshoven 1981).
Ulat Kubis (Plutella xylostella)
Larva Plutella xylostella berwarna hijau terang. Bagian ujung tubuh larva
berbentuk lancip. Pada segmen terakhir membentuk huruf-V. Telur P. xylostella
berwarna kuning atau hijau pucat. Larva P. xylostella memiliki empat instar. Bagian
ujung tubuh larva berbentuk lancip, larva memiliki lima pasang proleg, sepasang proleg
menjorok dari posterior berbentuk huruf V (Capinera, 2000). Fase perkembangan larva
berkisar antara 6-30 hari (Mau & Kessing, 2007).
Pupa P. xylostella berwarna hijau terang kemudian berubah menjadi coklat atau
krem pucat sampai coklat tua. Stadia pupa berkisaran antara 5-15 hari (Capinera,
2000) dan rata-rata 8 hari (Mau & Kessing, 2007). Sedangkan imago atau ngengat
berbentuk ramping, berwarna coklat kelabu. Pada saat imago istirahat, sayap terlipat
dan tampak terlihat bintik segiempat seperti berlian kuning, sehingga hama ini terkenal
dengan nama ngengat punggung berlian (diamondback moth) (Mau & Kessing 2007;
Chan et al., 2008).
Jenis kerusakan oleh ulat kubis ini sangat khas, yaitu terlihat daun tanaman
menampilkan jendela putih tidak teratur, ukuran dari gejala yang terlihat jarang lebih
besar dari 0,5 cm yang kemudian memecah ke lubang bentuk. P. xylostella banyak
memakan daun muda dan daun tua. P. xylostella memiliki empat tahap perkembangan
yaitu telur, larva, pupa dan imago (Mau & Kessing, 2007).
Belalang Kembara (Locusta migratoria)
Imago belalang kembara memiliki ciri-ciri berwarna coklat. Antena pendek dan
memiliki 3 pasang kaki. Satu pasang kaki di bagian belakang membesar. Menurut
Kalshoven (1981), ciri-ciri dari hama belalang ini adalah memiliki antena yang pendek.
Ukuran tubuh belalang betina lebih besar dari pada belalang jantan. Sebagian besar
berwarna abu-abu atau kecoklatan dan beberapa memiliki warna yang cerah pada sayap
belakang. Struktur tubuh belalang kembara terdiri dari tiga bagian yaitu kepala (caput),
dada (thorax) dan perut (abdomen), mempunyai satu pasang antena, dua pasang sayap
dengan tiga pasang kaki.
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Belalang daun (Oxya chinensis)
Nimfa belalang daun ini memiliki ciri-ciri berwarna hijau dengan garis lurus
berwarna hitam dari ujung caput hingga abdomennya. Antena pendek dan memiliki 3
pasang kaki. Satu pasang kaki pada bagian belakang membesar.
Menurut Kalshoven (1981), belalang Oxya chinensis umumnya berwarna hijau
dengan ukuran tubuh 27-35 mm untuk betina dan 21-24 mm untuk jantannya. Belalang
ini memiliki ciri khas berupa garis lurus sejajar berwarna hitam dari mata hingga ujung
sayap berwarna hitam. Tanda pada belalang betina akan berwarna lebih gelap dari
belalang janta. Famili dari serangga ini juga dikenal sebagai famili belalang bersungut
pendek.
Gejala serangan belalang ini berupa lubang gigitan yang kecil dan menyebar
pada helai daun yaitu bagian pucuk, tengah dan pangkal. Serangan yang cukup berat
dapat menyebabkan hampir seluruh tepi daun padi habis dimakan hingga pertulangan
daun (Yuliani, 2003).
Belalang Kayu (Valanga nigricornis)
Nimfa belalang kayu memiliki ciri-ciri berwarna hijau dengan bintik-bintik
hitam diseluruh bagian tubuhnya. Nimfa memiliki panjang 3 cm. Antena pendek dan
memiliki 3 pasang kaki. Satu pasang kaki pada bagian belakang membesar.
Menurut Kalshoven (1981), genus Valanga merupakan jenis belalang yang
umumnya berukuran besar, ciri taksonomis berupa duri di bawah prosternum, collar
lebih kecil, dan femur paling belakang mempunyai sepasang tanda hitam.
Orong-orong (Gryllotalpa hirsuta)
Imago orong-orong tersebut memiliki ciri-ciri berwarna coklat tua. Antena
pendek dan sayap yang kecil. Memiliki 3 pasang kaki. Satu pasang kaki pada bagian
depan membesar dan keras.
Orong-orong atau anjing tanah merupakan serangga yang hidup di tanah dengan
ciri khas memiliki sepasang tungkai depan yang termodifikasi menyerupai cangkul
bergerigi. Sepasang tungkai ini digunakan orong-orong untuk menggali tanah dan
berenang. Anjing tanah mempunyai bentuk kepala khas yang besar dan bercangkang
keras. Serangga ini juga memiliki sepasang sayap kecil. Warna tubuhnya mulai dari
kecoklatan hingga hitam dengan panjang tubuh berkisar antara 27-35 mm.
Orong-orong merupakan serangga yang dapat memakan segala (Omnivora),
meskipun pada dasarnya ia adalah karnivora. Makanannya adalah larva-larva serangga
lain atau cacing. Bila kekurangan makanan orong-orong akan memakan akar dan
rumput-rumputan. Akibat dari tindakannya ini anjing tanah kadang-kadang digolongkan
sebagai hama tanaman (Anonim, 2010).
Populasi Serangga yang Terperangkap
Pengamatan populasi serangga selama tahap perkembangan dan pertumbuhan
tanaman stroberi disajikan pada Tabel 4.2.
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Tabel 4.2. Populasi serangga yang terkoleksi selama 9 kali pengamatan
Spesies
Varietas
Jumlah Rata-rata
Stroberi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Camarosa
2 165 11 0 1 0 0 5 6
190
21,11
Earlybrite
1 132 6 0 3 0 0 5 4
151
16,77
Sweet charlie 3 110 5 3 3 1 1 1 2
129
14,33
Total
6 407 22 3 7 1 1 11 12
470
Keterangan: Spesies 1. Agrotis ipsilon HFN., 2. Bactrocera sp., 3. Gryllotalpa hirsuta,
4. Lepidiota stigma, 5. Locusta migratoria, 6. Oxya chinensis, 7. Plutella
xylostella, 8. Spodoptera litura, 9. Valanga nigricornis

Tabel 4.2. menujukkan bahwa rata-rata jumlah populasi serangga yang tertinggi
terdapat pada tanaman stroberi varietas Camarosa dengan total 21,11 individu,
kemudian diikuti oleh varietas Earlybrite dengan total 16,77 individu dan yang terakir
adalah varietas Sweet charlie dengan total 14,33 individu. Perbedaan jumlah populsi
serangga pada varietas yang berbeda disebabkan oleh perbedaan kondisi tanaman.
Tingginya populasi serangga pada varietas Camarosa dan Earlybrite disebabkan oleh
pertumbuhan dan perkembangan dari ke-2 varietas stroberi tersebut lebih cepat
dibandingkan dengan varietas Sweet Charlie. Hal ini sesuai dengan pernyataan
Golizadeh et al., (2009) bahwa kualitas dan kuantitas tanaman inang sangat berperan
pada dinamika populasi hama. Ketersediaan makanan akan berpengaruh besar pada
kelangsungan hidup hama.
Keragaman Serangga
Dari hasil analisis nilai indeks keragaman Shannon (H’) yang ditunjukkan pada
Tabel 4.3 Didapatkan nilai indeks keragaman serangga pada tiga varietas tanaman
stroberi tergolong sangat rendah, yaitu dengan kisaran H<1.
Tabel 4.3. Keragaman serangga
Varietas Stroberi
Camarosa
Earlybrite
Sweet charlie

H’
Keterangan
0,65 Sangat rendah
0,73 Sangat rendah
0,79 Sangat rendah

Keanekaragaman serangga hama sangat rendah disebabkann oleh beberapa
faktor, diantaranya terdapat predator pada areal pertanaman. Aminatun (2013)
menyatakan bahwa apabila musuh alami mampu berperan sebagai pemangsa secara
optimal sejak awal, maka populasi hama dapat berada pada tingkatan equilibrium
position atau fluktuasi populasi hama dan musuh alami menjadi seimbang sehingga
tidak akan terjadi ledakan hama. Selain serangga predator juga disebabkan oleh faktor
makanan yaitu tanaman yang semakin tua maka sumber daya makanannya tidak bisa
dimanfaatkan lagi. Tanaman yang semakin tua cadangan makanannya semakin sedikit,
misalnya daun, batang menjadi kering (Indriyanti et al., 2015).
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Kelimpahan Serangga
Jumlah serangga yang terkoleksi dan presentase kelimpahan pada 3 varietas
tanaman stroberi dapat dilihat pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4. Jumlah serangga terkoleksi dan presentase kelimpahannya

No

Spesies

Jumlah
Individu

Agrotis ipsilon
HFN.
5
2 Bactrocera sp.
407
3 Gryllotalpa hirsuta
22
4 Lepidiota stigma
3
5 Locusta migratoria
7
6 Oxya chinensis
1
7 Plutella xylostella
1
8 Spodoptera litura
11
9 Valanga nigricornis
13
Total
470
Keterangan: K (Kelimpahan).
1

K

Jumlah Individu
Terperangkap/Kelimpahan (%)
Pit Fall
Yellow
K
K
Trap
Sticky Trap

1,06
86,60
4,68
0,64
1,49
0,21
0,21
2,34
2,77
100

0
0
22
3
0
0
1
9
1
36

0
0
61,11
8,33
0
0
2,78
25,00
2,78
100

6
407
0
0
7
1
0
2
12
435

1,38
93,56
0
0
1,61
0,23
0
0,46
2,76
100

Berdasarkan Tabel 4.4. diketahui bahwa pengamatan dengan menggunakan
perangkap Yellow Sticky Trap sebanyak 435 ekor (6 spesies) dan perangkap Pit Fall
Trap sebanyak 36 ekor (5 spesies). Dari data tersebut dapat dilihat individu serangga
tertinggi diperoleh pada perangkap Yellow Sticky Trap sebanyak 435 ekor.
Hasil identifikasi dan hasil perhitungan kelimpahan serangga tertinggi pada Pit
Fall Trap yaitu 61,11% dengan jumlah 22 ekor (Gryllotalpa hirsuta), sedangkan
kelimpahan yang terendah 2,78% dengan jumlah masing-masing 1 ekor (Valanga
nigricornis dan Plutella xylostella). Kelimpahan serangga tertinggi pada Yellow Sticky
Trap yaitu 93,56% dengan jumlah 407 ekor (Bactrocera sp.), sedangkan kelimpahan
yang terendah 0,23% dengan jumlah 1 ekor (Oxya chinensis).
Hal ini disebabkan karena perekat cehry glue yang digunakan pada Yellow Sticky
Trap mempunyai bau yang khas sehingga serangga tertarik dan lengket pada lem
tersebut. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Mas’ud (2011)
menyatakan bahwa efektifitas penggunaan perangkap perekat warna kuning
(Yellow Sticky Trap) dapat menangkap berbagai jenis serangga di areal pertanaman
karena ketertarikan serangga terhadap warna kuning dari perangkap bukan semata-mata
karena tertarik pada tanaman stroberi.
Sedangkan untuk serangga yang paling sedikit tertangkap yaitu dengan
menggunakan perangkap Pit Fall Trap. Perangkap jatuh atau sumuran (Pit Fall Trap)
diketahui sebagai perangkap untuk menangkap serangga yang aktif dipermukaan tanah.
Menurut Hariyano (2014) dan Tambunan et al., (2013) bahwa jenis serangga yang
efektif tertangkap dan teriventarisasi pada permukaan tanah (Ground Insect
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Inventarisation) adalah di dominasi dari ordo Hymenoptera famili Formicidae,
Orthoptera famili Grylotalpidae, dan Coleoptera famili Staphylinidae, Curculionoidae,
Scrarabaidae dan ordo Arachnida famili Lycosidae.
KESIMPULAN
Kesimpulan
1. Serangga-serangga yang menyerang tanaman stroberi terdiri dari Agrotis ipsilon
HFN., Bactrocera sp., Gryllotalpa hirsuta, Lepidiota stigma, Locusta migratoria,
Oxya chinensis, Plutella xylostella, Spodoptera litura, Valanga nigricornis.
2. Serangga yang paling banyak ditemukan pada penelitian ini adalah hama dari
Bactrocera sp., sedangkan untuk serangga yang paling sedikit ditemukan adalah
Oxya chinensis dan Plutella xylostella.
3. Perangkap yang paling banyak menjebak serangga pada penelitian ini adalah
perangkap Yellow Sticky Trap, sedangkan untuk perangkap yang paling sedikit
menjebak serangga adalah perangkap Pit Fall Trap.
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JL Pendidikan 37 Mataram, Lombok NTB
Email: bambanghk@gmail.com

ABSTRAK
Data tentang berat volume (BV) tanah sangat dibutuhkan untuk keperluan perhitungan
jumlah karbon yang tersimpan dalam tanah per kedalaman dan luasan tertentu, misalnya
ketika kita mengaitkan karbon yang tersimpan dalam tanah dengan perubahan iklim.
Akan tetapi mengukur BV tanah membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Near Infrared Spectosocpy (NIRS) yang
dikenal dengan metode yang cepat dan murah dapat digunakan untuk mengukur BV
tanah di lapangan. Sebanyak 12 core tanah Luvisol (Typic Fragiaqualf) dikumpulkan
menggunakan bor metal silinder dari kedalaman 0-50 cm dan discan setiap interval 1
cm. Sebagai reference, BV tanah dengan interval 5 cm pada kedalaman 0-30 cm dan
interval 10 cm pada kedalaman 30-50 cm, dianalisis di laboratorium. Model kalibrasi
(Partial Least Square Regression - PLSR) yang dibangun menggunakan data spectrum
tanah dan data reference BV tanah, dapat dengan akurat memprediksi BV tanah baik
pada kedalaman 0-30 maupun 30-50 cm. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
teknologi NIRS dapat digunakan untuk mengukur BV tanah dengan cepat di lapangan.
Dengan demikian, perhitungan stok karbon dalam tanah dapat juga dilakukan dengan
cepat di lapangan.
ABSTRACT
Soil bulk density (BD) data are necessary for the calculation of carbon (C) stock in soils
for particular depth and area, for example when we associate carbon stored in soils
with climate change. However, measuring soil BD requires considerable time and
effort. This study aims to test whether Near Infrared Spectroscopy (NIRS), which is fast
and cheap method, can be used to measure soil BD in situ in the field. A total of 12
Luvisol (Typic Fragiaqualf) soil cores were collected using a cylindrical metal drill
from a depth of 0-50 cm and scanned every 1 cm interval. As a reference, soil BDs with
a 5 cm interval at a depth of 0-30 cm and a 10 cm interval at a depth of 30-50 cm, were
analyzed in the laboratory. The calibration model (Partial Least Square Regression PLSR) developed using soil spectral data and BD reference data, can accurately predict
soil BD at either 0-30 or 30-50 cm depth. From these results, it can be concluded that
NIRS technology can be used to rapidly measure soil BD in the field. Thus, successful
rapid prediction of soil BD can be further used for the rapid calculation of carbon
stocks in the soil.
Key words: bulk density, soil, in-situ, rapid measurement, near infrared spectroscopy.
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LATAR BELAKANG
Parameter berat volume (BV) tanah dapat digunakan untuk berbagai keperluan.
Ia dapat digunakan sebagai parameter untuk menentukan mudah tidaknya akar tanaman
menembus tanah. Tanah dengan BV yang rendah umumnya mudah untuk ditembus oleh
perakaran tanaman, begitu juga sebaliknya (Ramos et al, 2018). BV tanah juga dapat
digunakan untuk menentukan tingkat kepadatan tanah (soil compaction). Tanah yang
padat umumnya ditunjukkan oleh nilai BV yang tinggi (Håkansson dan Lipiec, 2000).
Tanah yang padat selain mempersulit perkembangan akar, tentunya akan mempersulit
pergerakan air dan unsur hara (Hamza dan Anderson, 2005). Selain itu BV tanah juga
digunakan sebagai parameter untuk menghitung jumlah cadangan karbon (bahan
organik) di dalam tanah (Lobsey dan Viscarra Rossel, 2016) per satuan luas dan per
kedalaman tertentu. Pengukuran cadangan karbon ini menjadi trend akhir akhir ini
mengingat fungsi tanah yang cukup signifikan dalam menyimpan karbon untuk
mengurangi emisi CO2 ke atmosfer yang dapat mengakibatkan pemanasan global.
Metode yang umum digunakan untuk mengukur BV tanah adalah metode ring.
Sampel tanah tidak terusik (undisturbed sample) diambil menggunakan ring besi,
kemudian dibawa ke laboratorium untuk dikeringkan di dalam oven 105oC, berikutnya
dihitung nilai BVnya dengan membagi berat tanah kering oven dengan volume ring.
Jika bermaksud menghitung BV tanah setiap kedalaman, misalnya 0-30 cm atau lebih
dalam lagi, maka diperlukan pengumpulan sampel tanah tidak terusik pada setiap
kedalaman; misalnya setiap kedalaman 5 cm atau 10 cm. Untuk keperluan perhitungan
BV tanah pada skala yang luas tentunya metode ini membutuhkan waktu, biaya dan
tenaga yang tidak sedikit.
Akhir akhir ini telah dikembangkan metode yang cepat dan murah untuk
mengukur sifat-sifat tanah; yaitu metode near infrared spectroscopy (NIRS). Metode ini
menggunakan pantulan cahaya tanah (soil reflectance) yang merupakan hasil getaran
(vibration) ikatan kovalen (seperti O-H, N-H dan C-H) material penyusun tanah akibat
terkena cahaya near infrared (NIR). Ikatan-ikatan tersebut banyak terkandung pada
bahan organik tanah, air dan clay tanah (Ozaki et al. 2007; Stenberg et al, 2010). Telah
banyak dilaporkan keberhasilan metode tersebut dalam mengukur kandungan bahan
organik tanah, total C dan N tanah (Chang dan Laird, 2002; Kusumo et al, 2008),
kapasitas tukar kation (KTK) tanah (Ulusoy, 2016), kadar air tanah (Mouazen et al,
2006), dan kandungan clay tanah (Nawar et al, 2016). Metode tersebut juga berhasil
mengukur kepadatan akar (Kusumo et al 2009; 2010; 2011), kesuburan tanah (Genot et
al, 2011), dan indeks stabilitas biochar (biochar stability indexes) (Kusumo et al 2014).
Akan tetapi keberhasilan metode NIRS dalam mengukur sifat kimia tanah tidak
sebanyak penggunaannya dalam pengukuran sifat fisik tanah (Askari et al, 2015).
Mengingat masih jarangnya penelitian yang melaporkan keberhasilan metode tersebut
dalam mengukur berat volume (BV) tanah (Moira et al, 2009), maka penelitian ini
ditujukan untuk menguji kembali apakah metode NIRS tersebut bisa akurat dalam
mengukur BV tanah. Jika saja teknologi tersebut bisa akurat mengukur BV tanah, maka
teknologi tersebut bisa digunakan untuk menilai dengan cepat sifat-sifat tanah yang
terkait dengan nilai BV. Ia juga bisa digunakan untuk menghitung dengan cepat
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cadangan karbon per satuan luas dan per kedalaman tertentu (Lobsey dan Viscarra
Rossel, 2016), serta menilai potensi tanah dalam menyimpan karbon terkait isu
pemanasan global.
BAHAN DAN METODE
Pengumpulan Sampel Tanah
Sebanyak 12 core tanah (soil core) mulai kedalaman 0 cm sampai dengan 50 cm
di bawah permukaan tanah dikumpulkan menggunakan bor tanah (metal cylindrical
corer berdiameter 4,6 cm) di tanah Luvisol, Manawatu Region, New Zealand. Luvisol
ini berkembang dari akumulasi debu yang terbawa angin (wind-blown dust), kaya
dengan debu dan liat (clay) dan didominasi oleh mineral liat tipe 2:1 (Cowie and Rijkse,
1977). Jarak pengambilan antara setiap core tanah sekitar 10 meter.
Pengumpulan Spectrum Tanah
Data spektrum core tanah (mulai dari cahaya Ultraviolet, cahaya nampak dan
cahaya near infrared; 350 – 2500 nm) dikumpulkan menggunakan ASD FieldSpec 3 VNIR Spectrometer (Analytical Spectral Device, Boulder, CO, USA) (Gambar 1). Semua
core tanah discan dengan interval 1-cm mulai kedalaman 0 sampai 50 cm. Data
spektrum tanah disimpan dalam bentuk ASCII text file.

Gambar 1. Scanning core tanah menggunakan Near Infrared Spectroscopy
Pengukuran Berat Volume Tanah
Untuk mendapatkan data berat volume tanah yang diukur dengan metode standar
di laboratorium, core tanah dari kedalaman 0 sampai 30 cm dipotong setiap interval 5
cm, dan core tanah dari kedalaman 30-50 cm dipotong setiap interval 10 cm. Setiap
potongan dimasukkan kedalam oven dengan suhu 105O selama 48 jam untuk
mendapatkan berat kering tanah. Kemudian berat kering oven tanah dibagi dengan
volume tanah untuk mendapatkan berat volume tanah, yang dihitung menggunakan
rumus berikut:
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Volume dari setiap potongan tanah dihitung menggunakan rumus berikut:

dimana
, r adalah radius dari core tanah, dan h adalah panjang dari potongan
core tanah. Radius dari core tanah adalah sebesar 2,3 cm dan panjang potongan core
tanah adalah sebesar 5 cm untuk kedalaman 0-30 cm dan 10 cm untuk kedalaman 30-50
cm.
Pre-Prosessing Spektrum Tanah
Data spektrum tanah kemudian diproses menggunakan perangkat lunak (ParLeS
software; Viscarra Rossel, 2008) mencakup: transformasi data dari reflectance ke Log
(1/R), de-trending, penghalusan (smoothing) menggunakan Savitzky-Golay filter
(Savitzky dan Golay, 1964), transformasi data ke turunan pertama (first derivative) dan
terakhir dilakukan mean centering.
Membangun dan Menguji Model Kalibrasi
Model kalibrasi dibangun dari data BV hasil analisis laboratorium dan data
spektrum tanah yang sudah mengalami pre-processing. Model kalibrasi Partial Least
Square Regression (PLSR) dibangun menggunakan ParLeS software (Viscarra Rossel,
2008). Jumlah principal component yang digunakan untuk membangun model kalibrasi
ditentukan jika model menghasilkan root mean square error (RMSE) rendah dan nilai
akaike information criterion (AIC) yang rendah (Viscarra Rossel, 2008). Ini dilakukan
untuk menghindari model yang terlalu baik (overvitting). Model kalibrasi kemudian
diuji dengan teknik validasi menggunakan sampel terpisah. Rasio antara jumlah sampel
pada proses kalibrasi dibandingkan dengan jumlah sampel pada proses validasi yaitu
sebesar 1:1.
Model kalibrasi yang terbaik ditentukan oleh R2 terbesar, RMSE terkecil dan
RPD terbesar. R2 adalah koefisien determinasi dari data BV hasil analisis laboratorium
dan data BV yang diprediksi oleh model kalibrasi. RMSE adalah root mean square
error dari data BV hasil analisis laboratorium dan BV yang diprediksi oleh model
kalibrasi. RPD (rasio prediction to deviation) adalah hasil pembagian standar deviasi
(SD) BV hasil perhitungan laboratorium dengan root mean square error; atau dengan
rumus SD/RMSE.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berat Volume Tanah
Data berat volume tanah hasil pengukuran menggunakan metode konvensional
di laboratatorium disajikan pada Tabel 1. Berat volume tanah bervariasi mulai dari
rendah (0.83 g/cm3) sampai tinggi (1,61 g/cm3). Berat volume tanah cenderung lebih
rendah di dekat permukaan tanah (top-soil) dibandingkan dengan yang lebih dalam di
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lapisan sub-soil. Hal ini diduga berhubungan dengan cenderung lebih tingginya
kandungan bahan organik di dekat permukaan tanah (Perie dan Ouimet, 2008). Perie
dan Ouimet (2008). melaporkan kandungan BV tanah yang lebih rendah di dekat
permukaan tanah akibat dari kandungan bahan organik tanah yang lebih tinggi.
Tabel 1. Data statistik berat volume tanah.
Order
tanah

Luvisol

Kedalaman
sampel

Kisaran BV
Median

Rata
rata

Std.
Deviasi

Varian

Koefisien
variasi (%)

Min

Max

0-50 cm

0.83

1.61

1.28

1.26

0.21

0.05

16.98

0-10 cm

0.83

1.30

1.04

1.06

0.14

0.02

13.45

10-50 cm

0.91

1.61

1.34

1.39

0.18

0.03

13.34

Spektrum Tanah Luvisol
Spektrum top soil dan sub soil sampel tanah Luviisol tersaji pada Gambar 2.
Spektrum tanah tersebut merupakan rata-rata spektrum untuk keseluruhan sampel tanah
dari dua kedalaman; top soil (0-10 cm) dan sub soil (10-50 cm). Perbedaan bentuk
spektrum top soil dan sub soil jelas terlihat pada spektrum dengan panjang gelombang
kurang dari 1000 nm yang didalamnya terdapat spektrum gelombang cahaya tampak
(visible band; 400-780 nm). Sementara bentuk spektrum top soil dan sub soil di atas
1000 nm perbedaannya tidak terlalu mencolok. Pada gelombang cahaya tampak, terlihat
bahwa pantulan cahaya (reflectance) pada top soil lebih rendah dibandingkan dengan
pantulan cahaya pada sub soil. Atau dengan kata lain cahaya tampak yang diserap oleh
top soil lebih banyak dibanding dengan yang diserap sub soil. Ini menunjukkan bahwa
warna tanah pada top soil lebih gelap dibandingkan dengan sub soil yang kemungkinan
besar disebabkan oleh lebih tinggginya kandungan bahan organik tanah pada top soil
(Kusumo et al, 2011). Kandungan bahan organik yang lebih tinggi dapat menyebabkan
berat volume tanah menjadi lebih rendah (Hossain et al, 2015).
Spektrum tanah pada Gambar 2, terlihat juga serapan (absoption) cahaya pada
panjang gelombang sekitar 1400 dan 1900 nm. Serapan pada gelombang sekitar 1400
nm disebabkan oleh absorpsi gelombang cahaya oleh ikatan O-H. Sedangkan serapan
pada panjang gelombang sekitar 1900 nm disebabkan oleh absorpsi gelombang cahaya
oleh ikatan O-H dan ikatan H-O-H (air) (Clark, 1999).
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Gambar 2. Spectrum top soil dan sub soil pada tanah Luvisol.
Tingkat Keakuratan Pengukuran BV menggunakan NIRS
Keakuratan pengukuran BV tanah menggunakan metode NIRS dapat disajikan
pada Tabel 2. Dalam kasus ini, metode NIRS lebih akurat mengukur BV tanah jika
gelombang cahaya yang digunakan hanya menggunakan gelombang near infrared (NIR)
dengan hasil validasi (R2VAL 0,901 dan RPDVal 2,97). Akan tetapi hasil validasi lebih
tinggi dibanding jika melibatkan gelombang tampak (Vis + NIR) dengan nilai R2VAL
0,878 dan RPDVal 2,75. Beberapa penelitian sebelumnya juga juga menunjukkan
fenomena yang sama. Tidak memasukkan gelombang tampak pada model,
menghasilkan keakuratan pengukuran yang lebih akurat (Kusumo et al, 2014).
Mencermati RPD tertinggi (RPD 2,97) yang diperoleh pada hasil penelitian ini,
Dunn et al (2002) menggolongkannya ke dalam excellent jika RPD > 2,0. Sementara
Chang et al (2001) menggolongkannya ke dalam bermanfaat (useful) jika RPD > 2,0.
Penggolongan RPD oleh Dunn et al (2002) dan Chang et al (2001) tersebut adalah
untuk materi penelitian dari sampel tanah. Sedangkan Malley et al (2004)
menggolongkan RPD hasil penelitian ini kedalam keberhasilan sedang (moderately
successful) karena RPDnya antara 2,25 dan 3,00. Malley et al (2004) mengelompokkan
RPD tersebut untuk materi penelitian dari sampel yang berasal dari lingkungan,
termasuk sampel tanah.
Tabel 2. Hasil validasi pengukuran BV menggunakan teknologi near infrared

Tanah

Luvisol

Rasio sampel
Gelombang
pada grup
cahaya
kalibrasi dan
validasi
Kal:Val,
Vis-NIR
55:56
Kal:Val,
NIR
55:56

Jumlah
faktor
pada
model

Validasi
R2VAL

RMSEVAL RPDVal

6

0.878

0.075

2.75

5

0.901

0.070

2.97

Note: Vis = visible yaitu cahaya tampak; NIR = near infrared; Kal = kalibrasi; Val = validasi.
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Hubungan Antara BV yang Diukur dengan Metode Konvensional dan Metode
NIRS
Hubungan antara BV tanah yang diukur menggunakan metode konvensional
(laboratorium) dan yang menggunakan metode NIRS tersaji pada Gambar 3a.
Sedangkan sebaran BV tanah yang diukur menggunakan metode konvensional
(laboratorium) dan yang menggunakan metode NIRS menurut kedalaman tanah
disajikan pada Gambar 3b. Terlihat pada Gambar 4a bahwa hubungan antara BV yang
diukur menggunakan metode laboratorium dan yang menggunakan metode NIRS
bersifat linier dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,90 dan slope mendekati 1,00
yaitu 0,99. Sebagaimana diketahui bahwa koefisien determinasi merupakan ukuran
statistik yang menunjukkan akurasi dari model dan bagaimana garis regresi mendekati
data yang sebenarnya. R2 yang mendekati 1,00 menunjukkan garis regresi yang sangat
sesuai (fit) dengan data. Ini berarti bahwa pengukuran BV dengan metode NIRS
memiliki akurasi yang relatif akurat dibandingkan dengan metode laboratorium, selama
model kalibrasi yang digunakan memiliki keakuratan (robustness) yang tinggi.
Sementara pada Gambar 3b terlihat bahwa BV tanah cenderung meningkat
dengan meningkatknya kedalaman tanah. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh
semakin rendahnya kandungan bahan organik tanah (Perie dan Ouimet, 2008), selain
karena tekanan (compaction) yang semakin tinggi dengan meningkatnya kedalaman
tanah (Håkansson dan Lipiec, 2000). Kedua jenis pengukuran, baik menggunakan
metode laboratorium dan metode NIRS, menunjukkan kecenderungan yang relatif sama.
Sebagaimana hasil penelitian sebelumnya bahwa nilai BV tanah berhubungan erat
dengan kandungan bahan organik; tanah dengan kandungan bahan organik tinggi
cenderung memiliki BV yang rendah (Hossain et al, 2015; Keller and Håkansson, 2010;
Perie dan Ouimet, 2008).
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Gambar 3. (a) Hubungan antara BV tanah yang diukur di laboratorium dengan yang diukur
menggunakan NIRS, dan (b) BV tanah yang diukur di laboratorium dan dengan
NIRS pada berbagai kedalaman tanah.
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KESIMPULAN
BV tanah Luvisol bervariasi mulai dari yang rendah sampai tinggi, dan
cenderung mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya kedalaman tanah.
Pengukuran BV tanah menggunakan metode near infrared spectroscopy (NIRS)
terbukti relatif akurat sebanding dengan metode konvensional (laboratorium), yang
ditunjukkan oleh nilai koeefisien determinasi (R2) dan nilai RPD yang tinggi. Metode
NIRS yang cepat dalam mengukur BV tanah dapat digunakan secara cepat pula dalam
menilai dan menghitung parameter sifat tanah yang lain yang terkait dengan nilai BV.
Nilai BV sangat dibutuhkan dalam perhitungan jumlah simpanan karbon dalam tanah
per satuan luas dan per kedalaman tertentu.
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IDENTIFIKASI ENTOMOFAGUS YANG BERASOSIASI DENGAN TELUR
WERENG PUCUK METE, Sanurus spp. (Hemiptera: Flatidae)
PADA BERBAGAI TANAMAN INANG DI EKOSISTEM JAMBU METE
LAHAN KERING PULAU LOMBOK
IDENTIFICATION ENTOMOPHAGOUS ASSOCIATED WITH EGSS OF
CASHEW BUD APHIS, Sanurus spp. (Hemiptera: Flatidae) ON VARIOUS HOST
PLANTS IN CASHEW DRYLAND ECOSYSTEMS OF LOMBOK ISLAND
Bambang Supeno, Ni Made Laksmi Ernawati, dan Meidiwarman
Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Lombok-NTB
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi dan mempelajari keberadaan dari
Serangga pemangsa (entomofagous) dari telur hama wereng mete (Sanurus spp.) pada
berbagai tanaman inang di sekitar ekosistem jambu mete lahan kering di pulau Lombok.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif dengan tiga sasaran utama
yaitu faktor entomofagous, wereng mete dan tanaman inang. Pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik transek setiap perjalanan 500 m merupakan situs dan terdapat
sebanyak 50 situs. Setiap situs diamati tanaman-tanmaman selain mete yang diserang
wereng. Setiap jenis tanaman dilakukan pengamatan dan pengambilan telur wereng dan
semua serangga yang berasosiasi dengan telur wereng mete untuk dikoleksi dan
identifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan beberapa kesimpulan
seperti berikut: (1) diperoleh empat spesies serangga pemangsa telur wereng pucuk
mete di ekosistem jambu mete, yaitu Aphanomerus sp. (Hymenoptera: Pla-tygastridae);
Chrysopa sp. (Neuroptera: Chrysopidae); Coccinella sp. (Coleop-tera: Coccinellidae)
dan Nephrocerus sp. (Diptera: Pipunculidae); (2) Ditemukan delapan (8) spesies
tanaman yang ada di sekitar perkebunan mete selain pohon jambu mete yang menjadi
inang wereng pohon (planthoppers) (Sanurus spp.). Kedelapan tanaman tersebut adalah
Mangga (Mangifera indica L.), Jambu biji (Psidium guajava L.), Juwet (Eugenia
cumini Druse.), Awar-awar (Ficus septica Burm.F.), Nangka (Artocarpus heterophylla
Lamk.), Rambutan (Nephelium lappaceum), bunga hutan tembelek (Lantana camara),
dan Jaranan (Lannea coromandelica). (3) Jumlah dan jenis entomofagus yang
berasosiasi dengan telur wereng mete menunjukkan tidak berbeda nyata pada setiap
jenis tanaman. (4) Populasi Entomofagus dan inangnya (Sanurus spp.) berbeda nyata
antar tanaman yang ditemukan di lahan kering pulau Lombok.
ABSTRACT
This study aims to identify and study the presence of entomofagous insects from egg
cashew pests (Sanurus spp.) On various host plants around the dried cashew nut
ecosystem on the island of Lombok. The method used in this research is descriptive with
three main target that is entomofagous factor, cashew planthoppers and host plant.
Sampling is done by transect technique every 500 m trip is a site and there are have
about 50 sites. Every site observed all plant, except cashews plant, attacked by
planthoppers. Each type of plant observation and collecting of planthopper eggs and all
insects associated with eggs of cashew planthoppers. Based on the results of this study
can be given some conclusions as follows: (1) obtained four species of insect predatory
egg cashew planthoppers in cashew ecosystems, namely Aphanomerus sp.
(Hymenoptera: Platygastridae); Chrysopa sp. (Neuroptera:Chrysopidae); Coccinella
sp. (Coleoptera: Cocci-nellidae) and Nephrocerus sp. (Diptera: Pipunculidae); (2)
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Found eight (8) plant species that exist around the cashew plantations that become the
planthoppers host (Sanurusl spp.). The eight plants are Mango (Mangifera indica L.),
Guava (Psidium guajava L.), Juwet (Eugenia cumini Druse.), Awar-awar (Ficus septica
Burm.F.), Jackfruit (Artocarpus heterophylla Lamk.), Rambutan (Nephelium
lappaceum), Tembelekan/satiara (Lantana camara), and Jaranan (Lannea
coromandelica). (3) The number and type of entomophagus associated with eggs
cashew planthopper showed no significant difference in each hostplant species. (4) The
Entomophagus population and its host (Sanurus spp.) significantly different among the
plants found in the drylands of Lombok island.
Kata Kunci : Identifikasi, entomofagus, Sanurus spp., Inang, ekosistem
LATAR BELAKANG
Pengembangan jambu mete dalam tingkat produksi banyak mengalami beberapa
kendala, khususnya dari gangguan hama dan penyakit. Berdasarkan hasil pengamatan di
Lapang ditemukan beberapa hama yang cukup merugikan antara lain (Mahli, 2005):
Cricula trifenestrata, Helopeltis sp., Acrocercops sp., Lawana sp., Aphis sp. dan
Ferrisia virgata. Supeno (2004c) melaporkan bahwa ada empat spesies hama peliang
daun di ekosistem jambu mete lahan kering Lombok. Hama wereng pucuk mete (S.
indecora) merupakan hama yang terasa sangat merugikan dan menimbulkan kerugian
yang sangat berarti pada produksi mete. Sudarmadji (2004) melaporkan bahwa
populasi S. indecora pada sistem tanam dan ketinggian tempat berbeda nyata dan
mendominasi hama-hama utama lainnya. Supeno (2004) mengatakan bahwa populasi
telur S. indecora sekitar 27-355 kelompok telur per pohon. S. indecora ini menyerang
pucuk-pucuk muda baik pada saat tidak musim berbunga maupun berbunga. Kerugian
meningkat bila terjadi pada saat musim bunga akibat dari serangan ini bunga-bunga
mengering. Hasil pengamatan populasi wereng mete pada beberapa sentra produksi
berbeda-beda dan rata-rata menunjukkan sekitar 450 ekor per tanaman. Hamdi (2004)
mengatakan bahwa populasi telur S. indecora per pohon di kecamatan Kayangan dan
Bayan mencapai rata-rata 173,54 kelomppok telur.
Rata-rata kelompok telur
mengandung sekitar 132,56 butir yang akan menetas dan menyerang mete. Haryanto
dan Supeno (2003) melaporkan bahwa populasi imago atau serangga dewasa per pohon
mete di dua Kecamatan sentra produksi mete di pulau Lombok mencapai 634 – 789
ekor pada kondisi serangan berat. Keragaman inang S. indecora ini selain jambu mete
cukup banyak, yaitu : mangga, jeruk, jambu air, belimbing, jambu biji, rambutan, sirsak
dan cermai. Serangan terberat ditunjukkan oleh tanaman jeruk dan mangga dengan
intensitas serangan rata-rata 76.66% (Syamsumar dan Haryanto, 2003). Sulfitriana et
al., 2004 melaporkan bahwa populasi S. Indecora J. yang berasosiasi dengan tanaman
mangga di Kota Madya Mataram mencapai rata-rata 561,5 ekor/pohon dengan berbagai
keragaman morfologi.
Seiring dengan populasi wereng mete yang tinggi tersebut juga telah ditemukan
dan dilaporkan berbagai jenis musuh alami yang berasosiasi dengan wereng mete.
Supeno (2004b) melaporkan ada satu spesies dari Famili Epypiropidae yang berasosiasi
dengan imago S. indecora sebagai ektoparasitoid. Supeno (2004) menemukan 4
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pemangsa dan dua parasitoid yang berasosiasi dengan telur S. indecora. Empat
pemangsa telur tersebut dari golongan ordo Coleoptera, Hymenoptera, Diptera dan
Neuroptera. Pemakan telur famili Chrysopidae sepesies Chrysopa sp.ordo Neuroptera
yang mendominasi diantara yang lain (47,37%). Parasitoid telur dari golongan famili
Platygasteridae spesies Aphanomerus sp mendominasi populasinya di kebun mete yang
mencapai 97 %. Purnayasa 2002 melaporkan bahwa tingkat parasitasi Aphanomerus
sangat tinggi mencapai 97 % yang ditemukan di lapang. Syamsumar (2004)
melaporkan bahwa potensi parasitoid telur Aphanomerus sebagai agen hayati cukup
tinggi, yaitu mencapai 98 % di lapang dan 63,67 % per individu parasitoid. Kurniawaty
(2003) menginformasikan bahwa keberadaan Aphanomerus sp. di lapang cukup tinggi.
Hamdi (2004) melaporkan bahwa ditemukan dua jenis parasitoid telur wereng mete dan
Aphanomerus sp. adalah yang mendominasi dan tersebar di seluruh perkebunan mete di
Lombok.
Haryanto dan Supeno (2003) melaporkan bahwa parasitoid telur
Aphanomerus sp. keberadaan di lapang sangat mendominasi dengan tingkat parasitasi
mencapai rata-rata 98 % dan pertumbuhan dan perkembangbiakannya sangat bagus
sebagai agen hayati di labnoratorium. Supeno, 2004a melaporkan bahwa parasitoid telur
Aphanomerus sp. pada inang S. indecora dengan pakan madu 10 % memiliki laju
pertumbuhan intrinsik 0,2988, laju reproduksi bersih (Ro) 24,5 kali lipat tiap generasi,
Daya parasitasi Aphanomerus sp. rata-rata per individu serangga betina mencapai
47,65% dengan peluang hidup 84%, persentase menetas menjadi serangga dewasa
sebesar 83,76% dengan persentase kegagalan menetas menjadi serangga dewasa
mencapai 16,24%.
Selain parasitoid tersebut di atas juga telah ditemukan dan diuji beberapa potensi
predator dari S. indecora, seperti lalat jala (Chrysopha sp.). Kemampuan memangsa
dari larva lalat jala (Chrysopa sp.) pada telur S. indecora, selama 14 hari mampu
menghabiskan telur S. indecora sebanyak 158 butir dari telur S. indecora sebanyak 280
butir, kemampuan memangsa rata-rata perhari 11,28 butir dari jumlah telur S. indecora
sebanyak 20 butir (Sari, 2005). Coccinella sp. juga ditemukan di areal perkebunan mete
dengan beragam spesies (5 spesies) yang memangsa telur S. Indicora dengan
kemampuan yang cukup tinggi (Supeno, 2005)
Ektoparasitoid famili Epypiropidae dilaporkan juga mempunyai kemampuan
memparasitasi yang tinggi, yaitu mencapai 20,41 % pada populasi S. indecora Jacobi
62,91 ekor/pohon (Supeno, 2004b). Tarmizi dan Supeno, 2005 melaporkan bahwa
keberadaan ektoparasitoid mencapai 129, 21 ekor/pohon ( larva dan pupa) atau 48,97%
dari populasi S. .indecora (559,65 ekor/pohon). Pemangsa dari golongan ordo Diptera,
Hymenoptera dan Coleoptera dilaporkan juga banyak ditemukan di lapang. Ketiga
pemangsa dari tiga ordo tersebut dikelompokkan dalam famili Pipunculidae,
Ichneumonidae, dan Coccinilidae dengan masing-masing komposisinya ssecara
berurutan sebesar 29,2398%, 18,1287%. dan 5,2632%. (Supeno, 2004)
Berdasarkan hasil temuan di atas menunjukkan keberadaan, distribusi,
spesifikasi dan potensi di lapang dari berbagai entomofagus sangat baik, namun
kenyataannya populasi wereng mete masih tinggi dan menyebabkan penurunan hasil
mete tiap tahunnya. Nurani, 2005 melaporkan bahwa hama wereng mete di ekosistem
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

81
lahan kering pulau Lombok pada bulan Mei hingga Agustus 2005 rata-rata
mencapai.412,23 ekor per pohon. Tahun 2001 luas serangan mencapai sekitar 1.472 ha
dan tahun 2002 meningkat menjadi 3.432 ha dari luas total areal 56.000 ha yang
tersebar di seluruh Kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat (Dinas Perkebunan
Propinsi NTB, 2003a) dan tahun 2003 meningkat lagi menjadi sekitar 89.097 ha kebun
mete yang terserang oleh wereng mete. (Dinas Perkebunan Propinsi NTB, 2004).
Atas dasar uraian tersebut di atas kemungkinan faktor entomofagus dan tanaman
inang selain mete, sebagai faktor penghambat atau perangsang dari pertumbuhan dan
perkembangan populasi wereng mete.
Keragaman, distribusi, dan kelimpahan
entomofagus telur wereng yang ada di berbagai tanaman inang sangat menentukan
pertumbuhan dan perkembangan populasi telur wereng mete yang menjadi dewasa,
yang akan bermigrasi ke ekosistem mete. Demikian juga faktor tanaman inang wereng
mete itu sendiri juga sangat menentukan tingkat pertumbuhan dan reproduksi dari
wereng mete yang pada akhirnya juga menentukan migrasi ke lahan mete. Dengan
demikian walaupun di ekosistem jambu mete terdapat banyak musuh alami dan
dikendalikan secara intensif, namun pertumbuhan dan perkembang wereng mete di luar
ekosistem jambu mete tinggi tidak akan terpecahkan dan selalu menimbulkan masalah
di pertanaman mete itu sendiri. Entomofagus telur sangat penting keberadaannya karena
sebelum telur-telur wereng mernetas dan merusak tanaman telah dikendalikan sehingga
tanaman dapat terlindung dari kerusakan. Sedangkan informasi-informasi tentang
faktor-faktor tersebut, umumnya yang ada pada daerah pertanaman mete di propinsi
NTB dan khususnya pulau Lombok sangat minim kesediaannya, Untuk itu perlu
dilakukan suatu kajian penelitian tentang “Identifikasi Entomfagus Telur Hama Wereng
Mete (Sanurus spp.) Pada Berbagai Tanaman Inang Di Sekitar Ekosistem Jambu Mete
Lahan Kering Pulau Lombok
BAHAN DAN METODE
Metode yang digunakan adalah deskriftif yang mencakup dua aspek biologi,
yaitu aspek entomofagus dan tanaman inang wereng mete (Sanurus spp.). Faktor
entomofagus dan tanaman inang selain mete, sebagai faktor penghambat atau
perangsang dari pertumbuhan dan perkembangan populasi wereng mete. Keragaman,
distribusi, dan kelimpahan entomofagus yang ada di berbagai tanaman inang wereng
mete sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan populasi wereng mete yang
nantinya akan bermigrasi ke ekosistem mete. Demikian juga faktor tanaman inang
wereng mete itu sendiri juga sangat menentukan tingkat pertumbuhan dan reproduksi
dari wereng mete yang pada akhirnya sangat menentukan migrasi ke lahan mete.
Dengan demikian walaupun di ekosistem jambu mete terdapat banyak musuh alami dan
dikendalikan secara intensif, namun pertumbuhan dan perkembang wereng mete di luar
ekosistem jambu mete tinggi tidak akan terpecahkan dan selalu menimbulkan masalah
di pertanaman mete itu sendiri. Sehingga faktor biologis wereng mete pada berbagai
tanaman inang sangat diperlukan informasinya. Faktor biologis ini dapat diperoleh dari
percobaan laboratorium.
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Penelitian ini mencakup dua kegiatan utama, yaitu : 1). pengambilan sampel
entomofagus dan wereng mete pada berbagai tanaman inang selain mete di lapangan, 2)
Identifikasi entomofagus telur hama wereng mete yang berasosiasi dengan tanaman
selain mete di laboratorium.
3.1.Pengambilan Sampel
Pengambilan sempel dilakukan dengan cara mengambil semua telur yang ada di
empat arah mata angin dari kanopi (sekitar 10 ranting per pohonnya) pada tanaman
yang ditemukan disetiap situs dalam transek. Entomofagus yang ditemukan berasosiasi
dengan Telur-telur wereng mete diambil dan masukkan dalam kotak atau wadah plastik
beserta telur wereng dan diberi kode.
3.2. Penentuan tanaman sampel
Tanaman sampel merupakan tanaman yang ada selain tanaman mete yang
diserang oleh wereng di setiap perjalanan 500 m di areal perkebunan mete. Dengan
demikian setiap titik (500 m) jalan diharapkan menemukan jenis tanaman inang yang
berbeda sebagai sampel. Masing-masing titik jumlah dan keragaman dari tanaman
inang dikoleksi dan diberi kode.
3.3. Pemeliharaan Pemangsa
Pemeliharaan ini ditujukan untuk entomofagus yang ditemukan di lapangan
masih dalam stadium pradewasa. Entomofagus hasil koleksi di lapang dipelihara pada
inang alami (asli) sehat hasil rearing dalam tabung reaksi berdiameter 5 cm atau botol
aqua isi 620 ml. Maing-masing serangga pemangsa telur dipelihara hingga dewasa
sebagai bahan identifikasi.
3.4. Karakteristik Morfologi
Karakteristik morfologi serangga hasil pemeliharaan seperti ukuran, warna dan
bentuknya setiap fase pertumbuhan serangga mulai dari telur, serangga muda hingga
serangga dewasa. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan mikroskop yang
dilengkapi dengan okuler mikroskop untuk menentukan ukurannya
3..6. Identifikasi
Hasil koleksi serangga pemangsa (entomofagus) telur hama wereng mete dari
lapangan dilakukan pengamatan karakter-karakter morfologi dan selanjutnya di lakukan
identifikasi menggunakan beberapa buku kunci identifikasi serangga karangan, Borror
and White (1970); Goulet and Huber (1993); Nauman et al. (1991); dan Kalshoven.
(1981).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keberadaan Inang Wereng Mete (Sanurus spp.)
Berdasarkan hasil penelitian di lapang diperoleh delapan (8) spesies tanaman
yang ada di sekitar pertanaman jambu mete yang menjadi inang wereng pucuk mete
(WPM)/shoothoppers, Sanurus spp. (Auchenorrhinca: Flatidae). Kedelapan tanaman
tersebut adalah Mangga (Mangifera indica L.), Jambu biji (Psidium guajava L.), Juwet
(Eugenia cumini Druse.), Awar-awar (Ficus septica Burm.f.), Nangka (Artocarpus
heterophylla Lamk.), Rambutan (Nephelium lappaceum), bunga hutan tembelek
(Lantana camara), dan Jaranan (Lannea coromandelica). Kedelapan tanaman tersebut
menunjukkan adanya asosiasi dengan wereng mete yang berbeda tampak seperti yang
disajikan dalam Tabel 1.
Tanaman mangga, awar-awar, jaranan dan juwet tampak secara kuantitatif
rerata jumlah kelompok telur per pucuk tanaman tinggi secara berurutan adalah 39,3
kelompok telur, 36,8 kelompok telur, 32,6 kelompok telur dan 34, 0 kelompok telur.
Tanaman Jambu biji, nangka, rambutan, dan tembelek tampak cukup besar mencapai
28,1; 21,8; 22,3 dan 20,8 kelompok telur wereng mete per cabang.
Keberadaan wereng mete ini pada beberapa tanaman inang tentunya diikuti oleh
adanya populasi musuh alami yang berupa entomofagus yang berbeda beda tiap
tanaman. Kondisi ini tampak dalam Tabel 1. pada tingkat persentasi infestasi
entomofagus pada lima tanaman yang berbeda memberikan hasil yang bervariasi antara
66,90 % sampai dengan 83,19 %. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya
struktur tanaman yang berbeda baik dari segi fisik (morfologi) dan kimia maupun
mikroklimat yang dibentuk oleh tanaman. Seigber (1983) cit Ardiwinata et al., (1997)
mengatakan bahwa adanya kandungan senyawa lipida (lemak) yang mudah menguap
pada suatu tanaman, seperti senyawa ester keton dan hidrokarbon yang berfungsi
sebagai alomon. Senyawa tersebut sangat menentukan dipilih atau tidaknya tanaman
sebagai inang.
Tabel 1. Rerata jumlah kelompok telur per ranting, terinfestasi, dan jumlah kelompok telur
sampel serta tingkat infestasi pada beberapa jenis tanaman selain mete.

Jenis Tanaman
Mangga
Jambu Biji
Awar Awar
Juwet
Nangka
Rambutan
Tembelek
Jaranan
Jambu Mete

Rerata
Kelompok
Telur per
pucuk
39.3
28.1
36.8
34.0
21.8
22.3
20.8
32.6
41.2

Jumlah
Kelompok
Telur
Terinfestasi
Entomofagus
685
384
282
466
244
343
216
564
696
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Jumlah
Kelompok
Telur
Sampel

Tingkat
Persentasi
Infestasi
Entomofagus

847
544
332
578
346
432
312
703
832

80,9
70,6
84,9
80,6
70,5
79,4
69,2
80,2
83,7
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B. Populasi Pemangsa (Entomofagus) Telur Wereng mete
Hasil pengambilan sempel dan koleksi dari lapang pada lima jenis tanaman yang
ditemukan sebagai inang wereng mete telah terkumpul sebanyak 108.684 ekor
entomofagus. Dari jumlah tersebut telah dilakukan indentifikasi di laboratorium
berdasarkan buku deskripsi yang ada dapat digolongkan menjadi empat famili dari
empat ordo. Jumlah masing-masing famili entomofagus pada delapan jenis tanaman
disajikan dalam Tabel 2. berikut
Tabel 2. Jumlah Entomofagus hasil koleksi di lapang pada berbagai jenis tanaman
selain mete.
Jenis Entomofagus
Inang
A
B
C
Mangga
14.847
221
128
Jambu Biji
11.781
198
84
Awar-awar
8.132
132
53
Juwet
15.352
165
61
Nangka
8.122
103
44
Rambutan
8.455
202
48
Tembelek
7.891
104
28
Jaranan
15.361
231
131
Jambu Mete
15.891
228
124
Total
105.832
1.584
701
Keterangan: A. Platygastridae; B. Pipunculidae
C. Chrysopidae;
D. Coccinillidae

D
84
53
69
77
27
66
22
81
88
567

Total
15.280
12.116
8.386
15.655
8.296
8.771
8.045
15.804
16.331
108.684

Tabel 2 tampak bahwa yang sangat mendominasi jumlah adalah famili
Platygastridae di bandingkan dengan famili lainnya. Famili Platygastridae tampak dari
jumlah yang sangat tinggi mencapai ratusan kali lipat di bandingkan dengan jumlah
entomofagus lainnya. Hal ini dapat dimengerti bahwa famili ini merupakan parasitoid
telur wereng mete yang bersifat soliter dan bukan meemangsa satu kelompok telur
melainkan butir-butir dalam kelompok telur. Dengan demikian wajar bila dalam satu
kelompok telur wereng terdapat puluhan bahkan ratusan ekor parasitoid. Hamdi (2004)
melaporkan bahwa jumlah telur per kelompok telur wereng mete mencapai sekitar 188
butir. Supeno dan Tarmizi, (2006) dan Syamsumar (2004) melaporkan bahwa
persentase infestasi (parasitasi) per kelompok telur mencapai 98 % di lapang dan 63,67
% di laboratorium. Berdasarkan informasi tersebut dapat dihitung jumlah parasitoid
per kelompok telur yaitu mencapai 185 ekor dan 126 ekor per kelompok telur wereng.
Famili lain dari entomofagus yang ditemukan tersebut hanya memangsa satu kelompok
telur wereng saja, jadi hanya satu entomofagus yang memangsa telur telur dalam
kelompok telur wereng sampel.
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C. Identifikasi Entomofagus telur wereng pucuk mete
Hasil koleksi serangga pemangsa telur WPM dilapangan dan pengamatan
karakter morfologinya dapat dikelompokkan ke dalam empat ordo, yaitu Hymenoptera,
Diptera, Neuroptera dan Coleoptera.
Adapun sifat-sifat morfologis yang dimiliki oleh serangga pemangsa telur WPM
pertama adalah sebagai berikut : parasitoid bersifat soliter yaitu dalam satu telur satu
ekor parasitoid dan menyelesaikan stadium larva hingga pupa dalam telur inang.
Serangga dewasa berukuran rata-rata 1 mm, berwarna merah dengan mata paset merah
tua, dan tiga buah mata tunggal/ocelli. Kepala dilengkapi dengan sepasang antenna
yang beruas 5 dengan ruas akhir membesar. Bentuk antenna ini mencirikan antara
serangga jantan dan betina. Serangga betina antenna berwarna coklat tua atau lebih
gelap daripada antenna serangga jantan. Ujung antenna betina membesar seperti gada
dengan ukuran yang lebih besar daripada serangga jantan. Trokanter terdapat dua ruas
dengan tarsus lima, pronotum melebar hingga mendekati tegula. Serangga jantan
berukuran lebih kecil dan gemuk daripada serangga betina yang agak ramping dengan
ujung terdapat ovipositar berbentuk sting. Terdapat dua pasang sayap dengan kerangka
sayap mengalami reduksi, sayap depan lebih lebar dan panjang daripada sayap belakang
dengan venasi yang tereduksi, yaitu hanya satu vena lurus, yang mencirikan dari
golongan famili Platygasteridae, Genus Aphanomerus, spesies Aphanomerus sp.
Tergum dan sternum bertemu dengan tegas serta ruas abdomen dua paling lebar
(Goulet and Huber (1993).
Pemangsa telur kedua adalah Ordo Diptera yang aktif sebagai pemangsa telur
adalah stadium magot (belatung). Magot selama dalam menyelesaikan stadiumnya
berada dalam dan memangsa telur-telur WPM dalam satu kelompok. Setiap kelompok
telur wereng hanya dihuni oleh satu magot Diptera. Periode pupa tetap berada dalam
kelompok telur wereng yang telah habis isinya di hisap. Pupa berwarna coklat dengan
noktah warna kuning pada thoraks dan abdomennya. Ukuran tubuh mencapai panjang
9-10 mm. Kepala lebih besar daripada toraks dengan lebar mencapai 2 mm sedangkan
lebar thorak hanya 1,5 mm. Seluruh atau sebagian besar dari kepala merupakan mata
faset dengan warna merah tua. Antena terdapat di bagian depan tengah dengan 3 ruas
dan pada ruas akhirnya membesar berwarna coklat muda dengan satu arista yang
terdapat di tengah ruas. Toraks pendek dengan noktah berwarna kuning dan dari arah
dorsal tampak di pinggirnya terdapat garis kuning membujur hingga sampai metatoraks.
Sepasang sayap terdapat pada mesotoraks dengan rentang sayap mencapai 13 mm.
Sepasang halter terletak pada toraks dengan warna kuning. Sayap agak menyempit
pada pangkal dan sel analnya panjang dan tertutup dekat batas sayap. Abdomen terdiri
atas 8 ruas dengan garis melintang yang berwarna kuning pada ujung ruas pertama dan
pangkal abdomen. Warna ruas coklat tua dan secara selang satu ruas berwarna coklat
muda. Ruas ketiga, keempat membesar dan ruas 5, 6, 7 dan 8 semakin mengecil
sehingga tampak seperti gada (club). Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas dan
dicocokan dengan deskripsi oleh Borror, et al., (1982), Colles and McAlpine, 1991.
dan Kalshoven, (1981) serangga tersebut dimasukkan dalam famili Pipunculidae,
genus Nephrocerus spesies Nephrocerus sp.
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Pemangsa ketiga adalah dikelompokkan dalam ordo Neuroptera dengan tubuh
yang terbagi dalam tiga bagian, yaitu kepala, toraks dan abdomen. Stadia pemangsa
telur adalah larva dengan ciri selalu membwa lilin atau kotoran di punggungnya kemana
larva ini pergi. Larva beruas-ruas dengan bulu-bulu pada segmennya. Kepala
dilengkapi dengan sepasang mata faset yang berwarna merah, sepasang antenna yang
berbentuk filiform memanjang hingga melebihi ukuran tubuhnya. Tubuh serangga
berwarna hijau dan sayap yang berenda dengan warna hijau yang cantik sehingga sangat
mudah untuk dikenali. Berdasarkan deskripsi oleh Sweetman (1972), dan New (1991).
serangga ini dikelompokkan dalam famili Neuroptera, famili Chrysopidae, genus
Chrysopa dan spesies Chrysopa sp.
Kelompok pemangsa keempat termasuk dalam famili Coccinilidae yaitu berupa
kumbang berwarna merah dengan noda hitam pada sayap elitranya. Noda hotam
berbentuk garis bergelombang (transversal) secara horisontal, dan pada mendian elytra
berupa garis lurus. Stadia pemangsa telur ini adalah larva dan imago aktif mencari dan
memakan telur-telur Sanurus spp. dalam kelompok telur. Serangga dewasa berbentuk
oval berukuran 0,9 mm panjang tubuhnya, berwarna mengkilat, dan kakinya bertarsus
tiga ruas. Larva berbentuk gepeng dengan tiga pasang kaki, aktif bergerak, berwarna
coklat dengan belang-belang kuning dan selalu berada pada kelompok telur Sanurus
spp. Berdasarkan deskripsi oleh Borror and White, (1970); dan Kalshoven, (1981)
serangga tersebut digolongkan dalam famili Coccinellidae, genus Coccinella, spesies
Coccinella transversalis.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diberikan beberapa kesimpulan seperti
berikut :
1. Ditemukan ada empat spesies entomofagus yang berasosiasi dengan telur WPM,
Sanurus spp. yaitu: Aphanomerus sp. (Hymenoptera: Platygastridae); Chrysopa sp.
(Neuroptera: Chrysopidae); Coccinella sp. (Coleoptera: Coccinellidae) dan
Nephrocerus sp. (Diptera: Pipunculidae)
2. Delapan jenis tanaman inang wereng pucuk mete (Sanurus spp.) yang ditemukan
selain mete di lahan kering pulau Lombok, yaitu : Mangga (Mangifera indica L.),
Jambu biji (Psidium guajava L.), Juwet (Eugenia cumini Druse.), Awar-awar
(Ficus septica Burm.f.), dan Nangka (Artocarpus heterophylla Lamk.) Rambutan
(Nephelium lappaceum), bunga hutan tembelek (Lantana camara), dan Jaranan
(Lannea coromandelica).
3. Jenis entomofagus yang berasosiasi dengan telur wereng mete menunjukkan tidak
berbeda nyata pada setiap jenis tanaman.
4. Populasi Entomofagus dan inangnya (Sanurus sp.) berbeda nyata antar tanaman
yang ditemukan di lahan kering pulau Lombok.
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KENTANG (Solanum tuberosum L.) YANG DIPERLAKUKAN
INSEKTISIDA HAYATI DI DATARAN MEDIUM
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(Solanum tuberosum L.) TREATED WITH BIO-INSECTICIDES
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman, kelimpahan dan dominansi
predator pada tanaman kentang yang diperlakukan insektisida hayati di dataran medium
Santong. Percobaan dilakukan dengan Rancangan Acak Kelompok dengan 4 perlakuan
insektisida hayati (Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana dan Bacillus
thuringiensis), satu perlakuan insektisida kimia (Imidakloprid), dan satu perlakuan
tanpa insektisida sebagai kontrol. Insektisida diaplikasikan mulai 37 hari setelah tanam
sebanyak 8 kali dengan interval 7 hari. Jenis dan populasi predator diamati 5 hari
setelah semprot pada setiap aplikasi. Predator diidentifikasi kemudian indeks
Keragaman (H’), Kelimpahan (K) dan Dominansi (D) ditentukan. Data dianalisis
dengan analisis Keragaman dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5%
dimana perlu. Hasil penelitian menunjukkan Ada 6 famili predator; Formicidae,
Coccinellidae, Mantidae, Lycosidae, Oxyopidae dan Aranedae. Nilai H’ dan K secara
umum tergolong dalam kategori rendah dan tidak ada spesies yang mendominasi pada
setiap perlakuan (D<0,5). H’ dan K pada perlakuan B. thuringiensis lebih tinggi
dibandingkan perlakuan lainnya. D tertinggi diperoleh pada perlakuan insektisida kimia.
Formicidae merupakan famili dengan populasi tertinggi dibandingkan dengan famili
lainnya.
ABSTRACT
This study aimed at determining the diversity, abundance and dominance of predators
in potato crops treated by bio-insecticides in medium plains, Santong. The experiments
were performed by Group Rendomized Block Design with 4 treatments of bioinsecticides (Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana and Bacillus thuringiensis),
one chemical insecticide treatment (Imidacloprid), and one without insecticide as
control. Insecticides were applied starting 37 days after planting 8 times with 7 days
interval. Types and populations of predators were observed 5 days after spray on each
application. Predators were identified then Diversity index (H’), Abundance (K) and
Dominance (D) were determined. Data were analyzed by analysis of variance and
continued with Honestly Significant Different Test 5% where necessary. Results showed
6 families of predators, Formicidae, Coccinellidae, Mantidae, Lycosidae, Oxyopidae
and Aranedae. The value of H’ and K were generally in the low category and no
dominant species in each treatment (D<0,5). H’ dan K in treatment B. thuringiensis
were higher than other treatments. The highest D value was obtained in the chemical
insecticide treatment. Formicidae was family with highest population compared to other
families.
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

90
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LATAR BELAKANG
Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan salah satu komoditas hortikultura
yang telah menjadi prioritas utama tanaman penghasil pangan, karena mengandung
karbohidrat dan nilai gizi yang cukup tinggi. Dalam program diversifikasi pangan,
posisi kentang sangat penting sebagai pengganti beras (Anonim, 2010).
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2014) pada tahun 2011 permintaan
kentang nasional mencapai 1.318.690 ton. Sedangkan produksi kentang hingga tahun
2013 mencapai 1.023.381 ton. Sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan atau
permintaan kentang masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya
peningkatan produksi kentang di Indonesia.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi kentang yaitu
dengan penanaman kentang di dataran medium. Budidaya kentang di dataran medium
dengan berbagai permasalahan iklim seperti; suhu, kelembaban dan curah hujan yang
dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembanagn tanaman kentang serta dapat
merangsang perkembangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang dapat
menyebabkan penurunan hasil mencapai 40% bahkan gagal panen (Nuraeni et al.,
2013). Dengan penurunan hasil tersebut, maka perlu dilakukan upaya pengendalian
OPT.
Salah satu upaya pengendalian OPT yang aman bagi lingkungan, efektif serta
efisien dalam penggunaannya yaitu dengan pengendalian hayati menggunakan
insektisida hayati. Insektisida hayati yaitu insektisida yang mengandung
mikroorganisme seperti bakteri, virus dan jamur. Mikroorganisme patogen dari
golongan bakteri dan jamur yang telah sukses dan berpotensi sebagai insektisida biologi
antara lain bakteri Bacillus thuringiensis, cendawan Metarhizium sp. dan Beauveria
bassiana (Untung, 2001).
Selain pengendalian hayati dengan menggunakan insektisida hayati, di alam
sudah terdapat pengendali hayati yang berupa musuh alami seperti predator. Salah satu
permasalahan yang akan muncul dari penggunaan insektisida hayati adalah disamping
menyerang serangga sasaran, agen hayati juga menyerang musuh alami atau predator.
Sehingga untuk melihat dampak insektisida hayati terhadap keberadaan predator, telah
dilakukan penelitian tentang “Keragaman Predator Generalis Hama pada Tanaman
Kentang (Solanum tuberosum L.) Yang Diperlakukan Insektisida Hayati Di Dataran
Medium”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman, kelimpahan dan
dominansi predator pada tanaman kentang yang diperlakukan insektisida hayati di
dataran medium Santong.
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BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu
Penelitian dilaksanakan di dataran medium dengan ketinggian ± 480 m dpl yang
berlokasi di Unit Produksi Benih (UPB) Desa Santong Kecamatan Kayangan
Kabupaten Lombok Utara, pada bulan Oktober 2016 sampai Februari 2017.
Alat dan Bahan
Bahan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah benih kentang varietas Bliss,
pupuk Urea, SP-36, TSP, KCl, dan petroganik. Insektisida hayati yang digunakan
adalah Beauveria bassiana dengan merek dagang (By-ViiTm) berbahan aktif Beauveria
bassiana (bals viril), Metarhizium sp. dengan merek dagang (Zium OR WPTm) berbahan
aktif Metarhizium anisopliae, Bacillus thuringiensis dengan merek dagang (B-TOXTm),
insektisida kimia dengan merek dagang Qiudor® 25 WP berbahan aktif Imidakloprid
25%, dan Alkohol 70%.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sprayer kapasitas 1 liter,
cangkul, perangkap pit fall trap, botol spesimen, gunting, tali nilon, bambu, kamera dan
alat tulis-menulis.
Rancangan Percobaan
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari
5 perlakuan yaitu Metarhizium anisopliae (20 g/l), Beauveria bassiana (7 g/l) (Bb),
Bacillus thuringiensis (10 g/l) (Bt), insektisida kimia Imidakloprid (0,4 g/l) dan satu
perlakuan tanpa insektisida (TP) sebagai kontrol. Masing-masing perlakuan diulang 4
kali sehingga terdapat 20 petak percobaan.
Pelaksanaan Penelitian
Percobaan ditata dalam 4 blok masing-masing dengan 5 plot (5 perlakuan)
dengan ukuran 1,4 x 3,3 m (20 tanaman per plot). Benih yang digunakan adalah benih
kentang varietas Bliss yang diperoleh dari hasil produksi benih di Santong dan
Timbanuh Lombok Timur. Satu bibit ditanam pada tiap lubang tanam dengan
kedalaman 2 cm dengan jarak tanam 70 cm x 30 cm. Penanaman dilakukan pada bulan
Oktober. Pemupukan dilakukan 2 kali yaitu; sehari sebelum tanam dan lima minggu
setelah tanam setelah tanam menggunakan pupuk Urea (100kg/ha), SP 36 (100kg/ha),
KCl (50kg/ha) dan petroganik (3ton/ha).
Tanaman disemprot dengan insektisida hayati Beauveria bassiana (By-ViiTm 106
CFU/g) dengan konsentrasi 7 g/l dan dosis 2,8 l/ha. Metarhizium anisopliae (Zium OR
WPTm 106 CFU/g) dengan konsentrasi 20 g/l dan dosis 4 l/ha. Bacillus thuringiensis (BTOXTm 107 CFU/g) dengan konsentrasi 10 g/l dan dosis 8 l/ha. Insektisida kimia
(Qiudor® 25 WP, Imidakloprid 25%) dengan konsentrasi 1ml/l dan dosis 1,6 l/ha
diperlakukan mulai 37 hari setelah tanam (HST) sebanyak 8 kali dengan interval waktu
7 hari. Empat plot tanaman tidak disemprot sebagai kontrol. Pengamatan dilakukan 5
hari setelah perlakuan secara langsung dan menggunakan perangkap, berupa mangkok
plastik (pit fall trap) yang diletakkan pada tiap plot percobaan. Predator yang tertangkap
diidentifikasi di Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Mataram.
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Indeks Keragaman (H’) dan Kelimpahan (K) ditentukan berdasarkan indeks
Shannon-Wiener (Magurran, 1988), dengan rumus
. (H’ = Indeks
Keragaman, Pi = jumlah individu satu spesies / jumlah total individu). Indeks
Keragaman dikategorikan tinggi (H>3), sedang (H<3), dan rendah (H<1). Indeks
kelimpahan predator dihitung dengan rumus
(K= Indeks Kelimpahan).
Indek Dominansi (D) ditentukan berdasarkan Indeks Dominansi Simpson
(Odum, 1993), dengan rumus
. (D = Nilai indeks dominasi, in = jumlah
total individu dari suatu spesies, N = jumlah total individu dari seluruh spesies).
Dengan kriteria tidak ada spesies yang mendominasi (D<0.5) dan ada spesies yang
mendominasi (D ≥ 0.5)
Analisis Data
Data dianalisis menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA) dan dilanjutkan
dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5% dengan Co.stat for windows.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum berdasarkan kriteria Shannon-Wiener (Magurran, 1988), indeks
keanekaragaman (H’) dan kelimpahan (K) predator tergolong dalam kategori rendah.
Sedangkan nilai dominasi (D) berdasarkan Indek Dominasi Simpson mendekati 0 (<0.5)
yang berarti bahwa tidak ada spesies yang mendominasi pada setiap perlakuan.
Tabel 1. Indeks Keanekaragaman (H'), Kelimpahan (K) dan Dominasi (D) Predator
Pada Tanaman Kentang dengan Berbagai Perlakuan
Perlakuan
H'
K
D
*)
*)
Tanpa insektisida
0.98 a
36.31 a
0.19 b*)
Imidakloprid
0.35 c
9.12 c
0.25 a
M. anisopliae
0.65 b
20.1 b
0.21 ab
B. bassiana
0.69 b
22.12 b
0.21 ab
B. thuringiensis
0.88 a
29.9 a
0.18 b
BNJ 5%
0.17
7.30
0.048
*Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
tidak berbeda nyata.
Pengaplikasian beberapa insektisida pada tanaman kentang berpengaruh
terhadap keragaman dan kelimpahan predator. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai
indeks keragaman dan kelimpahan predator pada perlakuan insektisida hayati dengan B.
thuringiensis lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya dan tidak berbeda
nyata dengan kontrol (Tanpa insektisida). Lebih tingginya nilai indeks keanekaragaman
dan kelimpahan predator pada perlakuan B. thuringiensis diduga karena B. thuringiensis
bersifat spesifik sehingga relatif aman untuk kehidupan predator. Chen et al. (2006)
melaporkan bahwa aplikasi tanaman yang mengandung B. thuringiensis tidak
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berpengaruh secara nyata terhadap artropoda bukan sasaran seperti serangga predator
karena B. thuringiensis cenderung spesifik menyerang serangga hama khususnya dari
Ordo Lepidoptera.
Hasil analisis juga menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman dan kelimpahan
predator pada perlakuan insektisida hayati dengan M. anisopliae dan B. bassiana
berbeda nyata dengan kontrol (Tanpa perlakuan) yang berarti bahwa perlakuan tersebut
berpengaruh terhadap keragaman dan kelimpahan predator. Ludwig dan Oetting (2001)
mengingatkan bahwa penggunaan B. bassiana harus memerhatikan jenis dan populasi
serangga berguna lainnya karena hasil pengujian di laboratorium menunjukkan B.
bassiana juga dapat menginfeksi langsung serangga predator atau parasit dengan tingkat
kematian tinggi (68−100%). Sedangkan pada perlakuan insektisida kimia
(Imidakloprid) menunjukkan indeks keanekaragaman dan kelimpahan predator paling
rendah. Hal tersebut diduga disebabkan karena selain dapat membunuh serangga hama,
insektisida kimia juga mematikan predator yang menyebabkan keanekaragaman pada
suatu ekosistem menjadi rendah. Herlinda et al., (2008) menyatakan bahwa aplikasi
insektisida manjadi penyebab utama rendahnya keanekaragaman dan kelimpahan
serangga pada suatu habitat terutama serangga predator.
Untuk Indeks dominansi, indeks yang lebih tinggi diamati pada perlakuan
dengan insektisida kimia (imidakloprid) dan tidak berbeda nyata dengan indeks pada M.
anisopliae dan B. bassiana, tetapi berbeda nyata dengan kontrol (Tanpa insektisida) dan
perlakuan hayati dengan B. thuringiensis. Lebih tingginya nilai indeks dominansi
predator pada perlakuan insektisida kimia diduga karena nilai indeks keanekaragaman
dan kelimpahan predator pada perlakuan tersebut lebih rendah, karena apabila
dominansi tinggi maka keanekaragaman rendah, begitupun sebaliknya.
Hubungan antara keanekaragaman, kelimpahan dan dominansi yaitu apabila
keanekaragaman pada suatu komunitas tinggi maka kelimpahan juga akan tinggi, tetapi
sebaliknya dengan dominansi. Semakin tinggi tingkat dominansi maka semakin rendah
keanekaragamannya, karena kedua indeks ini saling bertolak belakang. Suatu komunitas
dikatakan mempunyai keanekaragaman yang tinggi jika komunitas tersebut disusun
oleh banyak jenis dengan kelimpahan jenis sama atau hampir sama. Sebaliknya jika
suatu komunitas disusun oleh sedikit jenis dan jika hanya sedikit jenis yang dominan
maka keanekaragaman jenisnya rendah (Umar, 2013).
Pengaruh Perlakuan Terhadap Populasi Predator Pada Tanaman Kentang
Secara umum perlakuan dengan insektisida dapat mempengaruhi populasi
predator, terlihat dengan lebih rendahnya populasi predator pada semua perlakuan
dibandingkan dengan kontrol (Tanpa insektisida). Namun populasi predator pada
perlakuan insektisida kimia lebih rendah dibandingkan dengan populasi predator pada
perlakuan insektisida hayati. Hasil analisis menujukkan bahwa perlakuan insektisida
kimia (Imidakloprid) secara nyata menurunkan populasi semua predator (Tabel 2).
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Tabel 2. Populasi beberapa predator pada pertanaman kentang dengan berbagai
perlakuan
Serangga Predator
Perlakuan
Formi
Cocci
Man
Lyco
Oxyo
Ara
cidae
nelidae
tidae
sidae
pidae
nedae
)
)
)
)
)
Tanpa insektisida
2.25 a*
1 a*
0.92 a*
1.67 a*
0.92 a* 0.89 a*)
Imidakloprid
0.5 c
0.28 b
0.21 c
0.39 c
0.35 b
0.17 b
M. anisopliae
1.17 b
0.57 ab
0.57 abc
0.85 bc
0.46 ab
0.5 ab
B. bassiana
1.13 b
0.71 ab
0.35 bc
1b
0.64 ab 0.57 ab
B. thuringiensis
1.64 b
0.89 a
0.75 ab
1.39 ab
0.82 ab
0.78 a
BNJ 5%
0.584
0.466
0.462
0.556
0.495
0.481
*Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
nyata.
Tabel 2 menunjukkan bahwa penurunan populasi predator tertinggi pada
perlakuan insektisida kimia (Imidakloprid). Tingginya penurunan populasi predator
pada perlakuan insektisida kimia (Imidakloprid) karena dengan diaplikasikannya
insektisida kimia tersebut dapat mematikan organisme bukan sasaran seperti serangga
predator. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata pada semua famili predator, hanya
perlakuan insektisida hayati dengan B. thuringiensis yang berbeda nyata dengan
perlakuan insektisida kimia Imidakloprid.
Untuk populasi pada masing-masing Famili predator, Famili Formicidae dan
Lycosidae merupakan famili dengan populasi lebih tinggi dibandingkan dengan famili
lainnya. Tingginya populasi Formicidae tersebut diduga karena famili Formicidae
merupakan predator polifag yang tidak bergantung hanya pada satu mangsa, selain itu
juga berfungsi sebagai pengurai. Penyebab lain yang mungkin memacu kehadiran semut
adalah kemampuan semut berjalan mengikuti jejak jenisnya (Borror et al., 1981).
Perkembangan Populasi Predator Pada Tanaman Kentang dengan Berbagai
Perlakuan
Hasil pengamatan perkembangan populasi predator di pertanaman kentang
secara umum menunjukkan bahwa perkembangan populasi pada semua famili
berfluktuasi. Fluktuasi populasi diduga dapat terjadi karena adanya pengaruh
lingkungan baik biotik maupun abiotik juga dapat menyebabkan meningkat atau
menurunnya populasi predator. Hal ini sesuai dengan pendapat Basukriadi (2005) yang
menyatakan bahwa peran faktor biotik dan abiotik dapat menentukan ukuran populasi
pada suatu ekosisistem. Selain itu persaingan dengan individu sejenis dalam
memperebutkan sumber daya makanan yang sama dapat mengurangi populasi yang
tersedia.
Pada masing-masing famili predator diperoleh rata-rata perkembangan populasi
terendah pada perlakuan insektisida kimia (Imidakloprid). Hal ini diduga karena bahan
aktif imidakloprid yang dikandung pada insektisida kimia dapat bekerja secara sistemik
sebagai racun kontak dan lambung yang dapat membunuh serangga hama maupun
predator dengan cepat. Arifin (2011) menyatakan bahwa penggunaan insektisida kimia
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efektif dalam mengendalikan hama secara cepat, tetapi bersamaan dengan itu juga dapat
membunuh organisme bukan sasaran yang berpotensi sebagai pengendali hama secara
hayati. Sebaliknya rata-rata perkembangan populasi tertinggi terdapat pada B.
thuringiensis, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa B. thuringiensis
cenderung bekerja secara spesifik. Insektisida B. thuriengensis hanya aktif apabila
termakan oleh hama sasaran, bahan aktifnya tidak mampu menembus kutikula serangga
maupun tanaman (Untung, 1993).
Produksi Tanaman Kentang
Produksi tanaman kentang secara nyata berbeda pada masing-masing perlakuan
(Tabel 3)
Tabel 3. Produksi Tanaman Kentang pada Masing-masing Perlakuan
Perlakuan
Rata-rata berat umbi /18,48 m2
Tanpa insektisida
0,552 d
Imidakloprid
1,335 a
M. anisopliae
0,75 c
B. bassiana
0.812 c
B. thuringiensis
1,022 b
*Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada
kolom yang sama tidak berbeda nyata.
Tabel 3. Menunjukkan bahwa produksi kentang tertinggi diperoleh pada
perlakuan insektisida kimia (Imidakloprid) dan berbeda nyata dengan perlakuan
lainnya. Tingginya produksi pada perlakuan tersebut dapat terjadi karena insektisida
kimia (Imidakloprid) dapat membunuh seluruh organisme baik hama maupun musuh
alami yang dapat mengganggu atau merusak tanaman sehingga pertumbuhan dan
perkembangan tanaman baik dan dapat berproduksi secara optimal.
Pada perlakuan B. thuringiensis menunjukkan produksi tertinggi kedua setelah
insektisida kimia (Imidakloprid) dan lebih tinggi dibandingkan insektisida hayati M.
anisopliae dan B. bassiana. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan B. thuringiensis
dapat dipertimbangkan sebagai insektisida selain bahan kimia, karena selain mampu
mengendalikan hama juga tidak berbahaya bagi musuh alami seperti predator serta
dapat memperoleh produksi yang relatif tinggi.
Selanjutnya, pada perlakuan M. anisopliae produksi menurun dan tidak berbeda
nyata dengan perlakuan B. bassiana. Hal ini diduga dapat terjadi karena efektivitas M.
anisopliae dalam menekan serangan hama masih tergolong rendah sehingga dapat
menurunkan produksi tanaman. Azis (2017) menjelaskan bahwa perlakuan M.
anisopliae kurang efektif terhadap produksi karena memiliki produksi paling rendah
dibandingkan dengan perlakuan insektisida hayati lainnya, yang disebabkan oleh
senyawa toksik pada M. anisopliae kurang mampu membunuh hama yang ada di
mesofil daun seperti L. huidobrensis. Akibatnya jumlah larva cukup tinggi dan
menyebabkan persentase serangan meningkat dan menghasilkan produksi yang lebih
rendah.
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

96
Untuk produksi terendah, diperoleh pada kontrol (Tanpa insektisida).
Rendahnya produksi tersebut diduga terjadi karena tidak adanya pengaruh perlakuan
yang dapat menekan populasi organisme pengganggu tanaman yang dapat menurunkan
produksi tanaman.
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
1. Nilai indeks keragaman predator (H’) secara umum tergolong dalam kategori rendah.
2. Perlakuan dengan Bacillus thuringiensis menunjukkan nilai indeks keragaman
tertinggi dengan nilai indeks rata-rata sebesar 0,88 dan indeks kelimpahan sebesar
29,9% serta indeks Dominansi sebesar 0,18.
3. Indeks keragaman predator terendah diperoleh pada perlakuan insektisida kimia
(Imidakloprid) sebesar 0,35 dengan kelimpahan 9,12% dan dominansi 0,25%.
4. Famili Formicidae merupakan Famili predator dengan populasi tertinggi hampir
setiap perlakuan pada setiap pengamatan.
SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa insektisida
hayati Bacillus thuringiensis mampu secara efektif mengendalikan serangga sasaran dan
tidak berpengaruh nyata terhadap keragaman predator bersamaan dengan kontrol.
Sehingga disarankan untuk melakukan pengendalian dengan menggunakan insektisida
hayati B. thuringiensis.
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HASIL DAN KOMPONEN-KOMPONEN HASIL GANDUM SETELAH ROTASI
DENGAN PADI, KACANG TANAH DAN SETELAH BERO
YIELD AND YIELD COMPONENTS OF WHEAT AFTER ROTATION WITH
RICE, PEANUT, AND FALLOW
Dwi Ratna Anugrahwati, Karwati Zawani, Nihla Farida,
Uyek Malik Yakop, dan Akhmad Zubaidi
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ABSTRAK
Tanaman gandum dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di Pulau Lombok serta
mempunyai peluang untuk dikembangkan, mulai dari dataran tinggi sampai dengan
dataran medium sekitar 400 m dpl. Upaya perbaikan teknologi budidaya terus dilakukan
untuk mendapatkan produksi maksimal. Salah satu pola tanam yaitu rotasi tanaman
merupakan faktor penting dalam mendapatkan hasil panenan yang maksimal dalam
suatu lahan pertanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan
hasil gandum dalam pergiliran tanaman setelah padi, kacang tanah dan setelah bero atau
pengosongan lahan dalam satu musim tanam sebelumnya. Percobaan dilaksanakan di
desa Santong, kecamatan Kayangan, kabupaten Lombok Utara dari bulan Juni hingga
September 2016 menggunakan rancangan acak kelompok yang disusun secara strip plot.
Varietas gandum yang digunakan adalah Nias (varietas nasional) dan Gladius (varietas
introduksi dari Australia). Gandum ditanam setelah tanaman padi, kacang tanah, dan
setelah bero. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penanaman gandum setelah
tanaman kacang tanah menunjukkan hasil yang lebih baik daripada penanaman gandum
setelah padi dan tidak berbeda dengan hasil pada penanaman setelah bero.
ABSTRACT
Wheat crops can grow and produce well on the island of Lombok and have
opportunities to develop, ranging from upland to medium plains about 400 m above sea
level. Efforts to improve the cultivation technology continue to be done to get maximum
production. One of the cropping systems that is crop rotation is an important factor in
getting maximum yield. This study aims to determine the growth and yield of wheat in
the rotation of crops after rice, peanuts and after bero or fallow in a previous planting
season. The experiment was conducted in Santong village, Kayangan sub-district, North
Lombok from June to September 2016 using a randomized block design arranged in
strip plots. Wheat varieties used are Nias (national variety) and Gladius (variety from
Australia). Wheat is grown after rice crops, peanuts, and after bero. The results of this
study showed that the yields of wheat grown on plots where peanut had been grown at
the previous season are significantly higher than those where rice had preceded and is
no different from the results at planting after fallow.
Katakunci: gandum, rotasi tanaman,padi, kacang tanah, bero
Keywords: plant rotation, wheat, legume, rice, fallow
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LATAR BELAKANG
Gandum merupakan komoditi pertanian yang paling banyak diperdagangkan
sejak tahun 1960an. Jumlah import gandum oleh negara negara pengimport semakin
menaik terus dari 40 juta ton di tahun 1960an menjadi sekitar 120 juta ton di tahun 2009
(FAO, 2012). Negara negara tropis di Asia Tenggara termasuk Indonesia, mengimport
gandum dalam jumlah yang sangat besar untuk diproses sebagai tepung dan konsumsi
domestik, dan hal ini akan terus berkembang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi.
Indonesia merupakan negara pengimport gandum terbesar di Asia Tenggara, jumlah
import gandum Indonesia melebihi total import negara negara lain di Asia Tenggra
(FAO, 2012). Pada tahun 2012 Indonesia tercatat mengimport 7.4 juta ton gandum dari
negara negara produsen seperti Australia, Canada, Rusia dan Amerika Serikat (Siregar,
2012).
Untuk mengurangi impor gandum, Indonesia perlu melakukan upaya untuk
membudidayakan dan memproduksi gandum sendiri. Upaya untuk mengadaptasikan
gandum di Indonesia yang beriklim tropis harus giat dilaksanakan. Penelitian yang
dilakukan pada tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa tanaman gandum
introduksi dari Australia dan varietas Nasional dapat tumbuh dan berproduksi dengan
baik di pulau Lombok serta mempunyai peluang untuk dikembangkan(Zubaidi et al.,
2011; Zubaidi et al, 2014). Namun tindakan budidaya yang dilakukan sementara ini
mengacu kepada tindakan agronomi yang dilakukan untuk tanaman padi. Upaya
adaptasi tanaman gandum di daerah yang mempunyai potensi untuk
dikembangkangkannya tanaman ini, teknologi budidaya gandum yang tepat guna serta
pengendalian terhadap gangguan biotik maupun gangguan abiotik merupakan langkah
yang harus dilakukan.
Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi yang cocok untuk
pengembangan tanaman gandum (Puslitbang. Deptan, 2007). Pulau Lombok yang
terletak pada 8°LS 116°BT merupakan wilayah yang cukup potensial untuk
pengembangan tanaman gandum mengingat sebagian besar wilayah ini merupakan
daerah tadah hujan, sementara gandum dapat beradaptasi baik pada lahan kering yang
tidak dapat ditumbuhi dengan baik oleh padi. Simulasi yang dilakukan oleh Gusmayanti
et al. (2006) dan Handoko (2007) menunjukkan bahwa gandum dimungkinkan untuk
diproduksi di Pulau Lombok dengan potensi hasil antara 1,5-3.0 ton/ha. Penelitain kami
tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan hasil mencapai 3 ton/ha pada dataran
tinggi (Zubaidi et al., 2011, Zubaidi et al., 2014). Namun belum ada paket teknologi
budidaya yang menjadi acuan bagi pengembangan produksi gandum.
Salah satu pola tanam yaitu rotasi tanaman merupakan faktor penting dalam
mendapatkan hasil panenan yang maksimal dalam suatu lahan pertanaman. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil gandum dalam pergiliran
tanaman setelah padi, kacang tanah dan setelah bero atau pengosongan lahan dalam satu
musim tanam sebelumnya.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

100
BAHAN DAN METODE
Percobaan penanaman gandum setelah tanaman padi, palawija (kacang tanah)
dan setelah lahan di-bero-kan, dilakukan di Desa Santong Lombok Utara, antara bulan
Juni sampai dengan Oktober 2016 menggunakan rancangan acak kelompok yang
disusun secara split plot. Petak utama adalah Varietas (1) Nias dan (2) Gladius,
sedangkan anak petak adalah Rotasi tanaman:
A. Rotasi dengan sereal (padi)
B. Rotasi dengan palawija (kacang tanah)
C. Setelah bero.
Pelaksanaan Penelitian
Musim tanam pertama (Maret-Mei): padi-palawija-bero Sebelum penanaman
gandum, lokasi penelitian pada musim tanaman sebelumnya ditanami dengan dua
tanaman berbeda, masing masing padi, dan kacang tanah, serta satu bagian lainnya
dibiarkan bero, tanpa tanaman. Musim tanam ke-2: gandum Gandum ditanam pada plotplot percobaan berukuran 1.5 x 4 m, dengan populasi cukup rapat 250 tanaman/m2 atau
200 biji/larikan (sebanding dg jarak tanam 20 x 10 cm dg 5 biji per lubang tanam).
Populasi penanaman ini memberikan hasil terbaik pada percobaan tahun 2015. Tanaman
dipupuk Ponska dan Urea dengan dosis masing masing 300 kg/ha, karena dosis tersebut
telah memberikan hasil yang baik pada percobaan 2015. Benih yang digunakan dalam
percobaan ini adalah benih dari 2 varietas gandum yaitu benih introduksi dari Australia
yaitu Gladius, dan benih gandum yang telah diadaptasikan di Indonesia yaitu Nias. Pada
saat ditanam benih diberi perlakuan Furadan untuk mencegah serangan hama. Sampel
ubinan yang dipergunakan pada pengamatan komponen komponen hasil pada saat
panen diambil dari bagian plot percobaan.
Pengolahan tanah dilakukan dengan cara membajak dan menggaru sebanyak dua
kali kemudian diratakan lalu dibuatkan petak petak percobaan. Pengolahan tanah
pertama dilakukan untuk menggemburkan tanah dan membasmi gulma, seminggu
kemudian dilakukan pengolahan tanah kedua untuk lebih menggemburkan tanah dan
pembenaman sisa tanaman sebelumnya.
Benih yang sudah siap kemudian ditanam pada petak-petak percobaan dengan
cara diletakkan pada larikan sedalam ± 3cm kemudian ditimbun, penanaman dilakukan
dengan jarak antar larikan 20 cm, sehingga didapatkan 250 tanaman/m2 (Zubaidi et al.,
2016).
Penjarangan dilakukan dua minggu setelah tanam dengan mencabut tanaman
yang tumbuh lebih dari target populasi. Sisa penjarangan ini digunakan untuk
penyulaman tanaman lain yang tidak sehat atau mati.
Pemberian pupuk Urea dilakukan 3 kali masing masing sepertiga dosis
perlakuan, yaitu saat tanam, saat tanaman mencapai fase pertumbuhan anakan (Growth
Stage/GS 21 (Zadoks et al., 15 1977)), dan saat kemunculan bunga/heading (GS 55).
Pemberian pupuk NPK dilakuan sekali, yaitu pada saat tanam. Pemupukan dilakukan
dengan dosis 300 kg/ha (Zubaidi et al., 2016).
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Pengairan diberikan seminimal mungkin, kebutuhan air tanaman terutama
dipenuhi dari air hujan. Jika diperlukan maka pengairan dilakukan dengan memberikan
air sampai memenuhi parit antar plot perlakuan.
Penyiangan dilakukan dua kali, yaitu terutama pada umur 25 dan 40 hari setelah
tanam. Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma yang tumbuh di sekitar tanaman.
Penyiangan pertama diusahakan setelah perakaran tanaman muda telah cukup lebat
sehingga tidak terganggu saat pencabutan gulma. Penyiangan dapat dilakukan lagi jika
dipandang perlu.
Pengendalian hama dilakukan dengan menggunakan Furadan 3G dengan dosis
10 gram/m2, diaplikasikan dengan cara meletakkan pada lubang tanam sebelum benih
ditanam. Pengendalian penyakit dilakukan dengan menggunakan Dithane M45.
Pemanenan dilakukan pada saat 80% dari populasi tanaman mencapai kriteria
panen (GS 95), yang ditandai dengan malai telah masak fisiologis, batang dan daun
sudah menguning serta gabah sudah berwarna kuning dan keras. Panen untuk Nias dan
Gladius dilakukan pada waktu berbeda karena perbedaan umur panan dari ke dua
varietas, Nias dipanen pada 04 September 2016, sedang Gladius dipanen pada 18
September 2016.
Pengamatan
Pengamatan dilakukan terhadap hasil serta komponen-komponen hasil, meliputi
berangkasan kering, serta hasil biji dan komponen hasil, meliputi jumlah anakan total
(batang): Dilakukan dengan menghitung seluruh batang tanaman pada setiap rumpun
saat tanaman memasuki masa akhir pertumbuhan anakan (tillering) dan memasuki fase
pemanjangan batang (GS 31), karena pd saat pemanjangan batang maka pertumbuhan
anakan telah terhenti. Jumlah anakan produktif (batang): Dilakukan dengan menghitung
batang-batang tanaman (tillers) yang mampu membentuk malai, dilakukan seminggu
menjelang panen. Jumlah spikelet/malai: jumlah rata-rata spikelet pada setiap malai dari
sampel quadrat. Jumlah spikelet/malai sering dipergunakan sebagai indikator panjang
malai. Jumlah biji: dihitung jumlah biji yang diperoleh dari sampel quadrat, kemudian
dikonversikan ke jumlah biji/m2. Jumlah biji/spikelet: Dilakukan dengan menghitung
seluruh biji dibagi dengan jumlah spikelet yang ada pada sampel quadrat. Berat seribu
butir gabah (g): Dilakukan dengan menimbang berat seluruh biji dan dibagi dengan
jumlah biji kali seribu. Berat gabah/m2 (g): Dilakukan dengan menimbang seluruh biji
pada sampel kuadrat, kemudian dikonversikan ke berat gabah/m2 dan hasil (ton/ha).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada perlakuan rotasi tanaman, gandum yang ditanam setelah padi tidak
memberikan hasil yang lebih baik daripada gandum yang ditanam setelah kacang tanah
atau setelah bero (Tabel 1). Rotasi dengan padi secara signifikan menurunkan hasil
gandum, sedangkan hasil yang lebih tinggi ditunjukkan oleh penanaman gandum setelah
kacang tanah ataupun setelah bero. Hasil tanaman gandum yang ditanam setelah
kacang tanah dan bero berturut-turut meningkat 21,8% dan 22,6% dibanding dengan
hasil gandum yang ditanam setelah padi. Hasil serupa ditemukan oleh Christiansen et al.
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(20), penanaman gandum setelah legume memberikan hasil 75% lebih tinggi
dibandingkan dengan hasil pada penanaman gandum secara terus menerus. Gan et al.
(2016) menyatakan bahwa penanaman gandum pada rotasi dengan lentils (sejenis
kacangkacangan) memberikan hasil 4% lebih tinggi, sementara gandum yang ditanam
berturutan memberikan hasil terendah. Selain itu, Strauss (2015) menunjukkan
penanaman gandum setelah penanaman 2 jenis kacang-kacangan (canola dan lupins)
memberikan hasil lebih tinggi (3.5 t/ha) dibanding penanaman gandum secara
berturutan (2.8 t/ha).
Efek positif dari rotasi tanaman sereal dengan legume diantaranya meningkatkan
produksi (Ryan et al., 2010), kualitas protein sereal (Ryan et al., 2008), meningkatkan
kualitas tanah dalam hal ketersediaan nitrogen (Ates et al., 2014). Hasil lebih baik pada
penanaman setelah tanaman kacang tanah atau setelah bero juga disebabkan oleh jumlah
biji yang dihasilkan lebih banyak serta berat brangkasan kering yang lebih tinggi. Hal
ini juga didukung oleh kecenderungan panjang malai yang lebih panjang. Tingginya
hasil pada penanaman gandum setelah bero, kemungkinan disebabkan kelembaban
tanah yang tersimpan cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan bahan organik dan
sifat-sifat fisik tanah (Ryan et al., 2008).
Tabel 1: Hasil dan kmponen-komponen hasil gandum varietas Nias dan Gladius yang
ditanam setelah tanaman padi, kacang tanah dan setelah bero
Perlakuan

Hasil
(t/ha)

BBK
(g/m2)

Jml
batang/
m2

Jml
malai/
m2

Jml
Spikelet
s/ malai

Jml
biji/
m2

Jml biji/ Berat
spikelets 1000
(g)

Varietas
Nias
2,93a
838a
497
468
13.0
9996a 1.7a
Gladius
2,65b
654b
493
459
12.8
7825b 1.2b
Tanaman sebelumnya
Padi
2,43b
722c
479
460
12.7
7596b 1.4
Kacang Tanah 2,96a
771a
524
485
13.0
9719a 1.5
Bero
2,98a
745b
482
447
13.0
9417a 1.5
Rata-Rata
2,79
746
495
464
12.9
8910
1.4
Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata

35
36
35
36
36
36

Nias memberikan hasil lebih tinggi daripada Gladius pada percobaan ini. Hasil
lebih tinggi dari Nias ini didukung oleh berat berangkasan yang lebih tinggi, jumlah
biji/spiklet lebih tinggi dan jumlah biji/m2 lebih tinggi (Tabel 1). Nias secara genetis
memiliki malai yang lebih panjang daripada Gladius, yang dapat ditunjukkan dengan
jumlah spikelet/malai, tetapi potensi ini tidak tampak pada percobaan ini. Nias dan
Gladius menunjukkan jumlah spikelet/malai yang tidak berbeda. Akan tetapi karena
Nias memiliki jumlah biji/spikelet yang lebih tinggi (1.7 vs. 1.2) akibatnya Nias
memiliki jumlah biji/m2 yang lebih tinggi pula. Meskipun berat individual biji tidak
berbeda nyata, tetapi Nias memberikan hasil yang lebih tinggi. Menjadi jelas bahwa
hasil dalam penelitian ini lebih didukung oleh jumlah biji daripada berat individual biji.
Keberhasilan pembuahan pada Nias lebih tinggi dibanding Gladius dapat
disebabkan adaptasi gandum Nias, varietas Nasional, pada lingkungan suhu tinggi di
tropis lebih baik dibanding Gladius yang diintroduksi dan diadaptasikan dari Australia.
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Heat stress pada saat fase generatif dapat menyebabkan kegagalan penyerbukan dan
mengurangi pembentukan biji yang pada gilirannya akan mengurangi hasil panen
(Wahid et al., 2007).
Berat brangkasan kering yang lebih tinggi dapat menaikkan hasil akhir karena
sesungguhnya hasil biji merupakan fraksi dari berat kering tanaman yang diakumulasi
selama proses pertumbuhan tanaman (Araus et al., 2008). Akumulasi biomassa selama
pertumbuhan tanaman tersebut berkontribusi sangat besar terhadap hasil biji dengan
partisi sejumlah besar karbohidrat terlarut (Water Soluble Carbohydate/WSC)
sebelumnya tersimpan dalam batang (Shearman et al., 2005; Ruuska et al., 2006). Dua
komponen hasil utama yang berpengaruh terhadap hasil adalah jumlah biji per satuan
luas area dan berat 1000 biji. Pada percobaan ini, jumlah biji per satuan luas area lebih
berpengaruh daripada berat 1000 biji. Hal ini banyak terjadi pada percobaan-percobaan
peningkatan hasil pada kondisi stress yang dijumpai dipengaruhi oleh jumlah biji per
unit area meskipun tanpa atau hanya sedikit dengan peningkatan pada berat invidual biji
(Calderini et al., 1999).
KESIMPULAN
Penanaman gandum setelah kacang tanah ataupun setelah bero, atau
pengosongan lahan dalam satu musim tanam sebelumnya, menunjukkan hasil yang
lebih baik daripada penanaman gandum setelah tanaman padi. Gandum varietas Nias
juga memberikan hasil yang lebih tinggi dari pada Gladius.
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ABSTRAK
Tanaman Aquilaria filaria memiliki kemampuan menghasilkan gubal yang disebut
gaharu. Gubal gaharu mengandung senyawa aromatik golongan sesquiterpene yang
banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan parfum. Pembentukan gubal gaharu
pada tanaman A. filaria di alam membutuhkan waktu puluhan tahun. Penelitian ini
bertujuan untuk (1) menginduksi pembentukan kalus dari eksplant tanaman A. filaria.
(2) menginduksi kallus tanaman A. filaria untuk memproduksi senyawa aromatik gubal
gaharu. Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium dengan rancangan CRD (Complete
Randomized Design). Data pengamatan dianalisis pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa kalus tertinggi dihasilkan eksplant daun tanaman. Kultur kalus
mampu memproduksi senyawa aromatik gubal gaharu.
ABSTRACT
Aquilaria filaria plant capable to produce impregnated resin called agarwood.
Agarwood compose of aromatic sesquiterpenes which are base ingredient of parfume.
The formation of natural agarwood in A. filaria plant in nature takes decades of years.
This research aims to study (1) the induction of callus formation from A. filaria plant
explant. (2) The induction of agarwood aromatic compounds from callus cultures of A.
filaria. This research is conducted in laboratory and CRD (Complete Randomized
Design) is applied. Research data is analyzed in 5% of significance. The results of this
research reveal that highest callus obtained from leaves explant. Callus cultures
capable of agarwood aromatic compounds production.
Kata kunci: gubal gaharu, senyawa aromatik sesquiterpenes, kultur kalus.
Key words: agarwood, sesquiterpenes aromatic compounds, callus culture.
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BACKROUND
Aquilaria filaria is a native tropical forest tree distributed in the eastern part of
Indonesia. The genus of Aquilaria belongs to the family of Thymelaeaceae, Malvales
that was able to produce impregnated fragrance resin called agarwood. Agarwood has
been used trough the past by Chinese, Indian and Arabic as a fragrance, supplementary
materials in religious ceremony, aromatic therapy and take in as an ingredient of
Ayurvedic, Tibetan and East Asian traditional medicine (Damania, 2001; Eurlings and
Gravendeel, 2005; Persoon, 2007). Trading on agarwood has been known since 900 BC
(Chacrabarty et al., 1994). To date agarwood remains as an economical commodity
exported from Southeast Asian to Far East, Middle East and European countries as well
as USA (Antonopoulou, et al., 2010; Wyn and Anak, 2010).
Numerous studies on agarwood oil confirm the distinctive scent of agarwood
resin due to the complex mixture of numerous compounds mainly sesquiterpenes.
Agarofuran, agarospirol, jinkoh-eremol, jinkohol, kusunol, guaiene, humulene and
butanone are some types of aromatic sesquiterpene detected from agarwood (Ishihara
and Tsuneya, 1993a; Ishihara and Tsuneya, 1993b; Nakanishi et al., 1983; Naef, 2011;
Tajuddin and Yusoff, 2010). Moreover, deep investigation of agarwood oil belongs to
three Aquilaria species revealed the most impact sesquiterpenes contribute to agarwood
scent originated from β-agarofuran, 4-phenyl-2-butanone, α-bergamotene, α-humulene,
α-bulnesene, α-agarofuran, jinkoh-eremol, kusunol, acorenone, eremophiladien and
allo-khusiol (Pripdeevech et al., 2011; Symrise personal communication, 2012).
The production of aromatic secondary metabolites by plant is well known as a
causative of either plant protection mechanisms against pathogens or herbivores, a
stress respond to the environment or plant pollinator appealing. Mechanical wounding,
herbivore oral secretion, recognition of pathogen and stress of biotic and abiotic during
growth provide evidence to be the inducer of defense gene expression (Kant et al.,
2009; Maes and Debergh, 2003; Pichersky and Gershenson, 2002; Vickers et al., 2009).
Naturally occurring agarwood counted as a slow process, a causative of
wounding or pathogen infection (Burfield and Kirkham, 2005). Aromatic resin could be
found earlier in two decades old of agarwood producing trees, albeit high quality and
grade of agarwood is expected to be harvested from at least half century of growing
trees. The quality and grade of agarwoods is reflected in their oleoresin content, types of
fragrances released, medicinal properties, colours and the process of how they formed
(Damania, 2001). Agarwood fragrance is dominated by woody character types with
extra notes of warm, peppery, sweet, nutty or spicy. These fragrances corresponding to
the sesquiterpenes content of agarwoods (Pripdeevech et al., 2011).
Fragrance industries pay a lot of attention in woody and ambery notes from
natural resources. Woody and ambery scent thought to be the major impact notes which
used as a basis aroma in the most contemporary fragrance products. Although artificial
synthesis of natural fragrance material hampered on the complexity of the molecule, this
materials are potential to be manipulated into a new highly desired naturally derived
fragrance (Naef, 2011; Panten et al., 2004).
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Long term formation of high quality agarwood in Thymelaceae plant, the
inclusion of many species belong to agarwoods production plant on Appendix II of the
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna
(CITES, 2005) in addition to the growing concern of environmentally friendly product
motivated the chemical industry includes perfumeries to use renewable sources with
sustainable development which term green chemistry in their production process
(Panten et al., 2004).
Plant biotechnology through plant cells culture offering tools and methods to
produce valuable compounds found in nature which could not be synthesize chemically
or by bacterial culture (Sree N et al., 2010). In principle, it is feasible to commercially
produce plant secondary metabolites trough large-scale plant cells culture. The
development in plant tissue culture techniques such as screening of high production cell
lines, optimization of growth and medium and their processing methods could improve
more than 20 fold of metabolites cells production. Moreover higher production could be
gained by application of elicitation strategy using biotic or abiotic elicitor
(Chattopadhyay et al., 2002; Verpoorte et al., 2002). The production of plant
metabolites through plant cells culture has achieved commercial success in the case of
shikonin by Lithospermum erythrorthizon, paclitaxel by Taxus sp., ginseng by Panax
ginseng and purpurina by Rubia akane cells culture (Dong and Zhong, 2002;
Vasconsuelo and Boland, 2007).
With the above reasons along with prospective application of biotechnology in
the production of valuable secondary metabolites, this research aims to study the
potential of Aquilaria filaria cells culture to produce high valuable sesquiterpenes
secondary metabolites generate in nature. The study includes elicitation in solid and
suspension medium of Aquilaria filaria cells culture and the biosynthetic of
sesquiterpenes produced.
MATERIAL AND METHOD
Plant materials in the form of Aquilaria filaria in vitro plantlet were obtained
from The University of Mataram, Lombok, Indonesia and Center for the Application of
Biotechnology (BPPT), Indonesia. Callus used was derived from Aquilaria filaria
plantlet leaves. Callus stock cultures were maintained in MS (Murashige and Skoog)
solid medium 4.4 g/L with the addition of sucrose 20 g/L, MES 0.6 gr/L,
phytohormone BAP 1 mg/L and IBA 2 mg/L and agar 8 g/L. Callus culture were
incubated in the dark at 27oC and sub-cultured fortnightly. Callus used have been 1 year
old from the first time of induction.
Elicitation of
Suspension culture. This experiment was aim to examine the sesquiterpenes secreted
from suspension culture of Aquilaria filaria with the stimulation of biotic and abiotic
elicitor. Yeast extract was used as biotic elicitor while Silver nitrate and Cobalt chlorite
was applied as abiotic elicitors. Two grams of Aquilaria filaria callus from stock culture
were transferred into 50 ml of MS-liquid medium in 250 ml baffled flask. The
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

108
composition of liquid medium used similar to what used in solid culture, without an
addition of agar. The cultures were incubated on a gyratory shaker 100 rpm at 27°C in
dark for 7 days to allow the cells adapt to the new environment after inoculation [12].
At day 7 elicitors were added into the culture and the cultures continue to incubate for 2
more weeks before harvesting. Elicitor used was yeast extract in the concentration of
0.5 gr/L and 1 gr/L; AgNO3 30 µM and 60 µM and CoCl2 15µM. Control treatments
were made without addition of elicitor and blank control were made as an only media
without callus inoculation. All of the treatments and control were made in triplicate.
Extraction and Elucidation of Compounds
Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) (genster Twister) was employed to extract
the compound either from solid or suspension culture of A. filaria cells. Compounds
produced were detected from headspace, media or cells of the cultures.
Sesquiterpenes extraction from Headspace, Agar media and Callus of A. filarial
solid cultures. Compounds extraction from solid culture was done on headspace, media
and cells which were completed within 6, 3 and 2 hours respectively. Headspace
extraction was conducted by placing SBSE (twister) inside the lid of the culture
petridish which placed upside down. Agar media were mixed to homogenize, twister
was then embedded in the agar for 3 hours. Compound extraction from the callus
conducted by grounded the callus using mortar and pestle. Additional one-milliliter
ddH2O per gram of callus were added to dilute the callus paste. Twister was stirred in
the callus solution for 2 hours. Prior to preserve into enclosed glass vial, twister was
rolled on whathman filter paper to dry up remaining water, the vial with the twister was
then placed in the fridge before GC-MS analysis.
Sesquiterpenes extraction from Headspace, Liquid media and Cells of A. filaria
suspension cultures. Twister was dangled at the headspace of the culture to extract
compounds from the headspace. Twister was connected to the magnet and fine wire
which hold twister on the place. …mm diameter of glass cylinder was embedded inside
the cotton lid of the flask culture as a way to insert twister and wire to the headspace of
the culture. Twister was placed at the headspace of the suspension culture at day 21th of
cultivation and allowed to absorb compounds in the headspace for 24 hours. Extraction
of the compounds from liquid media or cells was done for 1 hour. Twister was stirred in
the medium to absorb compound secreted into the medium, whereas the method of
compound extraction from the cells was similar to the cells extraction method describe
in solid culture.
Extraction of accumulation compounds from all phases of A. filaria suspension
cultures. In order to accumulate the compounds secreted by A. filaria suspension
culture, extraction were start in the time of elicitation until time of harvesting. The
twister was dangled at the headspace of suspension culture as describe from previous
section for 13 days, at day 13th twister was submerged into the cells culture. The culture
was then put into shaker incubator 100 rpm for another 24 hours, allowed twister to
extract compounds secreted.
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Determination of compounds secreted. Elucidation of compounds secreted by
the plant cells culture conducted at Symrise laboratory (Symrise AG). SBSE loaded
compounds were subjected to GC-MS analysis. Determination of the compounds
emitted by cell cultures was done by comparison of spectra from GC-MS chromatogram
with compound database of Symrise AG.
RESULTS
1. Induction of Callus from A. filaria Leaves

Fig.1. Callus fresh weight in grams obtained from 4 weeks cultivation of A. filaria
leaves explant without illumination in Murashige and Skoog’s medium
containing phytohormones IBA and NAA.
2. Induction of Agarwood Aromatic Compounds from A. filaria Suspension
Cultures
2.1. Fresh and Dry Weight of Harvested Cells in A. filaria Suspension Cultures

Fig. 2: Influence of distinct elicitation strategies on final fresh weight and dry weight of
A. filaria suspension culture after 14d of treatment.
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2.2.Aromatic Compounds Detected from Cell Cultures of A. filaria

Fig. 3 Differential induction of Agarwood Sesequiterpenes detected in Headspace
(= gas phase) of A. filaria suspension cultures treated 14d with distinct elicitors.
Amount of compounds expressed as FID (Flame Ionization Detection) Peak
Area per g-1 Callus dry weight. Initial fresh weight of the cultures 2g.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

111
DISCUSSION
Development of efficient method in callus induction of Aquilaria filaria is a
basis method for in vitro agarwood compounds production. Some papers have
illustrated the method of callus induction from leaves or nodal explants of some
Aquilaria species, those are A. sinensis from Taiwan, A. crassna from Thailand and
Vietnam, and A. malacensis Lam. and A. agallocha Roxb. from India by phytohormone
auxin, 2,4-D or NAA, and cytokinin BAP. Moreover, it was investigated that Murashige
and Skoog (MS) medium was better than Woody Plant Medium (WPM) for cultivation
of callus (Okudera and Ito, 2009; Saika et al., 2012; Saika et al. 2013; Debnath, 2013).
Alike to this research, calli proliferate from leaves explants of A. filaria in all hormonetreatment medium (fig. 1). Additionally, high fresh weight of callus obtained from
explant cultivated in MS medium supplied by auxin type IBA (2 mg/l) or NAA (0.2 – 1
mg/l) combined with cytokinin BAP (0.5 – 1 mg/l).
Number of aromatic sesquiterpenes previously identified as olfactory high
impact compounds of natural agarwood scent were inducible in sterile A. filaria in vitro
cells cultures (fig. 3). Jinkohol (allo-khusiol, acorenone, α- and β- cedrene, αcurcumene and some others were the prevailing stress inducible compounds in this in
vitro assay which has previously have not been detected from sterile cell cultures of the
plant genera Aquilaria. Yeast extract as elicitor shows to be an appropriate inducer of
sesquiterpenes synthesis in this culture giving implication that sesquiterpenes synthesis
is associated to plant pathogen defense reaction. The accumulative extraction method
that is SBSE employed in this study has been shown to be very suitable for the
extraction of volatile and semi-volatile compounds from plant cell culture systems.
Nevertheless, this is the first documentation on the detection of several other fragrant
sesquiterpenes component of agarwood oleoresin in in vitro cells culture of Aquilaria
species.
Three majority of agarwood sesquiterpenes emitted in A. filaria cells culture of
this study are δ-guaiene, α-guaiene and α-humulene (fig. 3). Yokudera and Ito (2009)
publish similar finding on the main sesquiterpenes emitted from cells cultures of A.
sinensis and A. crassna treated by methyl jasmonate and salycilic acid. Moreover,
transcriptomic analysis of healthy and wounded tissue of A. sinensis reveals that the
major product enzyme being δ-guaiene and α-guaiene in behind (Xu et al., 2013).
Beside as an effective elicitor in this culture system, yeast extract causes
significant reduce in fresh and dry weight of A. filaria cells after treatment. In the
contrary, silver nitrate increase freash and dry weight of the harvest cells. Suggested
that yeast extract elicitor was stress origin of the cell cultures.
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ABSTRAK
Salah satu jenis tumbuhan obat yang sangat populer pada etnis Mbojo adalah spesies
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. dengan nama daerah Kađara. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui etnomedisin C. bonduc dan penggunaannya sebagai ramuan obat
tradisional pada etnis Mbojo. Penelitian ini telah dilaksanakan di Etnis Mbojo
kabupaten Bima dan Dompu. Data penelitian diperoleh melalui metode deskriptif
melalui survei, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara melalui pendekatan emik dan etik. Wawancara dilakukan pada Pengobat
Tradisional/Penyehat Tradisional (Battra/Hattra). Penentuan Battra dilakukan dengan
mengguanakan metode Snowball Sampling. Jumlah Battra yang telah diwawancarai
sebanyak 10 orang (5 orang di kabupaten Bima dan 5 orang kabupaten Dompu). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa 1) Battra atau Sando (bahasa Bima) sangat memahami
tentang pengobatan tradisional yang menggunakan bahan tanaman C. bonduc. Battra
dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan membantu melalui
pencegahan dan penyembuhan penyakit masyarakat; 2) Battra mampu menjelaskan
fungsi biji Kađara dalam pengobatan tradisional. Pemahaman Battra tentang fungsi
Kađara diperoleh secara turun temurun dari orang tua atau dari kakek/nenek mereka.
Fungsi Kađara terutama untuk obat sakit kepala, pemuliah mandul, stamina, obat
setelah melahirkan, sakit perut, mual-mual, untuk menambah nafsu makan, malaria,
diabetes, muntah, daya tahan tubuh, obat cacingan dan ramuan KB; 3) Setiap Battra
mempunyai spesifik ramuan untuk setiap penyakit. Hampir semua Battra menjelaskan
bahwa satu ramuan dapat menyembuhkan lebih dari satu penyakit. Ramuan obat
tersebut dapat digunakan dengan cara diminum (obat dalam) dan ada yang diboreh atau
dioles (obat luar).
ABSTRACT
One of the most popular medicinal plants in the Mbojo ethnic is the Caesalpinia bonduc
(L.) Roxb species with the local name is Kađara. This study aimed to determine the
ethnomedicine C. bonduc and its use as a traditional herb in the Mbojo ethnic. This
research has been carried out in Ethnic Mbojo district of Bima and Dompu. Research
data were obtained through descriptive method survey, interview and documentation.
Interviews were done through emical and ethical approaches. Interviews were
conducted on Traditional Healer (Battra/Hattra). Determination of Traditional Healer
was done by using Snowball Sampling method. Number of Traditional Healer that has
been interviewed were 10 people (5 from Bima and 5 Dompu district). The results
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showed that 1) Tradisional Healers or Sando (Bima language) were very understanding
about traditional medicine using plant material C. bonduc. Traditional Healer can
improve public health by helping through the prevention and cure of community healty.
Traditional Healers were able to explain the function of Kađara seeds in traditional
medicine. Traditional Healer 's understanding of the function of Kađara is obtained
from generation to generation from parents or their grandparents. Kađara functions as
medicine were especially for headache, sterile restorer, stamina, medicine for post give
birth, stomach, nausea, to increase appetite, antimalaria, antidiabetes, vomiting,
endurance, medication worms and drug ingredients for family planing; 3) Each
Tradisional Healers had specific herbs for each disease. Almost all Tradisional Healers
explained that one herb can cure more than one disease. The medicinal herb could be
used by drinking method (internal drugs) and rubbed (external drugs).
Kata kunci: etnomedisin, kađara, pengobat tradisional
Keywords: C. bonduc, ethnomedicine, traditional healer
LATAR BELAKANG
Penggunaan obat tradisional (herbal) semakin meningkat seiring dengan
peningkatan kesadaran dan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat semakin paham
bahwa obat tradisional atau jamu dapat digunakan untuk menjaga kesehatan dan
memberikan kesembuhan. Sulandjari (2009) menyatakan bahwa jenis tumbuhan yang
berpotensi obat di kawasan tropis belum dimanfaatkan secara optimal. Lebih dari 400
etnis masyarakat Indonesia
memiliki pengetahuan tradisional yang tinggi dalam
pemanfaatan tumbuhan obat terutama yang berasal dari hutan.
Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan sekitar 80% masyarakat di negara
Asia dan Afrika yang tinggal di pedesaan masih menggantungkan dirinya terhadap
tumbuhan obat untuk menjaga kesehatannya (https://en.wikipedia.org/wiki/
Medicinal_plants). Peran tumbuhan bagi masyarakat tradisional hampir tidak
tergantikan oleh obat-obatan modern kimiawi (Hidayat, 2007). Menurut Agoes (2010)
bahwa sudah sejak lama bangsa Indonesia mengenal khasiat berbagai ragam jenis
tanaman sebagai sarana perawatan kesehatan, pengobatan serta untuk mempercantik diri
yang selama ini dikenal sebagai jamu. Pada penelitian riset tanaman obat dan jamu
(Ristoja 2012) ditemukan bahwa etnis Mbojo di Kabupaten Bima telah menggunakan
88 spesies tanaman sebagai tanaman obat dan Kabupaten Dompu 44 spesies tanaman.
Di samping kekayaan keanekaragaman tumbuhan, Indonesia juga kaya dengan
keanekaragaman etnis dan budaya. Pada setiap etnis, terdapat beraneka ragam kekayaan
kearifan lokal masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan tanaman untuk
pengobatan tradisional. Nusa Tenggara Barat adalah salah satu propinsi yang dihuni
oleh tiga etnis besar (yaitu etnis Sasak, Samawa dan Mbojo) yang berdomisili di 10
kabupaten dan kota. Etnis Mbojo berdomisili di Kabupaten Bima dan Dompu. Dengan
kondisi lingkungan yang beragam dan vegetasi tanaman yang beranekaragam
menyebabkan penilaian terhadap tanaman obat menjadi berbeda antara etnis dan daerah.
Salah satu jenis tumbuhan obat yang sangat populer pada etnis Mbojo adalah
spesies Caesalpinia bonduc (L.) Roxb dengan nama daerah tumbuhan Kađara. Hasil
penelitian Ristoja 2012 di NTB bahwa tumbuhan ini banyak dimanfaatkan oleh etnis
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Mbojo antara lain untuk obat penambah nafsu makan, obat cacing, perawatan
kandungan, stroke, dan lain-lain.
Di India, tumbuhan C. bonduc sering digunakan sebagai tumbuhan obat
tradisional. Tumbuhan ini sering digunakan untuk ramuan penting pada beberapa
penyakit dan merupakan tanaman yang populer dalam sistem pengobatan dengan
memanfaatkan kearifan lokal. Semua bagian tumbuhan ini mempunyai nilai yang
berfaedah untuk pengobatan dan merupakan tumbuhan obat yang sangat bermanfaat dan
digunakan sebagai tumbuhan obat tradisional (Singh dan Raghaf, 2012). Di Pilipina,
bagian biji banyak digunakan untuk perlakuan penyakit malaria (Kinoshita, 2000).
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb (sinonim Caesalpinia bonducella (L.) Fleming,
atau Caesalpinia crista (Linn.) termasuk dalam familia Fabaceae (Caesalpiniaceae) dan
merupakan tumbuhan yang diseluruh bagian batang dan daun memiliki duri yang kuat.
Tumbuhan ini tersebar di daerah tropika dan subtropika, tumbuh mulai dari pesisir
pantai sampai hutan dan tumbuh pada daerah dengan cahaya matahari penuh (Francis et
al., 2011, Kinoshita, 2000).
Tumbuhan ini perlu penelitian lebih jauh tentang etnomedisin di etnis Mbojo
NTB. Masyarakat etnis Mbojo terutama memanfaatkan biji tumbuhan C. bonduc
sebagai bahan obat, dan tumbuhan ini terutama diperoleh dari hutan atau di daratan
pinggir pantai atau di tebing-tebing sungai. Hasil Ristoja (2012) bahwa tumbuhan C.
bonduc merupakan tumbuhan liar dan selama ini masyarakat mendapatkannya dengan
cara merambah hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status penggunaan C.
bonduc sebagai obat tradisional oleh masyarakat etnis Mbojo terutama tentang
pengetahuan etnomedisin dan ramuan obat tradisional (OT) C. bonduc.

BAHAN DAN METODE
Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian
yang bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik
tentang populasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan dua pendekatan yaitu emik dan etik.
Emik dimaksudkan untuk mengumpulkan seluruh informasi mengenai tumbuhan obat
dan obat tradisional (TO-OT) C. bonduc melalui sudut pandang Pengobat Tradisional
(Battra) atau Sando (bahasa etnis Mbojo) tanpa intervensi apapun. Sedangkan etik
dimaksudkan untuk melakukan analisis berdasarkan disiplin keilmuan, baik antropologi,
biologi dan kesehatan. Wawancara dilakukan dengan teknik terstruktur dan bebas.
Wawancara terstruktur telah disediakan quisioner dan wawancara bebas (tidak
terstruktur) dilakukan tanpa mempersipakan quisioner atau tergantung situasi. Observasi
lapangan dan pengambilan spesimen tumbuhan obat C. bonduc berdasarkan keterangan
yang diperoleh dari Battra. Sistem pendokumentasian wawancara menggunakan
perekaman suara (audio) dan foto digital. Tahapan kegiatan, yaitu:
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a. Penentuan Pengobat Tradisional (Battra)
Penentuan Battra dilakukan dengan metode snowball sampling. Battra
ditentukan berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat adat, kepala desa, kepala
kampung, dan sumber terpercaya lainnya. Kriteria Battra adalah 1) memiliki
pengetahuan tentang penggunaan tumbuhan C. bonduc untuk kesehatan dan
pengobatan, 2) melakukan praktik pengobatan menggunakan C. bonduc, dan 3) sando
tersebut merupakan penduduk asli dan dikenal masyarakat setempat. Jumlah Battra
yang akan diambil sebanyak 10 orang (5 orang dari kabupaten Bima dan 5 orang
kabupaten Dompu).
Pemilihan Sando sesuai proses tahapan berikut: 1) melakukan survey awal, 2)
menemui pemerintahan desa (kepala desa, staf desa, dan kepala dusun) untuk
mengetahui orang–orang yang berpotensi untuk dijadikan Sando, 3) informasi yang
diperoleh dari poin 2), selanjutnya ditanyakan kembali kepada masyarakat di sekitar
desa/wilayah tersebut, apakah di desa tersebut ada Sando atau tidak, 4) selain itu juga
diminta konfirmasi masyarakat yang pernah berobat kepada Sando tersebut, dan 5)
melakukan kunjungan ke Sando dengan diantar oleh masyarakat (penunjuk ke Sando)
untuk melakukan pendekatan ke Sando, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan,
menanyakan pengalaman Sando dalam melakukan pengobatan dan juga identitasnya.
Tahapan tersebut dijadikan acuan dalam melakukan penilaian apakah Sando yang
bersangkutan dapat dijadikan narasumber atau tidak.
b. Wawancara Battra
Wawancara dilakukan berdasarkan quisioner yang telah disiapkan. Quisioner
yang digunakan berdasarkan quisioner Ristoja tahun 2012 yang dimodifikasi
berdasarkan topik penelitian ini. Battra diusahakan dilakukan pendekatan persuasif, jika
Battra terkesan enggan diwawancarai. Battra yang terlihat kooperatif, maka dilakukan
pendokumentasian, berupa foto, rekaman suara, maupun video. Battra yang tampak
ragu-ragu untuk menjawab, maka dijelaskan bahwa informasi yang diberikan tidak akan
mengganggu aktivitas pengobatan Battra. Semua informasi dicatat dengan teliti,
lengkap, jelas, dan apa adanya. Dihindari menginterpretasikan sendiri jawaban Battra
berdasarkan pemikiran Tim. Penjelasan yang kurang jelas, maka Battra diminta kembali
untuk menjelaskan atau dilakukan kunjungan ulang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Etnis Mbojo NTB
Masyarakat NTB terdiri dari tiga etnis besar yaitu etnis Sasak, Samawa, dan
etnis Mbojo (Sasambo) yang memiliki kesatuan dan sistim adat serta bahasa yang sama
sekali berbeda. Etnis Sasak mendominasi pulau Lombok, etnis Samawa mendominasi
wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, serta etnis Mbojo
mendominasi Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima.
Dialektika sejarah dan asimilasi budaya membentuk kesatuan masyarakat etnis
Mbojo. Egalitarianisme dan keterbukaan serta toleran juga begitu kental terlihat pada
identitas etnis Mbojo. Budaya Maja Labo Dahu (Malu dan takut) Malu kepada manusia
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(karena selalu membuat pekerjaan tercela) dan takut kepada Allah SWT. Ungkapan ini
memperlihatkan eksistensi etnis Mbojo yang selalu memandang kediriannya dalam dua
aspek yaitu horizontal sesama umat manusia dan vertikal, bahwa semua tindakan
memiliki sinergitas dengan pengabdian kepada Allah SWT.

Gambar 1. Posisi kabupaten Dompu dan Bima pada peta NTB. Peta wilayah
pulau Lombok (kiri) dan pulau Sumbawa (kanan)
Dou Mbojo sebutan bagi etnis Mbojo yang berarti orang etnis Mbojo (Bima dan
Dompu) memiliki hubungan kekerabatan yang begitu kuat dan mengikat sesama etnis.
Budaya merantau yang dimiliki oleh etnis Mbojo dengan memegang Patu (pribahasa)
Gaya kepemimpinan pada etnis Mbojo digambarkan dalam Patu yang berbentuk
nasehat massa bagi elit, sebagai berikut: Ai Na Kani Ilmu Mbia Oo (jangan pakai ilmub
bambu)
Ma Ese Di Hanta (yang di atas diangkat), Ma Awa Di Tonda (yang di bawah diinjakInjak). Patu (ungkapan) ini mempunyai nilai bahasa yang sangat keras pada masyarakat
di kabupaten Bima dan Dompu yang ditujukan pada pemimpin pembuat kebijakan.
Berbagai ungkapan (Patu) memperlihatkan begitu kuatnya sistim kontrol dan partisipasi
masyarakat atas pemimpin (elit). Sebagaimana yang tergambar dalam Patu sebagai
berikut: “Nggahi Rawi Pahu” artinya satu kata dengan perbuatan.
B. Etnomedisin tanaman C. bonduc sebagai obat tradisional etnis Mbojo
Untuk memahami tentang etnomedisin untuk tanaman C. bonduc, telah
dilakukan wawancara pada 10 Battra yaitu 5 orang di Kabupaten Dompu dan 5 orang di
Kabupaten Bima.
a. Karakteristik sosio-demografi Battra terpilih
Pemilihan Battra yang diwawancarai adalah berdasarkan lama pekerjaannya
sebagai Battra (> 5 tahun), jumlah penyakit yang ditanganinya, jumlah pasien yang
diobati (lebih dari 5 orang per bulan), dan pengobatannya sebagian besar menggunakan
tumbuhan. Karakteristik informan terpilih dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Karakteristik sosio-demografi Battra suku Mbojo Kabupaten Bima dan
Dompu
No

Nama Battra

Jenis
Kelamin

Umur
Pendidikan
(Thn)
Kabupaten Bima
55
Tamat SMP
57
Tidak
sekolah
50
Tidak Tamat
PT
59
Tamat SMA

1
2

Siti Hawa
Rafni

Perempuan
Perempuan

3

Nurbaya

Perempuan

4.

Hj. Rustinah

Perempuan

5

Nurhayati

Perempuan

1

Hadijah

Perempuan

2

Eni Rosnawati

Perempuan

37

3

Aminah

Perempuan

4.

Hj. St Hadijah

5

H. Ja’far AB.

Pekerjaan

Jumlah
pasien/bulan

Petani
Petani

> 5 orang
> 5 orang

Petani,
Pedagang
Petani,
Pedagang
IRT

5-6 orang

> 5 orang

Tamat SMA

Kader
Posyandu
IRT

57

Tamat SMA

Guru SD

5-6 orang

Perempuan

73

Tamat SMP

IRT

5-6 orang

Laki-laki

80

Tamat SMP

Nelayan,
pedagang

5-6 orang

39
Tamat SD
Kabupaten Dompu
80
Tamat SD

5-6 orang
5-6 orang

5-6 orang

Sumber data: data primer diolah

Dari Tabel 1 terlihat bahwa Battra perempuan 9 orang (90%) dan yang laki
hanya 1 orang (10%). Dilihat dari tingkat pendidikan ternyata sebagian besar Battra
berpendidikan dari SD sampai SMA dan hanya 1 orang yang tidak tamat SD. Sebagian
besar bekerja sebagai petani atau pedagang, ada satu orang sebagai guru SD dan tidak
ada satupun yang berprofesi khusus sebagai Battra. Dilihat dari umur Battra, ternyata
sebagian besar (70%) berumur di bawah 60 tahun dan 30% berumur di atas 60 tahun.
Jumlah pasien yang dilayani 5-10 orang tiap bulan dan ini juga tidak dilaksanakan
sebagai profesi utama hanya sebagai amalan ibadah untuk membantu sesama manusia.
b. Pengetahuan Battra tentang obat tradisional dari bahan baku tumbuhan C.
bonduc
Pada hasil wawancara menunjukkan bahwa semua Battra memiliki pengetahuan
obat tradisional terutama yang menggunakan bahan biji C. boncuc (Kađara.). Semua
Battra memiliki pengetahuan tentang ramuan obat yang menggunakan biji Kađara
(Tabel 2).
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Tabel 2. Pengetahuan etnomedisin Battra
Pengetahuan etnomedisin
1. Apakah mempunyai pengetahuan tentang
pengobatan tradisional yg menggunakan
tumbuhan?
2. Apakah mempunyai pengetahuan tentang
pengobatan tradisional yang menggunakan
Kadara?
3. Apakah mempunyai keterampilan
meramu obat tradisional menggunakan
tumbuhan Kadara?
4. Apakah
untuk mengobati pasien,
menggunakan metode pengobatan selain
ramuan tumbuhan obat?
Sumber data: data primer diolah

% Pendapat Battra
Ya
Tidak
100

Keterangan

Kađara digunakan sebagai
sebagai campuran utama utk
multifungsi obat tradisional

100

100

100

Pada Tabel 3 terlihat bahwa semua Battra mampu menjelaskan fungsi biji
Kadara dalam pengobatan tradisional. Pemahaman Battra tentang fungsi Kadara dalam
pengobatan hampir semua mereka menjelaskan bahwa pengetahuan tersebut didapat
secara turun temurun dari orang tua atau dari kakek/nenek mereka. Fungsi Kadara
terutama untuk obat sakit kepala, mandul, stamina, obat setelah melahirkan, sakit perut,
mual-mual, untuk menambah nafsu makan, malaria, diabetes, dan lain-lain.
Bagian tanaman C. bonduk yang digunakan dalam pengobatan adalah kernel biji.
Biji Kadara tersebut dapat diperoleh dari pasar atau diperoleh langsung dari hutan.
Fungsi kadara sebagai tanaman obat tidak dapat digantikan oleh tanaman lain.
Pada Tabel 4 terlihat bahwa biji Kadara mempunyai nilai ekonomi antara Rp.
200-400 per biji. Harga jual ini tentu sangat murah karena C. bonduk masih banyak
tersedia banyak di alam terutama di sepanjang pantai yang jauh dari pemukiman
masyarakat, pariwisata dan tambak.
Tabel 3. Pengetahuan etnomedisin Battra Kabupaten Bima dan Dompu
Nama Battra
1

2

Siti Hawa

Turun
temu
run

Turun
temurun

Rafni

Turun
temu
run

Turun
temurun

Nurbaya

Turun
temu
run

Turun
temurun

Hj. Rustinah

Turun

Turun

Pertanyaan yang diajukan*)
3
4
Kabupaten Bima
-Sakit kepala
Kerne
-Magh
l
-Mandul
biji
-Stamina
-Obat setelah melahirkan
-Sakit perut
Kerne
-Muntah/mual-mual
l
-Meningkatkan nafsu makan
biji
-Obat setelah melahirkan
-Obat setelah melahirkan
Kerne
-Lemah lesu
l
-Meningkatkan stamina
biji
-Menjaga keseimbangan
tubuh
-Obat setelah melahirkan
Kerne
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5

6

7

Pasar

Tidak ada

Sangat
paham

Pasar

Tidak ada

Sangat
paham

Pasar

Tidak ada

Sangat
paham

Tidak ada

Sangat

122
temu
run

temurun

Nurhayati

Turun
temu
run

Turun
temurun

Hadijah

Turun
temu
run

Turun
temurun

Eni
Rosnawati

Turun
temu
run

Turun
temurun

Aminah

Turun
temu
run

Turun
temurun

Hj. St
Hadijah

Turun
temu
run

Turun
temurun

H. Ja’far AB.

Turun
temu
run

Turun
temurun

-Menambah nafsu makan
-Meningkatkan daya tahan
tubuh
-Mencegah malaria
-Obat setelah melahirkan
-Menambah nafsu makan
-Meningkatkan daya tahan
tubuh
-Mencegah malaria
Kabupaten Dompu
-Kesehatan janin
-Meningkatkan stamina
-Pegal-pegal
-Multifungsi
-Obat setelah melahirkan
-Obat setelah melahirkan
-Menambah nafsu makan
-Meningkatkan daya tahan
tubuh
-Kanker rahim
-Menambah nafsu makan
-Penyakit magh
-Obat setelah melahirkan
-Meningkatkan daya tahan
tubuh
-Menahan air ludah tidak
keluar
-Magh
-Kencing manis
-Sakit perut
-Mencegah malaria
-Cacingan
-Bepergian jauh-tidak mabuk
-Menambah nafsu makan
-Obat cacing
-Sakit perut
-Malaria
-Magh
-Pusing kepala

l biji

paham

Kerne
l
biji

Pasar

Tidak ada

Sangat
paham

Kerne
l
biji

Hutan
,
pasar

Tidak ada

Sangat
paham

Kerne
l
biji

Pasar

Tidak ada

Sangat
paham

Kerne
l biji

Hutan
,
pasar

Tidak ada

Sangat
paham

Kerne
l biji

Pasar

Tidak ada

Sangat
paham

Kerne
l biji

Hutan

Tidak ada

Sangat
paham

Sumber data: data primer diolah
*)
1. Darimana pengetahuan Battra tentang obat tradisional Kađara?
2. Darimana pengetahuan ramuan obat tradisional Kađara ?
3. Apa fungsi/manfaat kadara dalam pengobatan tradisiona ?l
4. Sebutkan bagian tanaman Kađara yang sering digunakan sebagai obat?
5. Dimana biasa diperoleh tanaman Kađara tsb?
6. Kalau tidak ada Kađara, apakah ada tanaman yang dapat menggantikan fungsi Kadara. Sebutkan
tanaman lain tsb.
7. Apakah Kađara (sangat/sedang/kurang) dipahami oleh pasien yang sedang diobati?

Tabel 4. Nilai ekonomi, keberaadaan dan konservasi Kađara menurut Battra
No

Pernyataan

Tanggapan Battra

1

Harga jual biji Kadara

2

Keberadaan Kadara di alam

3

Habitat tumbuh

Ada Battra yang tidak pernah beli karena langsung diambil di
lokasi tumbuh atau dijual dipasar dari harga Rp. 200-400 per
biji.
Semua Battra menjawab bahwa populasi Kadara di alam
masih banyak
Hampir semua Battra menjawab bahwa habitat tumbuh

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

123

4

Kemungkinan Kadara akan punah

5

Penyebab kepunahan

6

Teknik konservasi

Kadara adalah di pinggir pantai, dan hanya satu Battra yang
menjawab bahwa Kadara dapat tumbuh di gunung, pinggir
sungai, dan pinggir pantai
Semua Battra menjawab bahwa Kadara tidak pernah
dipikirkan untuk punah karena selalu tersedia di alamnya,
Tidak tau fungsinya sehingga dianggap sebagai pengganggu,
ditebang karena tidak tau fungsinya,
dan karena bentuk
pohon yang berduri, sebagai tanaman pengganggu.
Dijaga, ditanam kembali, diambil sedikit-dikit, diingatin
masyarakat agar tdk merusak tanaman, dan jangan ditebang

Sumber data: data primer diolah

Pada Tabel 5 dan 6 terlihat bahwa masing-masing Battra memiliki ramuan obat
tersendiri. Ramuan obat tersebut sangat tergantung dari bahan-bahan tumbuhan yang
dimiliki. Hampir semua ramuan selalu menggunakan kernel biji Kadara. Hampir semua
Battra menggunakan ramuan obatnya pada lebih dari satu penyakit. Satu ramuan obat
namun dapat dimanfaatkan pada lebih dari satu penyakit.
Tabel 5. Ramuan obat tradisional etnis Mbojo dengan bahan baku Kadara Kabupaten
Bima
No
1

Nama Battra
Siti Hawa

2.

Rafni

3

Nurbaya

Nama ramuan obat dan cara membuat ramuan
Nama ramuan: ramuan untuk semua jenis penyakit (Tipes, sakit Kepala, Magh,
Obat setelah melahirkan dan Mandul)
Bahan: Kadara, Lombok Jawa, temu giring, Bawang Putih Kunyit, Lempuyang
Cara membuat ramuan: kernel biji Kadara dioseng dan semua rimpang atau
buah lombok jawa bisa langsung dicampur atau bahan tersebut dikeringkan
terlebih dahulu. Kemudian digiling sampai halus dan dibuat bulatan kecil (kirakira diameter 0,3 - 0,5 cm). Jumlah bahan yang digunakan tergantung stok yang
ingin dibuat
Cara pemakaian: obat dalam. Bulatan kecil-kecil dilarutkan dalam segelas air
dan diminum.
Dosis pemakaian: 3-5 hari sekali minum
Lama pengobatan : sampai sembuh
Nama ramuan: Ramuan untuk sakit perut, muntah, mual-mual dan menambah
nafsu makan
Bahan: kadara, lombok jawa, bawang putih, pala, bunga cengkeh, jahe, kunyit
Cara membuat ramuan: kernel biji Kadara dioseng terlebih dahulu dan semua
bahan dicampur dan dimasak dalam air. Kemuadian airnya disaring dan setelah
dingin lansung dapat diminum sesuai dengan kebutuhan. Jumlah bahan yang
digunakan tergantung stok yang ingin dibuat
Cara pemakaian: obat dalam diminum
Dosis pemakaian: 1-5 hari sekali
Lama pengobatan : sampai sembuh
Nama ramuan: Ramuan untuk setelah melahirkan (obat untuk Pa’i piri=pahit
dan kecut)
Bahan: biji Kadaram kulit batang konca, kulit batang dawet kulit manggis, daun
jambu, rimpang kunyit, dan buah lombok jawa.
Cara membuat ramuan: Semua Bahan direbus sampai mendidih dan disaring.
Jumlah bahan yang digunakan tergantung stok yang ingin dibuat
Cara pemakaian: obat dalam untuk diminum
Dosis pemakaian: 1-5 hari sekali
Lama pengobatan: sampai sembuh
Nama ramuan: Ramuan untuk
muntah, sakit perut, mual-mual dam
meningkatkan nafsu makan
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4

Hj. Rustinah

Bahan: biji Kadara, buah lombok jawa, bawang putih, buah pala, bunga
cengkeh, umbi kunyit, jahe, merica, kapulaga, temu giring, asam, santan kelapa
Cara membuat ramuan: kernel biji Kadara dioseng terlebih dahulu. Semua
bahan dimasak dalam satu wadah. Untuk ukuran bahan yang besar dipotong
kecil-kecil atau diparut, sebelum dimasak bersama yang lain. Setelah direbus dan
dingin diperas dan siap untuk diminum. Jumlah bahan yang digunakan
tergantung stok yang ingin dibuat
Cara pemakaian: Obat dalam
Dosis pemakaian: 1-5 hari sekali
Lama pengobatan: sampai sembuh
Nama ramuan: Ramuan untuk meningkatkan nafsu makan
Bahan: biji Kadara, bawang putih, buah pala, buah cengkeh, beras
Cara membuat ramuan: semua bahan diblender dengan menggunakan air
matang hangat, dimasak dalam satu wadah., setelah itu disaring dan siap untuk
diminum.
Cara pemakaian: Obat dalam
Dosis pemakaian: 1-5 hari sekali
Lama pengobatan: sampai sembuh
Nama ramuan: Ramuan untuk multifungsi
Bahan: biji Kadara, kunyit dan temulawak
Cara membuat ramuan: Semua bahan dicampur dalam satu wadah. Kemudian
diblender dengan menggunakan air matang hangat, setelah itu disaring dan siap
untuk diminum.
Cara pemakaian: Obat dalam
Dosis pemakaian: 3-5 hari sekali
Lama pengobatan: sampai sembuh
Nama ramuan: Ramuan untuk sakit Magh
Bahan: biji Kadara, bawang putih, Konca, kulit batang dawet, daun bidara, kulit
batang rida, kulit batang konca, kulit batang tula
(bahasa bima)
Cara membuat ramuan: kernel biji Kadara dioseng-oseng terlebih dahulu dan
semua campuran bahan direbus dan disaring.
Cara pemakaian: obat dalam untuk diminum
Dosis pemakaian: 1-5 hari sekali
Lama pengobatan: sampai sembuh

5

Nurhayati

Nama ramuan: Ramuan KB/ mencegah malaria
Bahan: kernel biji Kadara
Cara membuat ramuan: kernel biji dihaluskan
Cara pemakaian: obat dalam langsung diminum
Dosis pemakaian: 1-5 kernel biji
Lama pengobatan: setiap hari sampai sembuh
Nama ramuan: Ramuan untuk meningkatkan nafsu makan anak
Bahan: kernel biji Kadar dan umbi bawang putih
Cara membuat ramuan: kernel biji Kadara dan siung bawang Putih dihaluska
dengan cara di ulek dan dicampur dengan air matang hangat. Setelah itu disaring
dan siap diminum. Jumlah bahan yang digunakan tergantung stok yang ingin
dibuat
Cara pemakaian: obat dalam langsung diminum
Dosis pemakaian: 1 hari sekali
Lama pengobatan: setiap hari sampai sembuh
Nama ramuan: Ramuan untuk baru melahirkan dan meningkatkan daya tahan
tubuh
Bahan: kernel biji Kadara, temulawak, temu giring, kunyit, lombok jawa, jahe,
siung bawang putih
Cara membuat ramuan: semua bahan dimasak dalam satu wadah. Untuk
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ukuran bahan yang besar dipotong kecil-kecil atau diparut, sebelum dimasak
bersama yang lain. Setelah direbus dan dingin diperas dan siap untuk diminum
Cara pemakaian: obat dalam langsung diminum
Dosis pemakaian: 1-3 hari sekali
Lama pengobatan: sampai sembuh
Nama ramuan: Ramuan untuk sakit Magh
Bahan: kernel biji Kadara, siung bawang putih, kulit kulit batang dawet, (batang
Konca, kulit batang Rida, kulit batang Konca = bahasa Bima) dan kulit batang
Bidara.
Cara membuat ramuan: biji kernel Kadara di oseng terlebih dahulu dan semua
campuran bahan direbus dan disaring.
Cara pemakaian: obat dalam diminum
Dosis pemakaian: 1-5 hari sekali
Lama pengobatan: sampai sembuh

Tabel 6. Ramuan obat tradisional etnis Mbojo dengan bahan baku Kadara Kabupaten Dompu
No
1

Nama Battra
Hadijah

Nama ramuan obat dan cara membuat ramuan
Nama ramuan: Ramuan untuk mengembalikan stamina
Bahan: kernel biji Kadara, kunyit, beras, cengkeh, jahe
Cara membuat ramuan: biji Kadara di oseng terlebih dahulu dan semua bahan
dimasukkan dalam penggilingan atau ulekan dan dicampur sedikit air. Bahanbahan yang berukuran kecil diiris kecil-kecil terlebih dahulu agar mudah digiling.
Setelah halus diboreh ke seluruh badan.
Cara pemakaian: obat luar
Dosis pemakaian: setiap hari saat pegal-pegal
Lama pengobatan : sampai sembuh
Nama ramuan: Ramuan untuk mengembalikan stamina
Bahan: kernel biji Kadara, siung bawang putih, lombok jawa, jahe, kunyit, daun
meniran, kulit batang Rida (bahasa Bima), kulit banten, dan kulit bidara
Cara membuat ramuan: Kadara di oseng terlebih dahuludan, semua bahan
dimasukkan dalam penggilingan atau ulekan dan dicampur sedikit air. Bahanbahan yang berukuran kecil diiris kecil-kecil terlabih dahulu agar mudah digiling.
Setelah halus diboreh ke seluruh badan.
Cara pemakaian: obat luar diboreh
Dosis pemakaian: setiap hari
Lama pengobatan : sampai sembuh

2

Eni
Rosnawati

Nama ramuan: Ramuan untuk Multifungsi
Bahan: biji Kadara, bawang putih, jahe, kunyit, merica, temu giring, lempuyang,
daun jambu, kulit batang Rida (bahsa Bima), meniran, kulit batang delima, buah
lombok jawa, bunga cengkeh, temulawak
Cara membuat ramuan: Semua bahan dimasak dalam satu wadah. Untuk
ukuran bahan yang besar dipotong kecil-kecil atau diparut, sebelum dimasak
bersama yang lain. Setelah direbus dan dingin diperas dan siap untuk diminum.
Cara pemakaian: obat dalam
Dosis pemakaian: 3 hari sekali minum
Lama pengobatan : sampai sembuh

3

Aminah

Nama ramuan: Ramuan untuk meningkatkan nafsu makan
Bahan: Biji Kadara, temulawak, temu giring, kunyit, lempuyang, jahe, asam,
telur ayam
Cara membuat ramuan: Semua bahan dimasak dalam satu wadah. Untuk
ukuran bahan yang besar dipotong kecil-kecil atau diparut, sebelum dimasak
bersama yang lain. Setelah direbus dan dingin diperas dan siap untuk diminum.
Kuning telur ayam dapat dicampur dengan ramuan tadi.
Cara pemakaian: .obat dalam
Dosis pemakaian: 1-5 hari sekali minum
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Lama pengobatan : sampai sembuh
Nama ramuan: Ramuan untuk Multifungsi
Bahan: Kernel biji Kadara, bawang putih, (kulit batang Konca, Rida, Tula =
bahasa Bima), kulit batang dawet, kulit batang Bidara)
Cara membuat ramuan: Semua bahan dimasak dalam satu wadah. Untuk
ukuran bahan yang besar dipotong kecil-kecil atau diparut, sebelum dimasak
bersama yang lain. Setelah direbus dan dingin diperas dan siap untuk diminum
Cara pemakaian: .obat dalam
Dosis pemakaian: 3 hari sekali minum
Lama pengobatan : sampai sembuh
Nama ramuan: sakit Magh
Bahan: biji Kadara, kunyit
Cara membuat ramuan: Kadara di oseng terlebih dahulu, dihaluskan, setelah
itu dicampur dengan kunyit, dan dimasak. Ketika diminum dapat ditambah
dengan madu.
Cara pemakaian: obat dalam diminum
Dosis pemakaian: 3-5 hari sekali minum
Lama pengobatan : sampai sembuh
4

Hj. St Hadijah

Nama ramuan: Ramuan untuk Multifungsi
Bahan: biji Kadara, jahe, merica, lempuyang, kunyit, temu giring, daun jambu,
meniran, kulit batang delima, lombok jawa, cengkeh, temulawak, kulit batang
Rida (bahasa Bima)
Cara membuat ramuan: Semua bahan dimasak dalam satu wadah. Untuk
ukuran bahan yang besar dipotong kecil-kecil atau diparut, sebelum dimasak
bersama yang lain. Setelah direbus dan dingin diperas dan siap untuk diminum.
Cara pemakaian: .obat dalam
Dosis pemakaian: 3 hari sekali minum
Lama pengobatan : sampai sembuh

5

H. Ja’far AB.

Nama ramuan: Ramuan untuk Multifungsi
Bahan: biji Kadara, bawang putih, jahe, lempuyang, kunyit, temu giring,
temulawak
Cara membuat ramuan: Semua bahan dimasak dalam satu wadah. Untuk
ukuran bahan yang besar dipotong kecil-kecil atau diparut, sebelum dimasak
bersama yang lain. Setelah direbus dan dingin diperas dan siap untuk diminum.
Jumlah bahan tergantung banyak sedikit obat yang ingin dibuat.
Cara pemakaian: .obat dalam
Dosis pemakaian: 3 hari sekali minum
Lama pengobatan : sampai sembuh
Nama ramuan: Obat cacing
Bahan: biji Kadara dan bawang putih
Cara membuat ramuan: Kadara dan Bawang putih digiling sampai halus
dengan menggunakan air hangat, kemudian diperas dan siap diminum
Cara pemakaian: .obat dalam
Dosis pemakaian: 1 hari sekali minum
Lama pengobatan : sampai sembuh

Etnis Mbojo adalah kelompok masyarakat yang menghuni di pulau Sumbawa
Propinsi NTB bagian timur yaitu di kabupaten Dompu, kabupaten Bima dan Kota Bima.
Suku ini telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Suku ini menggunakan Bahasa
Bima atau Nggahi Mbojo. Hidup di tengah lingkungan yang beragam, di propinsi Nusa
Tenggara Barat.
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Masing-masing etnis ini termasuk etnis Mbojo memiliki khasanah yang berbeda
dengan etnis lain. Pada setiap etnis, terdapat beraneka ragam kekayaan kearifan lokal
masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan tanaman untuk pengobatan
tradisional. Etnis Mbojo sudah secara turun temurun menggunakan tumbuhan yang
ada di sekitarnya sebagai tanaman obat. Jauh sebelum fasilitas kesehatan dibangun
masyarakat sudah terbiasa dengan hal tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh bukti-bukti
nyata bahwa tidak ada satu kampungpun yang tidak mengenal tumbuhan obat. Hal
tersebut merupakan suatu kearifan lokal yang tumbuh berkembang di tengah
masyarakat yang berlangsung secara turun temurun hingga sekarang ini. Namun
demikian kehadiran pengobatan modern sangat memungkinkan pasien lebih percaya
diri walau efek sampingnya diyakini cukup besar. Di lain pihak masyarakat menyadari
keunggulan obat tradisional seperti tidak atau sangat kecil efek samping, sangat efektif
untuk penyakit yang sulit disembuhkan oleh dokter, harganya murah, pengobatan dapat
dilakukan sendiri, merupakan gabungan bahan aktif dari beberapa tanaman, dan efeknya
lambat tapi bersifat simultan dan konstruktif untuk penyembuhan.
Dalam penelitian ini dipilih 10 orang pengobat tradisional (Battra) yang
memahami tentang pengobatan tradisional yang menggunakan bahan tanaman C.
bonduc. Penyebutan Battra di etnik Mbojo yaitu Sando. Peran Battra dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak perlu diragukan lagi. Mereka adalah
abdi masyarakat yang tidak menuntut tanda jasa atau penghargaan apapun. Battra
bekerja hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa mengharapkan
imbalan. Tidak ada Battra yang mengandalkan sumber kehidupannya dari pekerjaan ini,
tapi mereka tetap menjalankan profesinya sebagai petani.
Dari Tabel 1- 2 terlihat bahwa Battra perempuan 9 orang (90%) dan yang laki
berjumlah 1 orang (10%). Dilihat dari tingkat pendidikan ternyata sebagian besar Battra
berpendidikan dari SD sampai SMA dan hanya 1 orang yang tidak tamat SD. Sebagian
besar Battra bekerja sebagai petani atau pedagang dan ada satu orang sebagai guru SD.
Dilihat dari umur Battra, ternyata sebagian besar (70%) berumur di bawah 60 tahun dan
30% berumur di atas 60 tahun. Battra perempuan mempunyai waktu yang cukup lama
untuk berada di rumah. Ibu-ibu Battra ini mempunyai waktu yang cukup untuk
menyiapkan ramuan seperti mencari bahan di alam, mengiris, mengeringkan, dan
meramu dibandingkan kaun Bapak, sehingga Battra lebih didominasi oleh ibu-ibu.
Pengetahuan tentang manfaat tumbuhan sebagai obat oleh Battra sebagian
diperoleh secara turun temurun dari orang tua. Ada juga yang mendapatkan
pengetahuan tersebut dari pengobat tradiosional terdahulu dipadu dengan pengetahuan
dari literatur atau memperoleh pengetahuan tersebut dari mimpi, ilham atau wangsit.
Pada hasil wawancara menunjukkan bahwa semua Battra memiliki pengetahuan
obat tradisional terutama yang menggunakan biji C. boncuc (Kađara). Semua Battra
memiliki pengetahuan tentang ramuan obat yang menggunakan biji Kadara (Tabel 3).
Pengetahuan obat tradisional yang menngunakan biji Kadara sudah diketahui secara
turun temurun. Orang-orang tua (ibu-ibu) selalu menyimpan biji Kadara di rumahnya
sebagai antipasi jika tiba-tiba ada sakit.
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Pengetahuan yang sifatnya turun temurun dan tidak pernah tercatat, memiliki
kelemahan: 1) pewaris tidak bisa menyerap 100% pengetahuan dari leluhur, artinya ada
beberapa pengetahuan yang diduga hilang dalam perjalanan sejarah; 2) pengetahuan
yang sifatnya turun temurun memiliki peluang untuk beredar baik secara sengaja
maupun secara tidak sengaja dan ada kemungkinan dapat keluar dari garis keturunan,
sehingga pengobatan tradisional hampir dapat dilakukan oleh kerabat dekat, tetangga,
bahkan orang yang di luar lokasi tempat tinggal Battra; dan pengetahuan informal ini
dapat memberikan ancaman kepada orang yang benar-benar memiliki pengetahuan asli
tentang pengobatan tradisional.
Selain kekurangan di atas, pengetahuan yang sifatnya turun temurun tersebut
memiliki kelebihan atau keuntungan antara lain : 1) pengobatan tradisional dapat
menjalin tali silaturahim sehingga akan terwujud keakraban diantara anggota
masyarakat; 2) biaya pengobatan tradisional relatif murah karena Battra umumnya tidak
pernah menentukan harga pada setiap ramuan; dan bahan tanaman obat dapat diperoleh
secara mudah karena selalu tersedia di alam; dan sumber daya alam berupa tumbuhtumbuhan sifatnya mudah dilakukan pembaharuan, sehingga merupakan peluang untuk
melakukan pelestarian alam terutama pelestarian tumbuh-tumbuhan.
Pada Tabel 4 dan 5 terlihat bahwa semua Battra mampu menjelaskan fungsi biji
Kadara dalam pengobatan tradisional. Pemahaman Battra tentang fungsi Kadara dalam
pengobatan hampir semua mereka menjelaskan bahwa pengetahuan tersebut didapat
secara turun temurun dari orang tua atau dari kakek/nenek mereka. Fungsi Kadara
terutama untuk obat sakit kepala, mandul, stamina, obat setelah melahirkan, sakit perut,
mual-mual, untuk menambah nafsu makan, malaria, diabetes, dan lain-lain. Di India,
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. merupakan herbal yang banyak digunakan untuk
pengobatan malaria, gangguan liver, cacingan, dan lain-lain. Sebuah zat pahit bernama
bonducin, phytosterinin, asam lemak, caesalpins (α, β, γ, δ dan ψ), caesalpin dieterpine,
homoisoflavone (bonducellin) dan citrulline adalah fitokimia utama yang banyak
digunakan sebagai tanaman obat (Prasad et al., 2010). Bijinya mengandung bonducin,
saponin, zat pahit (phytosterinin),
memiliki bau yang tidak menyenangkan dari
komposisi asam lemak berikut: palmitat 4,5%; stearat 7,5%; oleat 29,0%; linoleat
59,0% dan lignoceric di jejak. Kernel lemaknya mengandung caesalpin F,
homoisoflavone (bonducillin), dan glikosida amorf (bonducin).
Bagian tanaman C. bonduk yang digunakan dalam pengobatan adalah kernel biji.
Biji Kadara tersebut dapat diperoleh dari pasar atau diperoleh langsung dari hutan.
Fungsi kadara sebagai salah satu ramuan obat tidak dapat digantikan oleh tanaman lain.
Persepsi masyarakat begitu tinggi terhadap manfaat Kadara sebagai obat tradisional.
Pada Tabel 6 terlihat bahwa biji Kadara mempunyai nilai ekonomi antara Rp.
200-400 per biji. Harga jual ini tentu sangat murah karena C. bonduk masih banyak
tersedia banyak di alam terutama di sepanjang pantai yang jauh dari pemukiman
masyarakat, pariwisata dan tambak. Akhir-akhir ini, tampak adanya trend hidup sehat
pada masyarakat untuk menggunakan produk yang berasal dari alam. Oleh karena itu,
jamu dan obat-tradisional perlu didorong untuk menjadi salah satu alternatif
pengobatan. Jamu dan obat tradisional harus didorong untuk menjadi komoditi
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unggulan yang dapat memberikan sumbangan positif bagi meningkatkan pertumbuhan
ekonomi masyarakat.
Setiap Battra mempunyai spesifik ramuan untuk setiap penyakit (Tabel 7 dan 8).
Hampir semua Battra menjelaskan bahwa satu ramuan dapat menyembuhkan lebih dari
satu penyakit. Ini menunjukkan bahwa ramuan obat tersebut mempunyai khasiat yang
banyak sehingga dapat digunakan pada beberapa penyakit.
Di antara ramuan tersebut ada yang digunakan dengan cara minum (obat dalam)
dan ada yang diboreh atau dioles (obat luar). Penggunaan ramuan obat ini ada yang
menggunakan persyaratan khusus tapi ada juga yang tidak. Umumnya ramuan,
langsung dapat digunakan untuk pengobatan, namun ada beberapa ramuan yang bisa
diawetkan (disimpan) dengan cara sering dipanaskan. Penggunaan ramuan obat di
kalangan Battra belum memiliki standar khusus dan kadang-kadang Battra mengatakan
“gunakan sampai sembuh”, sehingga seolah-olah tidak memberikan kepastian.
KESIMPULAN DAN SARAN
a. Pengobat tradisional (Battra) atau Sando (bahasa Bima) sangat memahami tentang
pengobatan tradisional yang menggunakan bahan tanaman C. bonduc.
b. Battra/Sando mampu menjelaskan manfaat biji Kadara dalam pengobatan tradisional.
Pemahaman Battra tentang fungsi Kađara didapat secara turun temurun. Fungsi
Kađara terutama untuk obat sakit kepala, mandul, stamina, obat setelah melahirkan,
sakit perut, mual-mual, untuk menambah nafsu makan, malaria, diabetes, muntah, daya
tahan tubuh, obat cacingan dan ramuan untuk KB.
c. Battra memiliki spesifik ramuan untuk setiap penyakit dan satu ramuan dapat
menyembuhkan lebih dari satu penyakit. Ramuan obat tersebut ada yang digunakan
dengan cara minum (obat dalam) dan ada yang diboreh atau dioles (obat luar).
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RESPON PEMBERIAN PUPUK NPK PONSKA DAN UJI TEKNIK APLIKASI
AGENS HAYATI Streptomyces sp. DALAM MENGENDALIKAN LAYU
FUSARIUM UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS
CABAI RAWIT (Capsicum frutescens L.)
RESPONSE OF PONSKA APPLICATION AND TEST OF THE TECHNIQUES OF
BIOLOGICAL CONTROL AGENT Streptomyces sp. APPLICATION ON
SUPPRESING FUSARIUM WILT TO IMPROVE THE PRODUCTIVITY OF
CHILLI (Capsicum frutescens L.)
Firdaus Alfian Hidayat, M. Taufik Fauzi, Irwan Muthahanas
Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram
Korespondensi: Email: alfian.fady@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik atau cara aplikasi agen hayati
Streptomyces sp. yang tepat dan efisien dalam mengendalikan penyakit layu fusarium
pada tanaman cabai rawit dan mengetahui respon pemberian berbagai dosis pupuk
NPK Ponska dalam meningkatkan produktivitas cabai rawit. Penelitian ini
dilaksanakan di laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram
pada bulan Desember 2015 sampai dengan Maret 2016 dan lahan sawah di Kelurahan
Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang dilaksanakan
pada bulan Maret sampai dengan Juli 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode eksperimental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada percobaan
in-vitro, Streptomyces sp. isolat BSi dan Sh mampu menghambat pertumbuhan jamur
Fusarium oxysporum pada media YMA. Perlakuan penyemprotan formulasi cair
Streptomyces sp. pada pangkal batang tanaman (S3) dan aplikasi formulasi cair
Streptomyces sp. dengan cara perendaman bagian akar tanaman sebelum ditanam di
lapangan (S1) mampu menekan insiden penyakit layu fusarium. Perlakuan formulasi
cair Streptomyces sp. isolat BSi pada uji in-vivo mampu meningkatkan tinggi tanaman
cabai dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Perlakuan Formulasi cair Streptomyces
sp. isolat BSi dengan cara di semprotkan ke pangkal batang tanaman (S3) dan
pemupukan NPK Ponska dengan dosis 400 kg/ha menunjukkan intraksi terbaik yang
dapat meningkatkan bobot buah cabai per tanaman.
ABSTRACT
This study aimed to identify the proper and efficient techniques on the application of
biological control agent Streptomyces sp. for suppressing Fusarium wilt on chili
to know the responses of different dosages of NPK Ponska fertilizer in improving chili
productivity. The research was conducted at Microbiology lab of the Agriculture
Faculty of the University of Mataram from December 2015 to March 2016 and on a
paddy field in Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok
Timur, from March to July 2016.The study applied an experimental method. Results of
the study show ed that on an in-vitro experiment, Streptomyces sp. isolates BSi and
Sh were able to prevent the growth of Fusarium oxysporum pathogen on YMA
media. The treatment by spraying liquid formula of Streptomyces sp. once a week on
the base of the plant (S3) and application of the liquid formulation of Streptomyces
sp. by soaking the root part of the plant prior to planting (S1) could suppress
incidents of fusarium wilt diseases. The treatment of liquid formula Streptomyces sp.
isolate BSi during in-vivo experiment could increase chili height compared to the
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control treatment. The treatment with Streptomyces sp. isolate BSi by spraying at the
base of the plant (S3) in combination wilt spreading NPK Ponska fertilizer at a
dosage of 400 kg/ha show the best interaction in increasing the weight of chili fruit
per plant.
Kata kunci: cabai rawit, Pupuk NPK Ponska, Agen Pengendali Hayati, Layu Fusarium
Keywords: Chili, NPK Ponska fertilizer, Streptomyces sp., Fusarium wilt
LATAR BELAKANG
Sebagai salah satu jenis tanaman hortikultura, cabai merupakan komoditi
tanaman sayuran buah semusim yang berbentuk perdu. Cabai tergolong sayuran buah
multi guna dan multi fungsi yang dapat dibudidayakan di lahan dataran rendah
ataupun di lahan dataran tinggi. Cabai sebagai komoditi sayuran mempunyai nilai
ekonomi yang cukup tinggi di banding jenis sayuran lainnya. Cabai memiliki banyak
kegunaan dalam kehidupan manusia. Pada umumnya, cabai dikonsumsi atau
diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk bahan penyedap berbagai masakan,
antara lain sebagai sambal atau saus. Cabai juga banyak digunakan sebagai bahan baku
industri makanan jadi, sebagai penghasil minyak atsiri dan bahan ramuan obat
tradisional (Tim Bina Karya Tani, 2008).
Dalam budidaya cabai, terdapat berbagai kendala yang dihadapi pada musim
penghujan seperti kesuburan tanah serta keberadaan hama dan penyakit. Kendalakendala tersebut dapat mengakibatkan menurunnya produksi cabai dan dapat
menimbulkan kerugian. Para petani sering kali mengkaitkan rendahnya peroduksi
tanaman diakibatkan oleh tanah yang kurang subur dan kurangnya pemupukan pada
lahan atau tanah tersebut. Menurut Wiryanta (2002) pupuk kimia yang dibutuhkan oleh
tanaman cabai adalah pupuk yang mengandung unsur makro seperti unsur N (nitrogen),
P (phosphor), K (kalium), kalsium (Ca) dan magnesium (Mg), serta yang mengandung
unsur mikro, seperti mangan (Mn), tembaga (Cu), seng (Zn) dan molybdenum (Mo).
Selain kesuburan tanah, terdapat permasalahan yang sangat penting terkait
dengan budidaya cabai yaitu penyakit layu yang disebabkan oleh jamur Fusarium
oxysporum. Menurut Semangun (2000) dalam Nurzannah (2014) Fusarium
oxysporum biasa menyerang pada area pertanaman cabai, dimana pada tanaman yang
masih sangat muda penyakit dapat menyebabkan tanaman mati secara mendadak,
karena pada pangkal batang terjadi kerusakan, sedangkan tanaman dewasa yang
terinfeksi sering dapat bertahan terus dan membentuk buah tetapi hasilnya sangat
sedikit dan kecil.
Upaya pengendalian penyakit layu sudah banyak dilakukan termasuk
pemakaian bahan kimia yang ternyata menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan,
untuk mengatasi masalah tersebut maka pemanfaatan pengendali hayati menjadi sangat
penting seperti penggunaan bakteri antagonis yang hidup di daerah perakaran,
mempunyai prospek yang dapat berfungsi untuk menekan penyakit dan dapat
mendorong pertumbuhan tanaman. 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
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pada uji in-vitro dan tidak menimbulkan keracunan pada tanaman (Kopperl et al. 2002
dalam Muthahanas & Isnaini 2010). Menurut Minas et al (2001) dalam Tasnim (2013),
Streptomyces sp. adalah bakteri yang termasuk golongan Actinomtcetes yang mampu
menghasilkan antibiotik maupun enzim hidrolitik ekstraselular (enzim khitinase dan β
1,3 glukanase).
Berdasarkan uraian di atas maka telah
dilakukan penelitian terkait dengan
peningkatan produktivitas tanaman cabai rawit dengan cara memberikan pupuk NPK
Ponska pada berbagai dosis dan penggunaan agen hayati Streptomyces sp. dengan
berbagai teknik aplikasi untuk mengendalikan penyakit layu pada tanaman cabai rawit
yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum.
BAHAN DAN METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
eksperimental dengan percobaan di lapangan. Penelitian ini telah dilaksanakan di
laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram pada bulan
Desember 2015 sampai dengan Maret 2016 dan lahan sawah di Kelurahan Kelayu
Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang dilaksanakan pada bulan
Maret sampai dengan Juli 2016. Penelitian ini menggunakan rancangan petak terbagi
(split plot design) dengan faktor pupuk NPK Ponska sebagai petak utama dan teknik
aplikasi Streptomyces sp. sebagai anak petak yang ditata berdasarkan rancangan acak
kelompok (RAK) dan diulang sebanyak 3 kali. Petak utama (pupuk NPK Ponska) terdiri
dari pupuk NPK Ponska dengan dosis 400 Kg/Ha (P1), pupuk NPK Ponska dengan
dosis 600 Kg/Ha (P2) dan pupuk NPK Ponska dengan dosis 800 Kg/Ha (P3). Anak
petak (teknik aplikasi Streptomyces sp.) terdiri dari perlakuan tanpa formulasi cair
Streptomyces sp. (S0), pemberian formulasi cair Streptomyces sp. dengan cara
merendam bagian akar bibit selama 15 menit sebelum tanam (S1), pemberian formulasi
cair Streptomyces sp. dengan cara disiram ke tanah (S2) dan pemberian formulasi
cair Streptomyces sp. dengan cara disemprot ke pangkal batang tanaman (S3).
Pelaksanaan kegiatan percobaan meliputi: Pembutan Media YMA (Yeast
Manitol Agar), PDA (Potato Dextrose Agar) dan media Molases. Pembuatan media
YMA ditujukan untuk menumbuhkan Streptomyces sp. dan uji daya hambat beberapa
isolat Streptomyces sp. terhadap jamur F. oxysporum. Bahan-bahan yang digunakan
dalam membuat YMA yaitu manitol, kalium posfat, magnesium sulfat, garam, ekstrak
yeast, agar dan aquades. Bahan-bahan yang telah tercampur kemudian di sterilisasi
menggunakan autoclave. Pembuatan media PDA ditujukan untuk menumbuhkan dan
memperbanyak jamur F. oxysporum. Media ini dibuat menggunakan bahan-bahan yaitu
kentang, dextrose dan agar. Bahan-bahan yang telah tercampur kemudian disterilisasi
menggunakan autoclave. Media molases 2% dibuat dengan mencampurkan 20 ml
molase pekat dengan 980 ml aquades. Larutan yang telah tercampur kemudian
disterilkan menggunakan autoclave.
Isolasi jamur F. oxysporum dilakukan dengan cara mengambil tanaman cabai
yang diduga terserang penyakit layu fusarium. Tanaman cabai diambil dari lahan
budidaya cabai di Desa Kelayu Jorong Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
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Isolasi F. oxysporum menggunakan media PDA. Hasil isolasi jamur F. oxysporum
kemudian dimurnikan dan diamati. Pengamatan hasil isolasi menggunakan mikroskop
dan dicocokkan dengan ciri-ciri jamur F. oxysporum.
Perbanyakan isolat Streptomyces sp. dilakukan pada media YMA. Streptomyces
sp. ditumbuhkan dari media YMA lama ke media YMA yang baru dengan memotong
media yang ditumbuhi Streptomyces sp. menggunakan cork borer berukuran 0,5
mm. Proses pemindahan dilakukan secara aseptis di Laminar air flow cabinet.
Perbanyakan isolat F. oxysporum dilakukan pada cawan petri yang berisi
media PDA. F. oxysporum ditumbuhkan dari media PDA lama ke media PDA yang
baru dengan mengambil hifa F. oxysporum. Proses pemindahan dilakukan secara
aseptis di laminar air flow cabinet.
Uji in-vivo dilakukan di laboratorium pada media YMA dengan teknik oposisi.
Pengujian bertujuan untuk mengetahui isolat Streptomyces sp. yang memiliki daya
hambat terhadap jamur F. oxysporum untuk digunakan pada tahap uji In-vivo. Isolat
Streptomyces yang digunakan yaitu isolat BSi, Sh, BSc, IMi dan Gi. Pengujian
dilakukan dengan cara meletakkan biakan F. oxysporum dan Streptomyces sp. pada
cawan petri berdiameter 9 cm dengan jarak ± 3 cm antar kedua biakan tersebut.
Pengujian dilakukan dengan 3 ulangan dan 3 kontrol (tanpa ada Streptomyces sp.) yang
digunakan sebagai pembanding daya hambat dari pertumbuhan F. oxysporum.
Pengamatan dilakukan pada hari ke 3 setelah pengujian dilakukan. Pengamatan daya
hambat dilakukan dengan cara mengukur jari-jari koloni jamur yang terdekat dan
terjauh dari kedua bahan uji tersebut. Perhitungan daya hambat dilakukan dengan
rumus:
X=r1 – r2
r1

x 100%

Keterangan:
X= daya hambat
r1 = Jari-jari koloni jamur yang berlawanan arah dengan pusat antagonis
r2 = Jari-jari koloni jamur yang menuju pusat antagonis

Pembuatan Formulasi cair Streptomyces sp. bertujuan untuk pengujian teknik
aplikasi pada uji in-vivo. Formulasi cair Streptomyces sp., dibuat dengan cara
menumbuhkan Streptomyces sp. isolat BSi pada media molase 2%. Penggunaan
Streptomyces sp. isolat BSi pada uji in-vivo karena kemampuannya menghambat
jamur F. oxysporum pada uji in-vitro. Selain itu penggunaan Streptomyces sp. isolat
BSi pada pembuatan formulasi cair juga dikarnakan oleh kecepatan tumbuhnya pada
media molase dibandingkan dengan Streptomyces sp. isolat Sh. Media molase yang
berisi Streptomyces sp. digojok selama 6 jam setiap hari menggunakan shaker selama 7
hari.
Persiapan bibit dilakukan dengan menggunakan plastik berukuran kurang lebih
3cm × 4cm. Pelastik yang telah disiapkan kemudian dilubangi bagian bawahnya untuk
membuang kelebihan air. Plastik yang telah dilubangi kemudian diisi dengan pupuk
kandang halus dan sekam bakar dengan perbandingan volume 1:2. Persiapan bibit
dilaksanakan tiga minggu sebelum jadwal penanaman dilakukan. Hal tersebut dilakukan
agar bibit sudah cukup besar saat ditanam di lahan.
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Pengolahan tanah dilakukan dengan cara membuat bedengan menggunakan
cangkul sesuai dengan layout penelitian yang telah dibuat. Bedengan dibuat dengan
lajur bedengan menghadap kearah utara selatan. Bedengan dibuat dengan panjang 800
cm, lebar 110 cm dan tinggi 30 cm. Jarak antar bedengan dibuat cukup lebar yaitu 50
cm. Setelah tanah diolah dan dibuat bedengan kemudian pemasangan mulsa dikakukan.
Mulsa yang digunakan yaitu mulsa plastik berwarna hitam perak. Mulsa yang telah
dipasang kemudian diberi lubang dengan jarak 50×70 cm.
Aplikasi formulasi cair Streptomyces sp. isolat BSi dilakukan dengan beberapa
cara sesuai dengan perlakuan yang akan dilakukan. Beberapa perlakuan itu diantaranya
yaitu, S1: Pemberian formulasi cair Streptomyces sp. dengan cara bagian akar bibit
direndam selama 15 menit sebelum ditanam di lapangan. Perlakuan S2: Pemberian
formulasi cair Streptomyces sp. dengan cara disiram ke tanah, penyiraman dilakukan
sebelum tanaman ditanaman di lapangan, pada saat tanaman berumur 30 HST dan 60
HST. Formulasi cair yang di tuang dalam perlakuan S2 yaitu sebanyak 10 ml pada
setiap aplikasi. Perlakuan S3 dilakukan dengan cara menyemprotkan formulasi cair
Streptomyces sp. pada pangkal batang tanaman. Penyemprotan dilakukan setiap minggu
sejak mulai tanam selama satu bulan dan satu kali dalam dua minggu setelah tanaman
berumur 30 HST sampai tanaman berumur 60 HST. Volume penyemprotan yang
digunakan yaitu 3 ml/tanaman saat tanam, saat tanaman berumur 7 HST, 14 HST, 21
HST dan 28 HST. Sedangkan pada umur 42 HST dan 56 HST volume penyemprotan
ditambah menjadi 6 ml/tanaman.
Penanaman dilakukan dengan jarak tanam 50 cm x 70 cm. Bibit cabai yang
ditanam yaitu bibit yang sehat, bebas dari hama penyakit dan telah berumur tiga minggu
atau telah berdaun empat. Penanaman dilaksanakan pada waktu sore hari untuk
menghindari terik matahari yang berlebih yang dapat membuat tanaman menjadi stres.
Inokulasi jamur F. oxysporum dilakukan 3 hari setelah tanaman ditanama di
lapangan. Inokulasi dilakukan dengan cara meletakkan dua potongan miselia jamur
berdiameter 8 mm pada kedalam tanah ± 3 cm di sekitar perakaran tanaman cabai.
Penyiangan bertujuan untuk membersihkan lahan dari gulma. Penyiangan
dilakukan sebanyak dua kali pada saat tanaman berumur 21 hari setelah tanam (HST)
dan 70 HST. Penyiangan dilakukan dengan menggunakan sabit. Perawatan tanaman
meliputi pemangkasan tunas air, pemasangan ajir dan pengendalian hama. Pemangkasan
tunas air atau tunas yang berada di bawah bunga pertama dilakukan untuk
menghindari kelembaban yang tinggi di sekitar tanaman dan untuk memacu
pertumbuhan vegetatif tanaman. Pemasanagan ajir bertujuan untuk menjaga tanaman
agar tetap tegak atau tidak roboh karena tiupan angin, terpaan air huhan dan berat buah.
Pengendaliah hama trip dilakukan dengan menggunakan insektisida nabati yang
berasal dari ekstrak tanaman nimba, sereh dan jeringau. Pemupukan dilakukan setelah
tanaman berumur 14 HST dan 45 HST. Dosis pupuk yang digunakan berbeda-beda
sesuai dengan perlakuan pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan cara ditugal di
sekitar tanaman. Pemupukan dikakukan sebanyak dua kali dengan cara membagi dosis
pupuk yang telah ditentukan. Pemupukan pertama digunakan pupuk sebanyak 1/3 dari
dosis yang ditentukan dan 3/4 dosis diberikan saat pemupukan kedua.
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Pengamatan variabel penelitian meliputi pengamatan insiden penyakit. Insiden
penyakit diamati setelah inokulasi Streptomyses sp. dan F. oxysporum dilakukan.
Infeksi yang terjadi pada tanaman dinyatakan sebagai suatu insiden penyakit.
Jumlah tanaman yang terinfeksi pada setiap perlakuan dihitung dan selanjutnya
dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap total tanaman.
Insiden penyakit
dihitung dengan rumus sebagai
berikut:
Keterangan :
IP =

a

a+b

𝑥 100%

IP = Insiden Penyakit
a =Jumlah tanaman sakit atau bergejala
b =Jumlah tanaman sehat

Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan cara mengukur tinggi tanaman
dari pangkal batang diatas permukaan tanah hingga bagian titik tumbuh tanaman yang
tertinggi. Setiap perlakuan diamati 4 tanaman sampel, dan tanaman yang dijadikan
sampel diamati hinggga akhir pengamatan. Tinggi tanaman diamati pada saat tanaman
berumur 10 HST, 20 HST, 30 HST, 40 HST, 50 HST, 60 HST, 70 HST dan 80 HST.
Penghitungan bobot buah pertanaman dihitung dengan cara menghitung nilai
rata- rata dari bobot tanaman sampel yang diamati. Satuan yang digunakan yaitu satuan
geram (g). Pengamatan dilakukan sebanyak tiga kali pada saat tanaman berumur
122, 128 dan 134 HST.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Uji in-vitro
Isolat Streptomyces sp. yang digunakan dalam penelitian ini memiliki
kemampuan yang berbeda dalam menghambat pertumbuhan jamur Fusarium
oxysporum (F. oxysporum) penyebab layu Fusarium pada tanaman cabai. Hal ini dapat
dilihat dari besarnya daya hambat pada uji In-vivo atau uji antagonis antara
Streptomyces sp. isolat BSi, Sh, BSc, IMi dan Gi yang dioposisikan dengan jamur
patogen F. oxysporum (Tabel 1).
Pada Tabel 1. terlihat bahwa dari kelima isolat Streptomyces sp. (Gi, IMi, BSc,
BSi dan Sh) terdapat dua isolat yang mampu menekan pertumbuhan jamur F.
oxysporum. yaitu isolat BSi dan Sh, sedangkan Streptomyces isolat Gi, IMi dan Bsc
tidak mampu menekan pertumbuhan jamur F. oxysporum.
Kemampuan dari
Streptomyces sp. isolat BSi dan Sh tidak berbeda nyata dalam menekan pertumbuhan
jamur F. oxysporum akan tetapi berbeda nyata dengan isolat Gi, IMi dan BSc.
Streptomyces sp. isolat BSi dan Sh mampu menghambat pertumbuhan jamur F.
oxysporum berturut-turut sebesar 31,53% dan 36,67%.
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Tabel 1. Persentase Daya Hambat Streptomyces Isolat BSi, Sh, BSc, IMi dan Gi
dengan Jamur Patogen F. oxysporum.
Perlakuan
Fusarium vs G1
Fusarium vs IMi
Fusarium vs BSc
Fusarium vs BSi
Fusarium vs Sh
BNT 5%
11,37

Rata-rata daya hambat (%)
0
a
0
a
0
a
31,53 b
36,67 b

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan tidak
berbeda nyata menurut uji BNT 5%.

Perbedaan daya hambat pada masing-masing isolat Streptomyces sp. diduga
karena adanya perbedaan antibiotik yang dihasilkan oleh masing-masing isolat.
Menurut Madigan et al. (2003), Streptomyces dapat menghasilkan substansi berupa
antibiotik atau enzim yang berfungsi sebagai antifungi. Antibiotik akan menunjukkan
aktivitas toksisitas selektif dan mungkin berbeda pada tiap organisme (Pathania &
Brown, 2008). Sebelumnya juga Muthahanas & Listiana (2008) melaporkan, dalam
pengujian secara in-vitro, bahwa isolat Streptomyces BSi mampu menghambat
Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii. Besarnya daya hambat
Streptomyces sp. terhadap jamur F. oxysporum juga dapat dilihat pada Gambar 1. Pada
gambar tersebut terlihat adanya zona hambat yang terbentuk pada Streptomyces sp.
isolat BSi dan Sh. Zona hambat yang terbentuk oleh kedua isolat Streptomyces sp.

IMi
F

BSi

Gi

F

F

Sh

F

BSc

F

F

Gambar 1. Pertumbuhan Jamur F. oxysporum yang Dioposisikan dengan
Streptomyces sp. Isolat (1) Gi, (2) IMi, (3) BSc, (4) BSi, (5) Sh dan
(6) Tanpa Oposisi dengan Streptomyces sp.
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tersebut dapat dilihat dari adanya hambatan pertumbuhan miselia jamur Fusarium
oxysporum yang menuju ke arah agen hayati Streptomyces sp. Sedangkan pada
Streptomyces sp. isolat Gi, IMi dan BSc tidak terlihat adanya zona hambat yang
terbentuk. Tidak adanya zona hambat tersebut dapat dilihat dari miselia jamur F.
oxysporum yang mampu mendekati atau melewati isolat Streptomyces sp. tersebut.
Kemampuan Streptomyces sp. dalam menghambat pertumbuhan patogen diduga
karena adanya produksi antibiotik serta enzim yang dapat mendegradasi kitin. Proses
degradasi kitin di alam dilakukan oleh beberapa jenis jamur, bakteri, aktinomicetes dan
tumbuhan (Matsumoto, 2006). Menurut Raharini et al. (2012) Streptomyces sp. mampu
menghasilkan metabolit primer maupun 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. bersifat anti jamur dan mampu melisis dinding sel dari potongan miselium
jamur F. oxysporum. Dari kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
Streptomyces sp. dapat menekan pertumbuhan jamur F. oxysporum baik melalui
metabolit sekunder yang dihasilkan maupun peroses pelisisan dinding sel patogen.
Dari hasil uji in-vitro tersebut, maka Streptomyces sp. isolat BSi yang
digunakan untuk uji in-vivo sebagai formulasi agen hayati pengendali jamur F.
oxysporum. Hal ini karena pertumbuhan dari isolat BSi relatif lebih cepat
dibandingkan isolat Sh pada media molase.
2. Insiden Penyakit
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa cara aplikasi berbeda nyata
dalam mencegah penyakit layu pada tanaman cabai yang disebabkan oleh jamur F.
oxysporum. Terdapat dua perlakuan yang berbeda nyata dengan perlakuan kontrol yaitu
perlakuan S1 dan S3 sedangkan perlakuan S2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan
kontrol (S0). Hasil pengamatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Pengaruh Agen Hayati Streptomyces sp. Terhadap Insiden
Penyakit
Perlakuan

BNT 5%

S0
S2
S3
S1
10,98

Purata persentase insiden penyakit
(%)
25,00
a
15,28
ab
8,33
b
6,94
b

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata
menurut uji BNT 5%. S1= Aplikasi agen hayati Streptomyces sp. dengan cara perendaman bibit,
S2= Aplikasi agen hayati Streptomyces sp. dengan cara di siramkan ke tanah dan S3= Aplikasi
agen hayati Streptomyces sp. dengan cara disemprot ke pangkal batang tanaman, serta S0=
tanpa perlakuan Streptomyces sp.
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Tingginya insiden penyakit pada perlakuan kontrol (S0) diduga disebabkan oleh
jamur F. oxysporum yang lebih aktif beradaptasi dan menginfeksi tanamana karena
tidak adanya hambatan dari agen hayati. Sedangkan pada perlakuan yang
diinokulasikan Streptomyces sp. nilai insiden penyakitnya lebih kecil karena agen
antagonis ini mampu menekan jamur patogenik tersebut. Pada perlakuan aplikasi
formulasi cair Streptomyces sp. dengan cara perendaman bagian akar tanaman sebelum
ditanam di lapangan (S1) dan dengan cara disemprotkan pada pangkal batang
tanaman (S3) mampu menekan insiden penyakit layu fusarium sebesar 6,94% dan
8,33%. Kawuri (2012) menjelaskan bahwa penyemprotan dengan filtrat biakan
Streptomyces thermocorboxydus sebanyak empat kali terbukti efektif dalam menekan
penyakit busuk daun lidah buaya. Streptomyces sp. sangat potensial dalam menghambat
mikroba patogen tular tanah karena Streptomyces sp. merupakan agen hayati yang
mampu bekerja efektif baik secara tunggal maupun dikombinasikan dengan
mikroorganisme prokariotik lainnya (Cook dan Baker, 1983 dalam Asri, 2013).
1

2

3

Gambar 2. Tanaman yang terinfeksi patogen F. oxysporum (1 & 2) dan
tanaman yang sehat (3)
Dari Gambar 2. di atas dapat kita lihat bahwa tanaman yang terserang
jamur F. oxysporum menunjukkan gejala daun menguning, pangkal batang
bengering dan kemudian tanaman menjadi layu. Semangun (2000) dalam Nurzannah
(2014), mengatakan indikasi pertama dari penyakit layu fusarium adalah daun bagian
bawah menguning. Pada tanaman yang masih muda, penyakit ini dapat menyebabkan
matinya tanaman secara mendadak, karena pada pangkal batang terjadi kerusakan atau
kanker yang menggelang.
3. Tinggi Tanaman
Hasil pengukuran tinggi tanaman dianalisis regresi untuk mengetahui
perkembangan tinggi tanaman selama fase pertumbuhan tanaman cabai. Untuk
mengetahui adanya perbedaan dari tingkat laju pertumbuhan tanaman, nilai koefisien
regresi dari masing-masing perlakuan dibandingkan dengan menggunakan analisis
sidik ragam dan selanjutnya diuji lanjut dengan BNT 5% untuk mengetahui perbedaan
laju pertumbuhan tinggi tanaman seperti terlihat pada Tabel 3.
Pada Tabel 3. dapat dilihat bahwa, perlakuan formulasi cair Streptomyces sp.
memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman cabai. Diantara
perlakuan S1, S2 dan S3 tidak berbeda nyata akan tetapi berbeda nyata dengan
perlakuan kontrol atau tanpa formulasi cair Streptomyces sp (S0). Nilai tinggi tanaman
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yang tertinggi terdapat pada perlakuan S2 yaitu aplikasi agen hayati Streptomyces sp.
dengan cara disiramkan ke tanah (13,13cm) dan nilai tinggi yang terendah terdapat
pada perlakuan kontrol atau tanpa formulasi cair Streptomyces sp. (10,98 cm).
Tabel 3. Nilai Koefisien Regresi Tinggi Tanaman Cabai Rawit
Perlakuan
Purata nilai koefisien regresi tinggi tanaman (cm)
S2
13,13 a
S3
13,08 a
S1
12,37 a
S0
10,98 b
BNT
12,27
Keterangan:
Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata menurut uji BNT
5%. S1= Aplikasi agen hayati Streptomyces sp. dengan cara perendaman bibit, S2= Aplikasi agen
hayati Streptomyces sp. dengan cara di siramkan ke tanah dan S3= Aplikasi agen hayati
Streptomyces sp. dengan cara disemprot ke pangkal batang tanaman, serta S0= tanpa perlakuan
Streptomyces sp.

Peningkatan tinggi tanaman pada perlakuan formulasi cair Streptomyces sp.
baik pada perlakuan S1, S2 dan S3 diduga karena adanya kemampuan Streptomyces sp.
menstimulus pertumbuhan melalui zat-zat yang dihasilkan. Khanna dkk, (2010)
melaporkan bahwa Streptomyces sp. yang terdapat di rizosfer tanaman dapat
mempercepat pertumbuhan tanaman dengan menghasilkan auksin atau giberelin.
Auksin yang dihasilkan oleh Streptomyces sp. merupakan kelompok senyawa indol
mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui perpanjang sel, pembentukan
akar, perkecambahan dan pertumbuhan benih tanaman (El-Tarabily (2008) dalam
Muthahanas (2010).
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Gambar 3. Grafik tinggi tanaman cabai pada umur 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80 HST
dengan perlakuan agen hayati Streptomyces sp. (perendaman bibit (S1),
disiramkan ke tanah (S2) dan disemprot ke pangkal batang tanaman (S3) serta
(S0) tanpa perlakuan Streptomyces sp.)

Jika melihat dari grafik pertumbuhan tanaman (Gambar 3) terlihat adanya
kecendrungan perbedaan tinggi tanaman. Pada gerafik tersebut dapat kita lihat bahwa
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perlakuan S3 memberikan nilai yang cenderung lebih tinggi dibandingkan perlakuan
yang lain, dengan nilai 97,05 cm pada umur 80 HST. Sedangkan pada perlakuan S0
menunjukkan nilai yang terendah yaitu 82,97 cm pada umur 80 HST.
4. Bobot Buah Pertanaman
Dari hasil penelitian yang dilakukan, nilai anova pada taraf signifikansi 5%
menunjukan bahwa adanya intraksi yang sangat nyata antara pemberian pupuk NPK
Ponska dan aplikasi formulasi cair Streptomyces sp. Sehingga pada pengamatan
tersebut dilakukan uji lanjut untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing faktor.
Dari hasil uji lanjut tersebut didapatkan dosis pemupukan yang lebih baik dan cara
aplikasi formulasi cair Streptomyces sp. yang dapat meningkatkan bobot buah tanaman
cabai. Dari hasil uji lanjut yang dilakukan, pengaruh perlakuan formulasi cair
Streptomyces sp. dengan cara disemprotkan ke pangkal batang tanaman cabai
(S3) dapat memberikan nilai yang cenderung lebih baik pada taraf dosis
pemupukan NPK Ponska dengan dosis 400 kg/ha (P1). Hasil perhitungan tersebut
dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Nilai Rata-Rata Bobot Buah Tanaman Cabai Per Tanaman.
Perlakuan
S0
S1
S2
S3
BNT

P1
153,66 cd
74 ,00 d
206,81 bc
350,78 a

P2
157,10 bcd
249,76
b
162,04 bcd
130,55 cd
93,68

P3
146,57
147,32
217,54
143,50

cd
cd
bc
cd

Keterangan : P1 : 400 Kg/Ha NPK Ponska, P2 : 600 Kg/Ha NPK Ponska dan P3 800 Kg/Ha NPK
Ponska. Aplikasi agen hayati Streptomyces sp. dengan perendaman bibit (S1), disiramkan ke tanah
(S2) dan disemprot ke pangkal batang tanaman (S3) serta (S0) tanpa perlakuan Streptomyces sp.

Respon positif yang ditunjukkan oleh perlakuan P1S3 tersebut diduga karena
penggunaan dosis pemupukan yang tidak terlalu tinggi dapat memberikan kondisi
rizosfer tanaman yang baik terhadap pertumbuhan Streptomyces sp. yang diaplikasikan
ke rizosfer tanaman cabai tersebut. Dosis pemupukan yang tinggi dapat
menurunkan pH tanah sehingga mikroorganisme dalam tanah dapat terhambat
pertumbuhannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Novita (2013) bahwa
pemberian bahan kimia cenderung menurunkan jumlah populasi mikroorganisme pada
tanah. Hal ini diduga karena zat hara yang terkandung dalam tanah menjadi diikat
oleh molekul-molekul kimiawi dari pupuk sehingga proses regenerasi humus tak
dapat dilakukan lagi. Penambahan pupuk pada tanah menyebabkan penurunan nilai pH
tanah, yaitu menjadi sekitar 5,6-6,5 (agak masam). Energi untuk mikroorganisme
tanah menjadi tidak tersedia sehingga mengurangi dan menekan populasi
mikroorganisme tanah yang bermanfaat bagi tanah yang sangat bermanfaat bagi
tanaman (Simalango 2009 dalam Novita 2013).
Agen hayati Streptomyces sp. adalah anggota aktinomiset yang merupakan
organisme berfilamen, termasuk bakteri Gram positif, dengan kandungan G+C
tinggi sekitar 69 dan 78 mol % (Madigan & Martinko 2006 dalam Maria 2013).. Pada
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dasarnya aktivitas dan keberadaanya sangat ditentukan oleh faktor pertumbuhan,
ketersediaan makanan, bahan organik yang terkandung di dalam media, salinitas, pH,
temperatur serta kelembaban relatif lingkungannya (Goodfellow & Williams 1983
dalam Asri 2013). Demikian pula hasil penelitian Saosaet at al, (2008) dalam Maria
(2013) menunjukkan bahwa secara umum Streptomyces spp. yang diisolasi dari
akar tanaman tomat dapat tumbuh cepat pada pH sekitar 6,5.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Pada percobaan in-vitro, Streptomyces sp. isolat BSi, dan Sh mampu menghambat
pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum f.sp capsici pada media YMA.
2. Perlakuan penyemprotan formulasi cair Streptomyces sp. pada pangkal batang
tanaman (S3) dan aplikasi formulasi cair Streptomyces sp. dengan cara perendaman
bagian akar tanaman sebelum ditanam di lapangan (S1) mampu menekan insiden
penyakit layu fusarium.
3. Perlakuan formulasi cair Streptomyces sp. isolat BSi pada uji in-vivo mampu
meningkatkan tinggi tanaman cabai dibandingkan dengan perlakuan kontrol.
4. Perlakuan Formulasi cair Streptomyces sp. isolat BSi dengan cara di semprotkan ke
pangkal batang tanaman (S3) dan pemupukan NPK Ponska dengan dosis 400 kg/ha
menunjukkan intraksi terbaik yang dapat meningkatkan bobot buah cabai per
tanaman.
Saran
1. Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait pengendalian penyakit layu fusarium pada
kondisi iklim yang berbeda dan lahan yang terserang berat oleh penyakit layu
fusarium.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan kondisi pH tanah yang sesuai
dengan pertumbuhan agen hayati Streptomyces sp.
3. Dari hasil penelitian ini, dapat di sarankan bahwa dalam mengapikasikan agen
hayati Streptomyces sp. sebaiknya menggunakan cara penyemperotan pada pangkal
batang tanaman karna lebih mudah mengaplikasikannya.
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BIO-INDUCTION OF GYRINOPS VERSTEEGII USING BEAN SPROUT MEDIA
INOCULANTS WITH DIFFERENT BORING DEPTH
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan uji bioinduksi Gyrinops versteegii
menggunakan inokulan yang dikembangkan dengan medium tauge pada berbagai
kedalaman pengeboran. Isolat Fusarium Sp. milik Balai Penelitian Teknologi Hasil
Hutan Bukan Kayu digunakan sebagai inokulan dalam penelitian ini. Kultur stok
Fusarium Sp. diremajakan pada mediuam Potato Dextrosa Agar selama 7 hari sebelum
dipindahkan pada medium cair. Medium cair yang digunakan adalah medium tauge
dengan komposisi: 25 % ekstrak tauge dan 15 % dekstrosa. Isolat Fusarium Sp. dikultur
pada medium cair dengan agitasi 100 RPM selama 28 hari. Bioinduksi inokulan
dilakukan dengan teknik bor dan suntik. Batang G. versteegii dibor dengan kedalaman 3
cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm dan 7 cm. Jarak antar lubang pengeboran adalah 20 cm dengan
diameter mata bor yang digunakan adalah 3 mm. Sebanyak 2 cc inokulan yang sudah
diblender diinjeksikan kedalam lubang bor. Pengamatan dilakukan 6 bulan setelah
inokulasi yang meliputi: Perubahan warna, luas infeksi dan perubahan aroma. Aroma
wangi yang dihasilkan diuji secara organoleptik dengan skala 0 – 3 (0 = tidak wangi dan
3 = wangi sekali). Hasil selanjutnya dianalisis ANOVA dan BNJ menggunakan
program Co-stat for Windows. Area inokulasi menunjukkan perubahan warna batang
menjadi cokelat hingga hitam. Luas infeksi pada tiap perlakukan pengeboran
menunjukkan hasil berbeda secara signifikan dengan rerata luas infeksi masing - masing
4,3 cm2, 6,5 cm2, 8 cm2, 8,5 cm2 dan 9 cm2 untuk perlakuan kedalam pengeboran 3 cm,
4 cm, 5 cm, 6 cm dan 7 cm. Uji tingkat keharuman hasil inokulasi menunjukkan bahwa
rata – rata batang yang diinokulasi menunjukkan tingkat sedikit harum hingga harum.
Meskipun tidak berbeda signifikan, namun skala keharuman yang dihasilkan
menunjukkan tingkat keharuman lebih tinggi pada kedalaman pengeboran lebih besar.
Dapat disimpulkan bahwa inokulan berbahan baku medium tauge memiliki potensi
untuk menginduksi pembentukan gubal gaharu pada G. versteegii dengan
kecenderungan bahwa semakin besar kedalaman pengeboran mampu memberikan
kualitas hasil inokulasi yang lebih baik.
ABSTRACT
The aim of this research is to apply Agar wood inoculants fermented in bean sprout
media for Bio-induction process of Gyrinops versteegii with different boring depth.
Isolat of Fusarium Sp. from Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu was
used as Inoculants starter. This isolated were subculture for 7 days in Potato Dextrose
Agar before transferred into Fermented medium. Bean sprout medium as fermented
medium contain: 25% bean sprout extract and 15% dextrose. Isolate were incubated
with 100 RPM agitation for 28 days. Bio-induction of inoculants was conducted by
Drilling and injecting method with different boring depth: 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm and 7
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cm. diameter of al holes was 3 mm with 20 cm of distance between each hole. Two cc of
inoculants after being blended were injected in all holes. Observations were conducted
6 month after inoculation including: stem discoloration, area of infection and fragrance
odor. Fragrance odor were measured by organoleptic test with score from 0 – 3 (0 = no
fragrance, 3 = strong fragrance). Result were analyze with ANOVA and HSD using costat for windows software. Inoculated stem show discoloration from brown to dark near
the inoculation area. Each Drilling depth treatment (3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, and 7 cm)
significantly show different Infection area respectively 4,3 cm2, 6,5 cm2, 8 cm2, 8,5 cm2
dan 9 cm2. Organoleptic test show that each treatment has a little to middle fragrance
level in average. Fragrance level increase as drilling depth increase (positive
correlation). However it is not significantly different based on ANOVA. It could be
concluded that agar wood inoculants cultured in bean sprout medium show good
potency for G. versteegii bio-induction with increasing result as the drilling depth
increase.
Kata kunci : Bioinduksi, Gyrinops versteegii, Inokulan, Medium tauge, Kedalaman
pengeboran
Keywords : Bio-induction, Gyrinops versteegii, inoculants, Bean sporut medium,
Drilling depth
LATAR BELAKANG
Gaharu adalah hasil hutan bukan kayu bernilai ekonomis tinggi yang dihasilkan
oleh kelompok family Thymelaceae terutama genus Aquilaria dan Gyrinops. Untuk
wilayah pulau Lombok sendiri terdapat tanaman gaharu endemik yaitu dari spesies
Gyrinops versteegii (Mulyaningsih and Yamada, 2008). Karena merupakan komoditi
bernilai ekonomis tinggi, maka diharapkan pengembangan gaharu dapat menjadi salah
satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok khususnya, dan
Nusa Tenggara Barat umumnya (Siddik, 2010). Untuk itulah diperlukan upaya
peningkatan budidaya gaharu khususnya spesies G. versteegii.
Hal yang paling esensial dalam budidaya gaharu khususnya bagian produksi
adalah proses yang dikenal dengan istilah “induksi”. Gubal gaharu yang bernilai
ekonomis tinggi merupakan suatu resin yang diproduksi oleh pohon gaharu sebagai
respon terhadap berbagai macam gangguan. Proses induksi bertujuan untuk
memberikan gangguan, baik secara fisik, kimiawi maupun biologis agar gaharu
budidaya mampu memperoduksi gubal (Akter et al., 2013). Berdasarkan penelitian yang
dialkukan oleh tim Forest Development Agency (FORDA), induksi secara biologis atau
yang dikenal juga dengan bioinduksi merupakan metode induksi yang paling cocok
diterapkan di Indonesia. Metode bioinduksi ini menggunakan isolat jamur Fusarium sp
yang dikultur pada medium cair sebagai inokulan (Santoso et al., 2011)
Inokulan gaharu baik isolat Fusarium maupun konsorsium telah banyak beredar
di pasaran. Meskipun demikian harga jual inokulan dengan kisaran Rp. 700.000 – Rp.
850.00 masih tergolong cukup mahal, terlebih lagi untuk masyarakat pembudidaya
gaharu di daerah Lombok yang masih relatif baru berkembang. Oleh karena itu,
kebanyakan masyarakat pembudidaya gaharu di pulau Lombok menggunakan metode
induksi secara fisik yang memiliki efektifitas lebih rendah. Salah satu faktor penyebab
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mahalnya harga inokulan terkait pada bahan baku media pertumbuhan inokulan. Media
pertumbuhan Potato Dextrose Broth (PDB) terutama grade microbiological merupkan
media tumbuh relatif mahal namun paling umum digunakan untuk inokulan gaharu.
Dengan demikian perlu dilakukan eksplorasi media pertumbuhan alternatif pengganti
PDB yang harganya lebih terjangkau.
Salah satu medium pertumbuhan alternatif yang potensial untuk mengggantikan
medium PDB adalah medium tauge. Medium tauge secara in-vitro mampu mendukung
pertumbuhan isolat Fusarium Sp. lebih baik dengan produksi konidia lebih banyak
dibandingkan dengan medium PDA (Wangiyana, 2015). Hanya saja, Uji coba secara
langsung pada pohon gaharu G. versteegii masih membutuhkan pengembangan. Selain
itu perlu dicari pula kedalaman pengeboran yang ideal dalam rangka optimalisasi
penggunaan inokulan untuk menekan biaya inokulasi. Oleh karena itu penelitian ini
bertujuan untu melakukan uji bioinduksi G. versteegii menggunakan inokulan yang
dikembangkan dengan medium tauge sebagai medium alternatif
BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Tauge, Dextrosa teknis,
Potato Dextrose Agar, Akuades, Isolat Fusarium Sp. BPT HHBK, Botol HDPE 500 mL,
Alkohol 70%, galbag ice, spuit injector 5 mL, lem silikon, cutter, botol sampel dan
korek api.
Cara Kerja
Peremajaan Isolat
Isolat Fusarium Sp. yang digunakan adalah isolat dari BPT HHBK melalui
penelitian Yosephin (2009). Sebelum digunakan, isolat tersebut diremajakan terlebih
dahulu melalui sub kultur berulang pada medium Potato Dextrose Agar. Isolat
diinkubasi pada temperatur 27oC selama 7 hari hingga diameter koloni mencapai 60
mm.
Pembuatan Media Tauge
Sebanyak 250 gr tauge direbus hingga mendidih dalam 1 liter akuades. Setelah
mendidih dilakukan filtrasi menggunakan saringan 5 x 5 mm. Filtrat selanjutnya
ditambahkan dengan 150 gr dekstrosa. Medium selanjutnya dimasukkan dalam botol
HDPE 500 mL dan disteril dengan autoklaf temperatur 121oC tekanan 2 atm selama 15
menit.
Pemindahan dan inkubasi isolat
Isolat Fusarium BPT HHBK setelah 7 hari inkubasi dipindahkan dalam medium
tauge steril dengan cara pemotongan menggunakan cutter steril. Koloni Fusarium Sp.
berdiameter 60 mm dipotong menjadi 3 bagian sama besar (sudut juring lingkaran ±
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120o) kemudian diinokulasikan pada medium cair tauge dalam botol HDPE. Inkubasi
dilakukan pada temperatur 27oC dengan agitasi 100 rpm selama 28 hari.
Bioinduksi inokulan pada pohon G. versteegii
Aplikasi inokulan penginduksi dilakukan dengan cara mengebor batang pohon
gaharu kemudian melakukan injeksi inokulan kedalam lubang yang telah dibor (Santoso
dan Turjaman, 2012). Dilakukan pemilihan pohon gaharu (Gyrinops versteegii) yang
sehat dengan diameter batang lebih dari 10 cm sebagai pohon uji coba untuk
diinokulasi. Batang pohon gaharu dilubangi menggunakan bor listrik dengan diameter
mata bor 3 mm dan jarak antar lubang 20 cm. Kedalaman pengeboran dijadikan sebagai
perlakuan yaitu: 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm dan 7 cm. Masing – masing perlakuan diulang
pada 3 pohon G. versteegii
Inokulan dalam botol diblender terlebih dahulu selama 5 – 10 menit hingga
halus. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan miselium jamur dalam
inokulan menyumbat lubang pada spuit injeksi ketika inokulan dimasukkan kedalam
lubang bor. Sebanyak 2 mL inokulan yang telah diblender disuntikkan menggunakan
spuit kedalam masing – masing lubang bor pada batang gaharu. Lubang yang telah
diinjeksikan ditutup dengan lem silikon untuk mencegah kontaminasi.
Pengamatan hasil inokulasi secara morfologis
Pengamatan dilakukan 6 bulan setelah inokulasi. Pengamatan hasil inokulasi
meliputi pengamatan secara morfologis dan Uji organoleptik. Pengamtan secara
morfologis meliputi pengamatan adanya gejala klorosis, pengamatan perubahan warna
batang disekitar areal inokulasi dan juga pengamatan luas area infeksi. Pengamatan
batang yang diinokulasi dilakukan dengan terlebih dahulu melepaskan kulit batang
disekitar areal inokulasi menggunakan cutter.
Luas hasil inokulasi ditentukan berdasarkan area batang disekitar tempat
inokulasi yang telah berubah warna. Area batang yang berubah warna dijiplak pada
kertas kalkir. Selanjutnya luas wlayah dikonversi kedalam satuan cm2 menggunakan
milimeter blok.
Uji Organoleptik
Uji organoleptik dilakukan untuk menguji tingkat keharumah resin G. versteegii
yang dihasilkan pasca inokulasi. Kulit batang pada sampel pohon yang telah diinokulasi
disyat menggunakan cutter steril. Selanjutnya bagian batang yang telah berubah warna
disayat membujur kemudian dimasukkan pada botol sampel. Tingkat keharuman diukur
oleh 9 responden pada skala 0 – 3 dengan ketentuan: 0 = tidak wangi, 1 = kurang wangi,
2 = Wangi, 3 = Wangi sekali. Hasil uji organoleptik dari responden dirata – rata untuk
dianalisis lebih lanjut.
Analisis Data
Data luas area infeksi dan tingkat keharuman dianalisis dengan uji ANOVA
pada α = 0,05 dan dilanjutkan dengan Uji BNJ juga pada α = 0,05. Selain itu, data juga
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disajikan dalam bentuk diagram batang dengan standar error. Semua analisis dilakukan
dengan program Co-stat for Windows.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan perubahan warna batang
Areal inokulasi menunjukkan gejala pembentukan resin ditandai dengan adanya
perubahan warna korteks batang yang sebelumnya putih. Perubahan yang nampak mulai
dari cokelat cerah, cokelat kehitaman hingga hitam (tabel 1). Warna korteks batang
yang paling dominan pada tiap kedalaman pengeboran adalah warna cokelat hitam.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan perubahan warna
yang signifikan antar perlakukan kedalaman pengeboran. Meskipun demikian
perubahan warna yang terbentuk merupakan gejala positif bahwa bioinduksi telah
berhasil dilakukan (Akhsan dkk., 2012). Gejala perubahan warna ini dikenal dengan
istilah browning dan secara histologis dapat teramati dengan jelas terakumulasi pada
bagian korteks batang (Wangiyana, 2017)
Berdasarkan data pada tabel 1, gejala browning terlihat lebih dominan kearah
vertikal dibandingkan horizontal. Hal ini memang merupakan fenomena yang umum
terjadi pada proses bioinduksi dan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator
efektivitas pembentukan resin gaharu (Santoso et al., 2007). Salah satu penyebab gejala
browning lebih dominan pada arah vertikal adalah karena arah teransportasi air lebih
dominan kearah vertikal dibandingkan horizontal. Dengan demikian, penyebaran resin
terjadi mengikuti arah transportasi air pada batang. Oleh karena itulah gejala browning
tersebut muncul pada bagian korteks batang dekat dengan jaringan pengangkut
(Wangiyana, 2017)
Tabel 1 . Perubahan warna kortekx batang G. versteegii
Bor
(cm)
3 cm

Fotor

Warna

Bor
(cm)

Fotor

Warna

Bor
(cm)

Foto

Warna

Cokelat 4
hitam

Cokelat
hitam

6

cokelat
hitam

3 cm

Cokelat 5
hitam

cokelat
cerah

6

cokelat
hitam

3 cm

Cokelat 5
hitam

cokelat
hitam

7

cokelat
hitam

4 cm

cokelat
hitam

5

Hitam gelap

7

cokelat
hitam

4 cm

cokelat
cerah

6

cokelat
hitam

7

cokelat
hitam
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Pengamatan Luas area infeksi
Area infeksi yang diukur adalah bagian korteks batang G. versteegii yang telah
mengalami perubahan warna pasca adanya inokulasi. Akan tetapi tidak ada korealasi
yang berarti antara warna areal infeksi dengan luas areanya. Tidak ada kecenderungan
warna lebih gelap menghasilkan area infeksi lebih luas. Begitu pula sebaliknya warna
lebih terang tidak serta merta menunjukkan area infeksi lebih kecil.
Berdasarkan Uji ANOVA, perlakuan kedalaman pengeboran berbeda
memberikan luas area infeksi yang berbeda nyata. Melalui uji lanjut Beda Nyata Jujur
terlihat bahwa kedalaman pengeboran 7 memberikan luas area infeksi terbesar
meskipun tidak berbeda nyata dengan kedalaman pengeboran 6 cm. Kedalaman
pengeboran paling dangkal, yaitu 3 cm memberikan luas area infeksi paling kecil dan
berbeda nyata dengan semua perlakuan kedalaman pengeboran lainnya. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel
Tabel 2. Luas area infeksi batang G. versteegii pada berbagai kedalaman pengeboran

1)

Kedalaman Pengeboran
Peringkat
(cm)
Rerata Luas (cm2)
1
7
9a 1)
2
6
8.5a
3
5
8ab
4
4
6,5ab
5
3
4,33b
Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata

Luas area infeksi cenderung semakin luas seiring dengan semakin dalamnya
lubang pengeboran (gambar 1). luas area infeksi paling kecil terdapat pada perlakuan
pengeboran paling dangkal sementara luas area infeksi paling besar terdapat pada
perlakukan pengeboran paling dalam. Meskipun demikian, berdasarkan analisis standar
error terbukti bahwa kedalaman pengeboran 7 cm, 6 cm dan 5 cm tidak berbeda secara
signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mendapatkan hasil yang optimal,
diperlukan kedalaman pengeboran minimal 5 cm.

Gambar 1. Luas area inokulasi pada kedalaman pengeboran berbeda dengan error bar
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

150
Kedalaman pengeboran berkorelasi dengan volume inokulan yang mampu
ditampung. Semakin dalam pengeboran maka tentu dapat menampung inokulan cair
yang lebih besar. Volume inokulan yang lebih besar tentunya dapat memberikan efek
infeksi yang lebih besar. Hal ini relevan dengan penelitian Azwin (2016) bahwa
semakin besar volume inokulan mampu memberikan area infeksi yang lebih luas.
Hasil Uji Organoleptik
Uji organoleptik pada 9 orang responden menunjukkan hasil bahwa tingkat
keharuman hasil inokulasi tiap perlakuan berada pada rentang agak wangi sampai wangi
(1 – 2). Meskipun demikian, berdasarkan hasil uji ANOVA dan BNJ, tidak ditemukan
adanya perbedaan tingkat keharuman secara signifikan pada berbagai perlakuan
kedalaman pengeboran (tabel 3). Hal ini mengindikasikan bahwa kedalaman
pengeboran minimal 3 cm sudah cukup untuk memberikan hasil tingkat aroma agak
wangi pada sampel batang G. versteegii.
Tabel 3. Tingkat keharuman (sistem skoring) hasil inokulasi pada G. versteegii pada
berbagai kedalaman pengeboran
Peringkat
1
2
3
4
5
a)

Kedalaman
Pengeboran
7 cm
6 cm
5 cm
3 cm
4 cm

Rerata tingkat Keharuman
1,9a
1,73a
1,47a
1,34a
1,17a

Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata

Tingkat keharuman yang cukup memuaskan mengindikasikan bahwa medium
tauge merupakan medium alternatif yang potensial digunakan untuk mengenmbangkan
inokulan. Medium tauge merupakan medium alternatif yang telah diuji secara in-vitro
mampu mendukung pertumbuhan isolat Fusarium Sp. sebagai inokulan gaharu
(Wangiyana, 2015). Medium ini digunakan kembali untuk mengkultur inokulan
Fusarium Sp yang diinokulasikan pada batang bibit G. versteegii dengan tingkat
kompatibilitas inang-patogen yang tinggi (Wangiyana 2017). Uji secara in-vivo medium
secara langsung pada pohon G. versteegii menghasilkan tingkat aroma wangi yang
cukup memuaskan menjadi suatu indikator final bahwa medium ini memang layak
digunakan sebagai medium inokulan gaharu.
Tingkat keharuman cenderung mengalami peningkatan seiring dengan
peningkatan kedalaman pengeboran (gambar 2). Meskipun pada kedalaman pengeboran
4 cm tingkat keharumannya lebih rendah dibandingkan dengan kedalaman pengeboran
3 cm, namun pada kedalaman pengeboran diatas 4 cm tetap menunjukkan pola
peningkatan. Sekali lagi ditekankan bahwa kedalaman pengeboran mempengaruhi
volume inokulan yang diinjeksikan. Sesuai dengan penelitian Azwin (2016), bahwa
semakin banyak volume inokulan yang diinjeksikan maka tingkat kaharuman gaharu
yang dihasilkan semakin tinggi
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Gambar 2. Rerata tingkat keharuman pada berbagai perlakukan kedalaman pengeboran
KESIMPULAN DAN SARAN
Dapat disimpulkan bahwa Inokulan berbahan baku medium tauge memiliki
potensi menginduksi pembentukan gubal gaharu pada G. versteegii dengan
kecenderungan semakin besar kedalaman pengeboran mampu memberikan kualitas
hasil inokulasi yang lebih baik.
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ABSTRAK
Dari tahun ke tahun penggunaan energi fosil semakin bertambah sedangkan
ketersediaannya semakin berkurang. Hal ini tentunya menjadi peluang hadirnya
penelitian-penelitian mencari energi alternatif untuk mengatasi krisis energi tersebut.
Salah satu energi alternatif yang potensial diterapkan di Indonesia adalah energi surya
dikarenakan letak strategis wilayah Indonesia yang memungkinkan energi matahari
dapat diterima sepanjang tahun secara kontinyu dalam jumlah yang cukup besar dan
energi matahari ini juga tidak menimbulkan polusi. Kolektor surya merupakan salah
satu bentuk teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan meneruskan energi
matahari yang diterima yang dapat diubah menjadi energi thermal atau energi listrik.
Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem kendali kolektor berbasis mikrokontroler
AT89S52. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental
dengan menggunakan studi literatur. Alat yang digunakan adalah sensor LDR, modul
AT89S52, rangkaian power suply, relay, motor AC. Hasil penelitian ini berupa
pengukuran sudut dan radiasi matahari. Hasil perubahan sudut tersebut konstan terhadap
perubahan tahanan dari LDR bergerak 15° sampai reflektor mencapai kemiringan
sebesar 130° pada pukul 16.00 WIB. Namun konsentrator akan berbalik 180o setelah
matahari terbit pada pukul 08.00 WIB. Kondisi ini bisa berubah tergantung pada kondisi
lingkungan cerah atau mendung.
ABSTRACT
Over the years the use of fossil energy is increasing while its availability decreases.
This is certainly a chance of the presence of research to find alternative energy to
overcome the energy crisis. One potential alternative energy applied in Indonesia is
solar energy due to the strategic location of Indonesia which allows the sun's energy
can be received throughout the year continuously in large enough quantities of solar
energy and also does not cause pollution. Solar collector is one form of technology used
to collect and forward the received solar energy that can be converted into thermal
energy or electrical energy. The purpose of this study is to design a collector control
system based on microcontroller AT89S52. The method used in this study is an
experimental method using literature studies. The tools used are the sensor LDR,
AT89S52 module, power supply circuits, relays, AC motors. The results of this research
is a measurement of the angle and solar radiation. The change of result the angle
constant against the change in resistance of LDR moved 15 ° to the reflector reaches a
slope of 130 ° at 16.00 pm. However, the concentrator will be turned 180o° after
sunrise at 08.00 pm. This condition can be changed depending on the environmental
conditions sunny or cloudy.
Kata kunci : energi fosil, konsentrator, sistem kendali, LDR.
Keywords: fossil energy, concentrator, control systems, LDR..
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LATAR BELAKANG
Data konsumsi energy listrik setiap tahun selalu mengalami peningkatan sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan kebutuhan energy listrik
diperkirakan dapat tumbuh rata-rata mencapai 6,5% per tahun hingga tahun 2020
(Moch. Muchlis, 2003). Dalam bidang pertanian kebutuhan energi listrik juga
diperlukan untuk kegiatan pasca panen seperti pengeringan, penyimpanan,
penggilingan, pemipilan dan sebagainya. Hampir semua kegiatan pasca panen tersebut
membutuhkan sumber energi berupa bahan bakar bensin, solar ataupun listrik. Dewasa
ini penggunaan energi fosil semakin bertambah sedangkan ketersediaan nya semakin
berkurang. Hal ini tentunya menjadi peluang hadirnya penelitian-penelitian mencari
energi alternatif untuk mengatasi krisis energi tersebut.
Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mencari
energi alternatif dan energy yang sifatnya terbarukan. Penelitian ini, sumber energi
terbarukan adalah pemanfaatan cahaya matahari. Pemilihan sumber energi terbarukan
ini sangat beralasan mengingat suplai energi surya dari sinar matahari yang di terima
oleh permukaan bumi mencapai mencapai 3 x 1024 joule pertahun. Jumlah energi
sebesar itu setara dengan 10.000 kali konsumsi energi di seluruh dunia saat ini. Di
Indonesia melimpahnya cahaya matahari yang merata dan dapat ditangkap di seluruh
kepulauan Indonesia hampir sepanjang tahun merupakan sumber energi listrik yang
sangat potensial (Asy’ari, 2012).
Alat yang berfungsi untuk menyerap dan mengumpulkan energi panas matahari
dinamakan konsentrator. Alat ini menangkap panas secara optimal dengan cara radiasi
dikonsentrasikan pada titik atau garis untuk kemudian panas yang dihasilkan
dimanfaatkan untuk proses-proses yang sesuai. Prinsip kerja konsentrator ini
berdasarkan pemantulan cahaya (reflektor), hasil pemantulan tersebut kemudian
diterima oleh receiver (Supriyanto, 2014).
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem kendali konsentrator berbasis
mikrokontroler AT89S52 untuk diterapkan pada alat pengering dengan tujuan sebagai
sumber pemanas tambahan.

BAHAN DAN METODE
Alat yang digunakan : Personal Computer (PC) pentium IV, Mikrokontroler DT51, Inverter 1 phase ke 3 phse 1 Hp AC 220 volt, Sensor LDR, Gear box 5A, Motor
listrik 3 phase 1 Hp, rantai, pewaktu N555, MC N-11. Metode yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah eksperimental dengan penelitian di lapangan.
Parameter pengambilan data meliputi :
a. Energi Surya
Energi Surya dihitng melalui iradiasi sesaat yang dikalikan dengan jumlah jam
penyinaran selama proses pengeringan.
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...........................................................................................(1)
Ih = Total iradiasi surya harian (Wh/m2)
Ap = Luas permukaan pengering (m2)
 = Transmitivitas dan absorbsivitas dinding transparan
T = lamanya penyinaran surya (jam)
b. Energi listrik
Energi listrik merupakan sumber penggerak motor baik yang digunakan oleh
konsentrator, blower dan pompa. Rumus yang digunakan :
.............................................................................................(2)
V = Tegangan terpakai alat (Volt)
i = Arus rata-rata nominal alat (Amp)
t = Lama penggunaan alat (jam)
Prosedur penelitian

Mulai

Persiapan bahan

Merancang rangkaian alat
kendali konsetrator

Perakitan alat kendali
konsentrator

tidak

Bekerja
sesuai
kinerja alat

ya
Selesai

Gambar 1. Prosedur rancangan sistem kendali konsentrator
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Desain struktural
Kolektor surya tipe konsentrator dengan bagian receiver (aperture) berukuran
panjang 1.2 m, keliling =1.22 m dengan diameter lingkaran sebesar 1.5 m menggunakan
bahan stainless steel sementara sebagai absorber digunakan material tembaga dengan
diameter berukuran 0.0254 m panjang 1,2 m . Penggunaan tembaga tersebut dengan
pertimbangan bahwa transfer energi radiasi hasil pantulan dari receiver dapat diterima
dengan baik oleh absorber karena memiliki nilai konduktivitas yang baik. Untuk dapat
mengoptimalkan fungsi konsentrator tersebut digunakan mekanisme tracking dengan
tujuan agar radiasi matahari selalu tepat mengenai fokus kolektor. Dengan kolektor
tersebut diharapkan mampu menghasilkan/menambah kebutuhan energi thermal yang
dibutuhkan didalam ruang pengering

Gambar 2. Desain Alat Pengering dengan Konsentrator
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Desain Fungsional
Desain fungsional dalam perancangan konsentrator dapat dilihat pada tabel 1
Tabel 1. Desain fungsional perancangan konsentrator
No

Nama Komponen

Fungsi

1

Mikrokontroler
AT89S52

Sebagai pengendali konsentrator

2

inverter

Merubah terminal input 1 phase ke output 3 phase

3

Sensor LDR

Menerima radiasi matahari dan di konversi menjadi
tahanan

4

Gearbox

Mereduksi putaran motor

5

Motor listrik 3 phase

Sumber penggerak konsentrator

6

rantai

Mentransmisikan penggerak dari motor listrik ke
konsentrator

7

Relay

Penyambung dan pemutus arus

8

Power suply

Sumber tegangan

9

NE-555

Pewaktu

10

Magnetic Contactor

Kontrol motor 3 phase

Desain rancangan konsentrator
Penelitian ini menghasilkan alat kendali konsentrator surya yang berfungsi untuk
memantulkan sinar matahari ke satu titik fokus sehingga dihasilkan panas yang tinggi.
Agar pantulan yang dihasilkan maksimal, alat ini dilengkapi dengan sistem yang dapat
mengikuti gerak matahari. Alat konsentrator surya ini memiliki tiga bagian utama, yaitu
reflektor, unit mekanik, dan unit elektronik.

Sensor Peka
Cahaya

Mikrokontroler AT
89S52 (kontrol)

Driver Motor
AC (MPPT)

Gambar 3. Blok diagram sistem kendali konsentrator
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Rangkaian lengkap sistem kendali konsentrator ditunjukan pada Gambar 4.
Ke pengendali motor
Arah horizontal 1

variable

+ 12V
47k
20k

Ke pengendali motor
Arah horizontal 2

Sensor Arah
horizontal 1

Dari sensor arah
horizontal 1

1M

NE555

1uF

3.3Uf

relay

Konsentrator

Sensor Arah
horizontal 2

grd

IN4002
variable

grd

+ 12V
47k
Motor
AC
horizontal

(a) tampak depan
20k
konsentrator
Ke pengendali motor
Arah horizontal 1

Dari sensor arah
horizontal 2

1M

NE555

1uF

3.3Uf

relay

Sensor 5,6

grd
grd
IN4002
(a) tampak samping

Diode
Bridge 1A
+ 12V
220V
AC

1

LM7812

12V
AC

3

1

LM317

3
120R

2
1000uF

2
470uF
47uF

10k

1uF

variable
grd

Gambar 4. Rangkaian lengkap alat kendali konsentrator
Pada gambar 4 dapat dilihat penggunaan sensor LDR terdiri dari 4 buah dimana
sensor 1 dan 2 merupakan sensor yang bergerak secara vertikal dan sensor 3 dan 4
bergerak secara horisontal. Adapun sensor 5 dan 6 terlletak di bawah sensor 1,2,3 dan 4.
Dalam peneltian ini sensor 1 dan 2 di non aktifkan karena pergerakan konsentrator tidak
ke arah vertikal (utara-selatan) hanya pergerakan secara horisontal (barat-timur).
Mekanisme kerja dari sensor ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. sensor 3, 4 akan mencari sumber cahaya dengan intensitas yang paling tinggi. Jika
sensor 3, 4 mendapatkan intensitas cahaya yang sama besar maka motor akan
berhenti berputar. Sebaliknya jika sensor 3, 4 tidak mendapatkan cahaya yang sama
maka motor akan berputar untuk mendapatkan intensitas cahaya yang sama.
b. Sensor 5, 6 berfungsi sebagai pembalik. Maksudnya jika konsentrator mengarah ke
barat saat matahari tenggelam, maka pada saat matahari muncul disebelah timur
sensor ini akan menghindari sinar matahari.

Gambar 5. Rangkaian elektronik sistem kendali konsentrator
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Rangkaian elektronik berfungsi mengontrol sensor cahaya dan motor AC
(Gambar 5). Unit elektronik mendapat tegangan yang diperoleh oleh catu daya berasal
dari tegangan AC dari PLN 220 V, kemudian tegangan PLN diubah oleh trafo CT
menjadi tegangan AC 12 V dan DC 12 V. Tegangan AC 12 V ini digunakan magnetic
contactor (MC) sebagai pengontrol motor listrik 3 phase sedangkan tegangan DC 12 V
digunakan untuk mengaktifkan NE555 yang berfungsi sebagai pewaktu.

Gambar 6.Reflektor sistem kendali konsentrator
Bahan reflektor yang digunakan dalam peneltian ini adalah stainless stell dengan
ketebalan 2 mm. Stainless steel ini memiliki kelebihan tidak mudah terkorosi
sebagaimana logam baja yang lain. Stainless steel berbeda dari baja biasa dari
kandungan kromnya. Baja karbon akan terkorosi ketika diekspos pada udara yang
lembab. Besi oksida yang terbentuk bersifat aktif dan akan mempercepat korosi dengan
adanya pembentukan oksida besi yang lebih banyak lagi. Stainless steel memiliki
persentase jumlah krom yang memadahi sehingga akan membentuk suatu lapisan pasif
kromium oksida yang akan mencegah terjadinya korosi lebih lanjut. (Sumarji, 2011).
Sedangkan menurut Wibowo, 2012 menyatakan bahwa keunggulan stainless steeel
adalah ringan, mudah dibentuk, reflektifitas baik.
Pada Gambar 7 merupakan unit mekanik terdiri dari motor AC, gearbox, rangka
konsentrator dan rantai. Unit mekanik ini berfungsi untuk menggerakkan konsentrator
mengikuti pergerakan matahari.

Gambar 7. Perancangan Unit Mekanik
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Tabel kebenaran kondisi motor pada rangkaian sistem kendali konsentrator
untuk berbagai kondisi sensor 1, dan 2, seperti dicantumkan pada Tabel 2. Sensor
dikatakan 1 (high) jika radiasi cahaya pada permukaan sensor tinggi, dan dikatakan 0
(low) jika radiasi cahaya pada permukaan sensor rendah.
Tabel 2. Tabel kebenaran kondisi motor pada rangkaian sistem kendali konsentrator
untuk berbagai kondisi sensor 3, dan 4
SENSOR
3
0
0
1
1

4
0
1
0
1

MOTOR
OFF
ON
ON
OFF

Pada tabel 1, dapat dijelaskan bahwa jika sensor 3 dan 4 mendapatkan nilai
tahanan yang sama baik bernilai high (11) atau bernilai low (00) maka motor listrik
tidak menyala atau mati, sedangkan jika sensor 3 dan 4 mendapat nilai tahanan yang
berbeda (01) atau (10) maka kondisi motor listrik akan menyala.
Sensor 5 dan 6 hanya berfungsi bila sensor 3 dan 4 semua bernilai 0. Tabel 3
memperlihatkan kondisi motor dalam berbagai kondisi sensor 5 dan 6 untuk dua
keadaan tersebut
Tabel 3.Tabel kebenaran kondisi motor pada rangkaian sistem kendali konsentrator
untuk berbagai kondisi sensor 5 dan 6
SENSOR
5
6
0
0
0
1

MOTOR
OFF
Konsentrator bergerak radial horizontal 900

1

0

Konsentrator bergerak radial horizontal 900

1

1

Konsentrator bergerak radial horizontal 1800

Berdasarkan Tabel 3, jika sensor 5 dan 6 sama dengan 00, maka motor akan off,
jika sensor 5 dan 6 sama dengan 11 atau 00, maka motor bergerak radial horizontal
searah jarum jam dengan sudut 90o, namun jika sensor 5 dan 6 sama dengan 11, maka
motor bergerak radial horizontal searah jarum jam dengan sudut 180o.
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Gambar 8. Uji kinerja sistem kendali konsentrator
Gambar 8 menunjukkan sistem kendali konsentrator telah mampu bekerja
dengan baik. Hal ini terlihat konsentrator dapat mengikuti pergerakan arah matahari
dengan selang 15o. Besarnya energi yang digunakan untuk menggerakkan konsentrator
adalah 16,113 KJ dan rata-rata radiasi matahari 519.87 W/m2. Namun masih ada
kelemahan dari sistem ini yaitu kemiringan yang dicapai konsentrator belum dapat
maksimal hanya mampu mencapai 120o, hal ini dikarenaan sistem transmisi daya yang
belum sempurna. Selain itu refleksi dari radiasi matahari terkadang masih belum tepat
mengenai absorber.
KESIMPULAN DAN SARAN
Sistem kendali konsentrator berbasis mikrokontroler telah berhasil dibuat dan
mampu bergerak mengikuti arah matahari dengan selang 15o. Hanya perlu beberapa
penyempurnaan terutama di sistem transmisi daya dari motor listrik ke konsentrator
agar pergerakan lebih maksimal hingga matahari terbenam. Senor cahaya yang
digunakan sebaiknya yang memiliki sensiifitas tinggi agar pergerakan konsentrator
lebih stabil
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ABSTRAK
Penelitian ini mewujudkan penguatan keberdayaan ekonomi rumahtangga petani
dengan mengembangkan agribisnis hortikultura pada lahan kering yang memiliki
keunggulan komparatif dan kompetitif.Penelitian ini merupakan action research jangka
panjang (longitudinal action research)dengan tujuan umumnya adalah memperkuat
keberdayaan ekonomi rumahtangga taniKecamatan KayanganKabupaten Lombok
Utara secara berkelanjutan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dengan azaz
pro-growth melalui pemberdayaan petani dengan azas Pro-Poor dan ProEmployement.Metode penelitian yang diterapkan adalah Participatory Action Research
(PAR) dengan pendekatan partisipasi masyarakat. Tujuan penelitiantahun
pertamafokuspadamemproduksi berbagai jenis sayuran dan buah-buahan bernilai
ekonomi tinggimelalui percontohan dengan melibatkan petani. Percontohan di lahan
petani diawali dengan sosialisasi kegiatan dan FGD dengan petani, dan merintis jalinan
kemitraan dengan pelaku industri pariwisata sebagai pasar output. Dari hasil dan luaran
tahun pertama dapat disimpulkan bahwa pengembangan agribisnis hortikultura lahan
kering di daerah penyangga pariwisata sangat potensial dapat memperkuat keberdayaan
ekonomi rumah tangga petani. Potensi ini diindikasikan oleh relatif besarnya rata-rata
pendapatan usahatani berbagai komoditas hortikultura (Sayuran seperti Cabai Rawit,
Tomat, mentimun dan kacang panjang) dan komoditas hortikultura berupa buah (Pepaya
California dan Melon). Petani sudah memahami bahwa daerahnya merupakan daerah
kawasan wisata yang perlu didukung oleh penyediaan produk bernilai ekonomi tinggi,
sehat dan ramah lingkungan. Permintaan pasar untuk komoditas hortikultura tersebut
relatif cukup besar, baik untuk konsumsi rumahtangga, super Market, Restaurant dan
Perhotelan.

ABSTRACT
This research brings to reality the economic wealthy reinforcementof household
farmers through developing agribusiness of upland horticulture that has comparative
and competitive advantage. It is longitudinal action research. The objective of the
research is sustainable reinforcement of economic wealthy of household farmers in the
district of Kayangan, North Lombok Regency for supporting regional economic growth
by the principle of pro-growththrough empowering farmers of Pro-Poor and ProEmployementbased.The method of the research was Participatory Action Researchwith
society participatory approach. The objective of the research istoproducevarious high
economiv value of vegetables and fruits through sequential and farmers involve.The
first stage of sequential on the farmer’s land was Focused Group Discussion to
socialize the program. Furthermore, do pioneering work of partnership with tourism
actors as output market of vegetables and fruits.The conclution of first year result of the
rsearch is to developing agribusiness of upland horticulture particularly in tourism
buffer is very potential for reinforcement economic wealthy of household farmers. The
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potency is indicated by the grate of income of various vegetables, such as chili, tomato,
cucumber, long beans; and fruits including California Papaya and rock Melon. The
farmers have understood that their region is a tourism destination that needs to be
supported by supplying high economic value, health and friendly environment of
vegetables and fruits The potential market demand of those commodities of horticulture
are household, super market, restaurant and hotels.
Kata kunci: memperkuat keberdayaan ekonomi agribisnis, hortikultura, lahan kering
Key words : Wealthy economic reinforcement, agribusines, upland

LATAR BELAKANG
Pulau Lombok bagian utara sekarang ini selain menjadi sentra produksi pangan,
juga menjadi salah satu kawasan tujuan wisata karena keberadaan pantai-pantainya
yang bersih dan disertai penginapan yang nyaman. Di samping itu, keberadaan Bandara
Internasional Lombok (BIL) dan hotel-hotel berbintang di pesisir selatan pulau
Lombok membuat kawasan ini menjadi pusat pemasaran berbagai hasil pertanian lokal
seperti pangan olahan dan produk hortikultura (Sjah dan Zubair. 2009). Namun,
kegiatan pariwisata di kawasan Lombok Selatan dan Lombok Utara masih belum
banyak melibatkan masyarakat yang bermukim disekitarnya. Berbagai kegiatan
pariwisata hampir tidak memanfaatkan sumberdaya atau produk lokal, bahkan untuk
sayuran dan buah-buahan segar dominan didatangkan dari luar daerah dan bahkan
diimpor. Membiarkan kegiatan pariwisata tanpa melibatkan sumberdaya lokal akan
menimbulkan ketimpangan pendapatan masyarakat lokal dan pendatang yang pada
gilirannya menimbulkan kecemburuan sosial dan hubungan yang tidak harmonis antara
masyarakat lokal dengan pendatang (wisatawan). Oleh karena itu, pelibatan masyarakat
lokal di kawasan penyangga pariwisata sangat diperlukan.
Salah satu bentuk pelibatan masyarakat lokal di kawasan pariwisata adalah
peningkatan kemampuan masyarakat petani dalam memproduksi tanaman hortikultura
(sayuran dan buah-buahan) bernilai ekonomi tinggi lahan kering. Namun,
pengembangan hortikultura yang berkesinambungan di kawasan ini masih dihadapkan
oleh keterbatasan air irigasi untuk bercocok tanam pada musim kemarau. Sebagian
besar lahan pertanian di kawasan tersebut adalah lahan kering yang saat ini dianggap
kurang produktif.. Walaupun demikian,dengan memperbaiki kultur teknik yang tepat
dan memanfaatkan air sumur dangkal yang tersebar di kawasan ini, maka kegiatan
bercocok tanam di kawasan itu dapat lebih produktif dan masa tanam dapat
diperpanjang hingga datangnya hujan pada musim berikutnya. Adanya sumur dangkal
dapat memperpanjang masa tanam.Penghematan air dapatjuga dilakukan dengan
perbaikan kultur teknis seperti pemberian mulsadanmemilih jenis tanaman hortikultura
yang adaptif.
Data sebaran keberadaan sumur dangkal sudah tersedia dari penelitian
sebelumnya (Yasin dkk., 2009; Idris dkk., 2009). Yasin, dkk (2009) melaporkan
bahwaterdapat sejumlah sumur dangkal di sekitar Kawasan Pariwisata Lombok Lombok
Utara yang mempunyai debit air yang cukup untuk irigasi tanaman hortikultura. Selain
itu, survei yang dilakukan oleh Idris dkk. (2009) di kawasan tersebut menunjukkan
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adanya potensi cadangan air tanah dangkal dengan debit yang cukup untuk mengairi
tanaman walaupun dengan populasi terbatas. Di beberapa lokasi lahan kering, air sumur
pompa sudah dimanfaatkan untuk mengairi tanaman semangka atau melon, cabe,
toman, timun Jepang di musim kemarau.
Berbagai sistem bercocok tanam tanaman hortikultura sudah diterapkan di lahan
kering. Apabila sumur bor mempunyai debit yang signifikan maka masa tanam di lahan
kering dapat diperpanjang dari satu kali tanam setahun menjadi dua kali atau bahkan
tiga kali dalam setahun.
Terkait dengan pengembangan agribisnis hortikultura, berbagai penelitian yang
telah dan sedang dilaksanakan terkait dengan karakteristik agroklimat dan ekosistem
pertanianuntuk tujuan ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan dikawasan daerah
lahan kering Kabupaten Lombok Utara. Namun,belum ada penelitian di kawasan
tersebut yang fokus pada kegiatan yang mensinergikan antarapembangunan industri
pariwisata dengan pengembangan agrowisata berbasis agribisnis hortikultura yang
memproduksi sayuran dan buah-buahan sehat yang rendah residu kimia dengan
melibatkan dan memberdayakan masyarakat tani untuk memperkuat keberdayaan
ekonomi rumahtangga petani.Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang strategi
memperkuat keberdayaan ekonomi rumahtangga petani melalui pengembangan
agribisnis hortikultura lahan kering di Kecamatan Kayagan Lombok Utara dengan
tujuan
1. Memproduksi komoditi hortikultura bernilai ekonomi tinggi di kawasan lahan
kering Kecamatan Kayangan Lombok Utara. Memperkenalkan kepada masyarakat
petani dan melatihnya cara bercocok tanam hortikultura yang efisien dalam
menggunakan air untuk menghasilkan produk sayuran dan buaha-buahan ang
berdaya saing tinggi dalam upaya pemenuhan kebutuhan (permintaan) masyarakat
rumah tangga.
2. Memfasilitasi petani dalam pemasaran hasil melalui kemitraan bisnis antara petani
dan pelaku pariwisata, seperti Hotel/Restaurant sebagai konsumen sayuran dan
buah-buahan bermutu tinggi.
3. Memformulasikan implikasi kebijakan strategi percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi daerah melalui percepatan dan penguatan ekonomi
rumahtangga petani lahan kering Lombok Utara dengan mengadopsi strategi tiga
jalur (triple track strategy) yang berazas pro-growth, pro-employement dan propoor.
Untuk mengubah perilaku dan orientasi petani tersebut yakni bertani sekedar
memenuhi keperluan rumah tangga menjadi berorientasi pada pasar maka perlu ada
program alih teknologi tepat guna danpelatihan-pelatihan yang dapat mengubah
pandangan petani terhadap kegiatan usahatani. Teknologi tepat guna yang mudah
diserap oleh petani adalah teknologi yang telah dikenal atau dilihat sebelumnya, tidak
terlalu canggih dan mampu dibiayai dengan modal sendiri. Meskipun banyak media dan
banyak cara untuk mendapat teknologi tepat guna ini, namun cara yang paling mudah
bagi petani yang kebanyakan tidak tamat sekolah dasar adalah dengan menyaksikan
atau mendemontrasikan segala aspek terkait. Dalam hal bercocok tanam hortikultura
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adalah mulai dari memilih jenis tanaman, memperlihatkan bibit, cara pembibitan, cara
penanaman, pemeliharaan, panen dan cara dan strategi pemasaran dan penjualan hasil
panen. Hal tersebut akan mampu diserap dan diterapkan pada tingkat petani bila
dilakukan pembimbingan dan percontohan tanam di lahan mereka masing-masing.
BAHAN DAN METODE
Alur dan Bagan Alir Penelitian
Penelitian ini meliputi tiga tahap kegiatan utama yakni Fokus Group Discussion
kepada kelompok tani, membuat percobaan inti dan membimbing anggota kelompok
tani menanam beberapa jenis tanaman hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi dan
cocok berdasarkan kondisi agroklimat setempat.
Kegiatan penelitian ini dimulai dengan melakukan sosialisasi dan focus group
discussion (FGD) pada kelompok tani tentang maksud dan tujuan penelitian ini. Tahap
selanjutnya pemilihan (penetapan) anggota kelompok tani yang akan mengikuti
program penanaman tanaman hortikultura pada musim kemarau. Pemilihan anggota
yang akan dilibatkan didasarkan atas adanya kepemilikan lahan dan sumur dangkal atau
embung di lahannya. Disaamping itu, petani yang dilibatkan sanggup secara sukarela
mengikuti semua program tanam dan pembimbingan yang direncanakan sepanjang
penelitian ini berlangsung.
Tahap berikutnya adalah melaksanakan percobaan tanam untuk menguji
kelayakan beberapa tanamanhortikultura bertipe tegak dan bertipe rambat atau pendek
untuk ditanam secara tumpangsari atau tumpang gilir. Percobaan tanam ini disamping
digunakan untuk menguji keragaan tanaman secara fisik di lapangan juga dimaksudkan
sebagai jendela atau demontrasi untuk disaksikan oleh kelompok tani yang
dibina.Dalam penelitian kaji tindak ini direncanakan sekali menanam tanaman tegak,
yaitu papaya kalifornia.Tanaman ini akan dipertahankan hidup selama berlangsung
penelitian ini. Tanaman sayuran dan buah-buahan lain yang diusahakan adalah sayuran
dan buah-buahan bernilai ekonomi tinggi yang sering dibutuhkan oleh restaurant/Hotel
dan termasuk Super Market.
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanaan di kawasan penyangga wisata Lombok Bagian Utara.
Percobaan tanam inti dilakukan di Desa Gumantardan Desa Salut Kecamatan Kayangan
yang mempunyai sumur bor dan sumur pompa.Penelitian ini berlangsung di sepanjang
musim kemarau (bulan April hingga bulan November). Apabila tanaman tegak belum
atau masih menghasilkan buah maka pertumbuhan tanaman ini akan dipertahankan
hingga berakhir periode penelitian ini pada tahun II.
Rancangan Penelitian
Penelitian ini dirancang sebagai action research jangka panjang (longitudinal
action research) selama 3 (tiga) tahun denganmenerapkan metode penelitian
Participatory Action Research(PAR) dengan pendekatan partisipasi masyarakat tani.
Rancangan penelitian ini mengacu pada tujuan khusus penelitian untuk mencapai tujuan
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umum (tujuan utama).Rancangan dan metode penelitian tiap tahun dapat dideskripsikan
berikut ini
Tahun pertamabertujuan untuk mencapai tujuan 1 sampai dengan tujuan 3.Tahap
awal, yakni pada bulan pertama dan kedua tahun pertama penelitian (sebelum kegiatan
produksi melalui percontohan/percontohan), peneliti melakukan sosialisasi kegiatan
kepada petani dan pemerintah desa di lokasi penelitian.Kemudian, diterapkan metode
penelitian kuantitatif dan kualitatif melalui survei dengan teknik wawancara mendalam
(indepth-survey) untuk memperoleh Base Line data tentang kondisi Sosial ekonomi
wilayah dan rumah tangga petani. Kegiatan berikutnya adalah Focus Group Discussion
(FGD) untuk menyerap informasi dari petani dan kendala yang lazim dihadapi dalam
berusahatani. Hasil FGD diharapkan adanya gambaran dalam memperbaiki materi
pelatihan sebelum dilanjutkan dengan percobaan (percontohan) di wilayah penyangga
pariwisata BIL dan Pantai Kuta Lombok Selatan dalam wilayah kecamatan yang
berbeda dan Lombok Utara.
Analisis data, luaran penelitian dan indikator capaian
Statistik Deskriptif dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan
menganalisis data kuantitatif dan kemudian, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan
diagram atau grafik dengan maksud agar mudah difahami, ditelaah dan
diinterpretasikan. Sedangkan data kualitatif dianalisis secara deskriptif yang kemudian
dikaitkan dengan interpretasi hasil analisis data kuantitatif. Luaran tahun pertama adalah
blueprint pengembangan kawasan penyangga pariwisata Lombok Selatan, Base Line
data sosial ekonomi petani, dan penetapan komoditi sayuran dan buah-buahan dan
produk real hasil penanamannyasebagai produk agrowisata yang dikembangkan untuk
mempercepat dan memperkuat ekonomi rumahtangga petani setempat. Indikator
capaian adalah (1) Dokumen Base line data sosial ekonomi petani sebagai pembanding
keberhasilan program pada akhir studi, (2) dihasilkannya komoditi hortikultura (sayuran
dan buah-buahan) bernilai ekonomi tinggi yang dapat dijadikan contoh untuk
pengembangan selanjutnya,(3) Petani yang dilibatkan pada tahun pertama memperoleh
manfaat yang signifikan berupa peningkatan pendapatan dari hasil produksi sayurandan
buah-buahan yang diusahakan, dan petani percaya diri memasarkan produknya di
pasaran pada kawasan pariwisata, (4) Terbentuknya kelompok tani dan munculnya
petani plasma yang akan ikut dilibatkan pada tahun kedua.
Jenis dan Analisis data, luaran penelitian dan indikator capaian
Jenis data yang diperlukan untuk keperluan analisis ekonomi dan strategi bisnis
meliputi : Biaya-biaya variabel (seluruh biaya untuk input produksi seperti benih, pupuk
multimikroba, pestisida, mulsa palstik, tali, bambu); Overhead Cost seperti tenaga kerja
tetap, sewa listrik dan diesel penyedot air sumur jika ada; Biaya tenaga kerja harian
lepas (casual labour); Total Gross Marjin (TGM = Total Revenue – Total Biaya
Variabel); Net Farm Cash Income = TGM – Overhead Cost; Farm Operating Surplus =
Farm Cash Income – Operating Cost; Net Profit (П ) = Total Revenue (TR) – Total
Cost (TC); dan Curahan waktu kerja (HKO atau mandays).
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Data dianalisis secara descriptive dan menerapkan statistik induktif (statistik
inferensial) yang bertugas untuk menarik kesimpulan dan membuat keputusan yang
logis berlandaskan analisis yang dilakukan dan berkaitan dengan ketidakpastian di masa
datang. Pada tahun kedua, model usaha agribisnis yang lebih efisien ditentukan dengan
melakukan analisis optimalisasi penggunaan faktor produksi, yakni analisis efisiensi
secara ekonomi (efisiensi teknis dan alokatif/harga) dengan dua model pendekatan
analisis yaitu Model fungsi produksi dan Model Linear Programming.Prangkat lunak
(Soft Ware) yang dipakai untuk analisis data adalah SPSS dan/atau Minitab.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Memperkuat Keberdayaan ekonomi Rumahtangga Petani lahan Kering
Hasil dan luaran tahun pertama yang dicapai dalam penelitian ini
adalahKomoditas Hortikultura hasil percontohan berupa buah dan sayuran segar siap
konsumsi, seperti Cabai Rawit, Tomat, kacang panjang, mentinun, Melon dan Pepaya
California. Buah dan sayuran segartersebut diproduksi di lahan milik petani dengan
melibatkan petani target group. Petani difasilitasi oleh peneliti dan tenaga teknisi serta
PPL yang bertugas di desa lokasi penelitian. Tujuan memfasilitasi petani dalam
melakukan budidaya komoditas hortikultutra adalah untuk mewujudkan Better Farming
bagi petani. Memantapkan keterampilan petani berusatani (bercocok tanam) di lahan
kering tadah hujan, sehingga petani semakin terampil dalam melakukan usahatani di
lahan miliknya sesuai petunjuk teknis.
Petani sudah mempunyai kemauan, semangat dan motivasi yang besar untuk
memproduksi komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi pada lahan usahataninya
dengan mengandalkan air irigasi pompa. Walaupun demikian, untuk menangkap
peluang pasar, dan peluang bahwa pembanguan ekonomi KLU berbasis pariwisata
(KLU sebagai Destinasi Wisatawan domestik dan mancanegara), petani memiliki
kemampuan yang masih relatif lemah dalam aspek permodalan terutama fasilitas irigasi
pompa seperti pipa dan alat penampungan air dari sumur pompa ke lokasi usahatani.
Oleh karena itu, perlu diterapkan model penguatan ekonomi rumahtangga petani
melalui pengembangan agribisnis hortikultura lahan kering dengan menerapkan
pendekatan Model kerjasama pemasaran hasil produksi oleh petani antara Perusahaan
dan pihak perhotelan dengan bentuk kemitraan dengan gambar sebagai berikut.
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Melalui Better Farming diharapkan terwujudnya kuantitas dan kualitas sayuran
dan buah yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga petani dapat menerima pendapatan
yang optimal dengan harga jual yang layak karena usahatani tidak hanya berorientasi
padai Better Farming, tetapi yang sangat utama adalah Better Business untuk mencapai
Better Living (kesejahteraan). Keragaan produksi pada usahatani setiap komoditi
hortikultutra disajikan pada lampiran dalam bentuk foto dokumentasi. Sedangkan data
produksi, biaya produksi dan pendapatan usahatani disajikan berikut ini.
Biaya dan Pendapatan Usahatani Hortikultura
Data untuk analisis biaya dan pendapatan usahatani komoditas hortikultura
diperoleh dari dua sumber, yakni data hasil survey terhadap petani sayuran di luar
percontohan, dan data yang dicatat dari hasil percontohan pada lahan milik petani
(Kelompok Tani Hortikultura Sumur Bor TM 151 Pade Girang Desa Salut Kecamatan
Kayangan).
a. Hasil Survey di luar usahatani percontohan
Tabel 1. Keragaan Produksi, biaya dan pendapatan usahatani komositas hortikultura di
Kecamatan Kayangan tahu 2017
No

Uraian

Cabai
Rawit

Tomat

Kacang
Panjang

1

Luas Lahan (Ha)

0.36

0.37

0.35

2

Produksi per LLG (Kg)

523

685

925

3

Produksi per Ha (Kg/Ha)

1.453

1.851

2.643

4

Harga satuan (Rp/Kg)

22.190

5.370

3.850

5

Penerimaan per Luas Garapan (Rp/LG)

11.605.370

9.941.757

3.561.250

6

Biaya Variable per Luas Garapan (Rp/LG)

2.940.522

4.380.750

1.486.519

7

Biaya Tetap per Luas Garapan (Rp/LG)

320.478

539.250

439.276

8

Total Biaya Produksi per Luas Garapan (Rp/LG)

3.261.000

4.920.000

1.925.795

9

Total Biaya Produksi per Ha (Rp/Ha)

9.058.333

13.297.297

5.502.271
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10

Pendapatan per Luas Garapan (Rp/LLG)

11

Pendapatan per Ha (Rp/Ha)

11605370

3678450

32.237.139

9.941.757

1.635.455
4.672.729

Komoditi sayuran yang sangat potensial dapat mempercepat dan memperkuat
ekonomi rumah tangga petani di lahan kering adalah cabai rawit karena rata-rata harga
jual per unit relative tinggi (lebih mahal daripada harga beras konsumsi per kilogram).
Durasi panen cabe rawit cenderung lebih lama dibandingkan dengan komoditi sayuran
lainnya, sehingga petani berkesempatan memperoleh berbagai tingkat harga pasar.
Masa panen tomat tidak seperti cabai rawit, sehingga petani dapat melakukan
rotasi tanaman dalam setahun. Petani memiliki kemampuan dan kemauan (motivasi)
untuk melakukan produksi untuk memanfaatkan kesempatan (peluang) pasar dan
ketersediaan air irigasi berupa “air tanah dalam” dengan fasilitas Sumur Pompa.
Demikian juga halnya dengan sayur kacang panjang. Durasi panen hamper sama dengan
durasi panen tomat. Penjelasan secara rinci dipaparkan berdasarkan hasil pengamatan
terhadap percontohan di lahan petani. Pada poin berikut ini dipaparkan hasil
pengamatan terhadap percontohan usahatani hortikultura untuk 5 (lima) komoditi, yakni
Cabai Rawit, Tomat, Kacang Panjang, Melon dan Pepaya California.
Biaya dan Pendapatan Usahatani Komoditas Hortikultura Hasil Percontohan
Pada table berikut ini ditampilkan 5 (lima) komositas utama yang diduga dapat
meningkatkan pendapatan rumah tanggal petani di lahan kering, yakni Cabe Rawit,
Tomat, Kacang Panjang, mentimun dan melon. Sedangkan komoditi kates California
disajikan dalam satu table secara tersendiri karena satuan produksi menggunakan satuan
buah (bukan kilogram).
Tabel 2. Keragaan Produksi, biaya dan pendapatan usahatani komositas hortikultura
pada percontohan di Desa Salut Kecamatan Kayangan Tahun 2017
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Uraian
Luas Lahan (Ha)
Produksi per LLG
(Kg/LLG)
Produksi per Ha (Kg/Ha)
Harga per unit (Rp/Kg)
Total Penerimaan per Lhn
Garapan (Rp/LLG)
Penerimaan Per Ha
(Rp/Ha)
Biaya Produksi per Lahan
Garapan (Rp/LLG)
Biaya Produksi per Ha
(Rp/Ha)
Pendapatan Usahatani per
Lahan Garapan (Rp/LLG)
Pendapatan Usahatani per
Ha (Rp/Ha)

Cabai
Rawit
0.05

Nama Komoditas Hortikultura
Kacanag
Tomat
Mentimun
Panjang
0.10
0.05
0.05

Melon
0.20

185

465

625

785

2978

3.700

4.650

12.500

15.700

14.890

25.037

5.370

3.450

2.750

4.250

4.631.845

2.497.050

2.156.250

2.158.750

12.656.500

92.636.900

24.970.500

43.125.000

43.175.000

12.656.500

2.967.687

1220800

1425795

1567000

8.500.000

59.353.740

12.208.000

28.515.900

31.340.000

42.500.000

1.664.158

1.276.250

730.455

591.750

4.156.500

33.283.160

12.762.500

14.609.100

11.835.000

20.782.500

Tabel di atas menggambarkan bahwa setiap komoditi sayuran yang diusahakan
oleh petani pada lahan kering dengan irigasi sumur pompa berpeluang relatif besar
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untuk dapat mempercepat dan memperkuat keberdayaan ekonomi petani. Pendapatan
usahatani, baik per luas lahan garapan (LLG) maupun per hektar ditentukan oleh factorfaktor dominan, yakni harga per unit di tingkat usahatani pada saat panen (Farm Gate
Price). Nampak bahwapendapatan usahatani yang paling besar adalah pendapatan
usahatani Cabeai Rawit, diikuti oleh komoditi kacang panjang, tomat dan mentimun.
Sayur kacang panjang mempunyai durasi panen yang relative sama dengan
durasi panen tomat. Petani menghadapai berbagai tingkat harga selama berlangsungnya
proses produksi di pertanaman (on Farm). Berikut ini adalah hasil pengamatan masa
tanam, masa panen dan harga sayur kacang panjang pada percontohan di lahan milik
petani di daerah Lahan Kering.
Petani dapat mngatur jadwal tanam dalam setiap musim selama satu tahun (12
bulan) dengan memanfaatkan irigasi sumur pompa. Titik berwarna merah adalah
tanggal tanam, kemudian tanda biru menunjukkan periode panen. Petani dapat memilih
jadwa tanamnya agar pada masa panen tidak menghadapi over supply yang
mengakibatkan rendahnya harga. Berbagai tingkat harga yang diterima oleh petani
dengan mengikuti variasi tanggal tanam dan periode panen, seperti ditampilkan pada
grafik di bawah ini. Kemudian, data hasil pengamatan dituangkan dalam sebuah kurva,
kemudian diregresi dengan model regresi sederhana seperti tertera pada gambar berikut.

Biaya dan Pendapatan Usahatani Komoditi Pepaya California pada lahan
percontohan milik petani di Amor-Amor Kecamatan Kayangan KLU tahun 2017.
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Tabel 3 . Keragaan Produksi, biaya dan pendapatan usahatani papaya California pada
percontohan di lahan milik petani di Dusun Amor-Amor Desa Gumantar
Kecamatan Kayangan Tahu 2017
No

Rincian Komponen Usahatani

1

Luas Lahan (Ha)

2
3

Hasil Produksi per berbagai luas garapan
0.01

0.25

1.00

Populasi Tanaman (Pohon)

16

400

1600

Produksi per panen (Buah)

26

650

2600

4

Produksi per bulan (3 Kali panen/bln)

78

1950

7800

5

Harga per buah

4000

4000

4000

6

Nilai Produksi per bulan (Rp/bulan)

312.000

7.800.000

31.200.000

7

Nilai Produksi per tahun (Rp/tahun)

3744000

93600000

374.400.000

8

Rata-rata Biaya produksi per pohon (Rp / bulan)

15.000

15.000

15.000

9

Rata-rata Biaya produksi per LLG (Rp/LLG)

24.0000

6.000.000

24.000.000

10

Pendapatan Usahatani per bulan (Rp)

72.000

1.800.000

7.200.000

11

Pendapatan Usahatani per tahun (Rp)

864.000

21.600.000

86.400.000

Pepaya California menjadi salah satu komoditi hortikultura jenis buah yang
sangat diminati oleh petani di Lahan Kering karena komoditi ini memiliki peluang pasar
yang sangat bagus. Petani tidak perlu membawa hasil panennya ke pasar tradisional
(pasar umum) atau ke Super market karena pembeli, baik dari kota maupun dari
kecamatan dating sendiri ke lokasi usahatani, dan bahkan sering kali pembeli
melakukan pesanan (order) sebelum waktu panen. Harga jual di usahatani (Farm Gate
Price) adalah Rp 3.500,- ( atau Rp 10.000,- per3 buah) sampai Rp 5.000,- per buah.
Harga ini tergantung besar atau kecilnya buah karena petani tidak menjual dalam satuan
berat (kilogram). Sedangkan para pedagang di Kota menjjual dalam satuan kilogram.
Hasil pengamatan menggambarkan bahwa agribisnis (usahatani papaya
California) sangat potensial sebagai sumber pendapatan rumahtangga petani untuk
mempercepat dan memperkuat keberdayaan ekonomi rumah tangga petani lahan kering.
Potensi ini diindikasikan oleh beberapa factor penentu, yakni besarnya pendapatan per
luas lahan garapan dan per hektar, harga di tingkat usahatani (Farm Gate Price) cukup
tinggi, dan permintaan papaya California relative cukup besar, baik untuk konsumsi
rumah tangga, restaurant, Super Market maupun Hotel. Namun, petani belum
berkesempatan (belum punya peluang) untuk berhubungan dengan pihak perhotelan,
sehingga tidak dapat memperoleh harga yang setinggi tingginya. Dalam kesempatan ini,
diperlukan pihak kedua (middle Man, yakni perusahaan) untuk menjual hasil penen
kepada pihak restaurant atau perhotelan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Pengembangan agribisnis hortikultura di daerah lahan kering sangat potensial dapat
mempercepat dan memperkuat keberdayaan ekonomi rumah tangga petani. Potensi
ini diindikasikan oleh relatif besarnya rata-rata pendapatan usahatani berbagai
komoditas hortikultura (Sayuran seperti Cabai Rawit, Tomat, mentimun dan kacang
panjang) dan komoditas hortikultura berupa buah (Pepaya California dan Melon).
Petani sudah memahami bahwa daerahnya merupakan daerah kawasan wisata yang
perlu didukung oleh penyediaan produk bernilai ekonomi tinggi, sehat dan ramah
lingkungan. Permintaan pasar untuk komoditas hortikultura tersebut relatif cukup
besar, baik untuk konsumsi rumahtangga, super Market, Restaurant dan Perhotelan.
2. Kecamatan Kayangan KLU sebagai salah satu kawasan penyangga pariwisata,
belum optimal memproduksi sayuran dan buah yang dibutuhkan oleh perhotelan
yang menunjang industri pariwisata, sehingga sebahagian besar perhotelan di
kawasan Lombok Utara mendatangkan sayuran dan buah segar dari luar. Kondisi
ini merupakan peluang yang sangat besar bagi petani sebagai pelaku agribisnis
hortikultura. Walaupun demikian, petani masih memerlukan bombingan teknis
untuk mewujudkan Better Farming, Better Business untuk mencapai Better Living
(kesejahteraan) dalam memproduksi komoditas hortikultura (sayuran dan buahbuahan) agar mampu memproduksi sayur dan buah yang sehat (rendah residu
kimia).
3. Hasil studi lapangan menggambarkan bahwa petani sudah mulai memproduksi
komoditi sayuran dan buah, namun belum mampu menghasilkan komoditi sayuran
yang berkualitas yang sesuai dengan permintaan hotel. Selain itu, masih banyak
komditi sayuran dan buah yang dibutuhkan oleh perhotelan dan pasar super marker
yang belum mampu diproduksi oleh petani. Seperti Melon, Semangka tanpa biji,
Lettuce, sukini, Pepaya California, Pisang Gavendish.
Saran
1. Diperlukan bimbingan teknis secara intensif kepada petani untuk menghasilkan
komoditi sayuran sehat bernilai ekonomi tinggi.
2. Tim peneliti memerlukan dukungan yang sangat kuat dari pihak Pemda Kabupatem
Lombok Utara untuk melakukan Scaling Up pada penelitian tahap berikutnya untuk
mengarahkan kemandirian petani.
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PEREMPUAN TANI DAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA
FEMALE FARMERS AND HOUSEHOLD FOOD SECURITY
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Jalan Majapahit No 62 Mataram
Email: hayatizakaria75@yahoo.com

ABSTRAK
Tulisan ini merupakan uraian hasil kajian terhadap hasil penelitian dan pustaka
mengenai peranan perempuan dalam pencapaian ketahanan pangan rumahtangga, serta
rumusan strategi peningkatan peranan perempuan untuk mencapai ketahanan pangan
rumahtangga. Perempuan mempunyai peranan yang besar untuk mewujudkan ketahanan
pangan rumahtangga, yaitu pada komponen ketersediaan pangan (food availiability)
bahwa perempuan merupakan produsen pangan yang aktif. Pada komponen akses
pangan (food access) bahwa perempuan bertindak sebagai "Gatekeeper" ketahanan
pangan rumahtangga melalui alokasi waktu dan pendapatan. Pada komponen
pemanfaatan makanan (food utilization) bahwa perempuan bertanggung jawab bagi
kebutuhan gizi anggota rumahtangga. Perempuan, meskipun menjalankan peran ganda
yaitu domestik dan publik dengan pendapatan yang rendah dari laik-laki, seluruh
pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota
rumahtangganya. Maka, dipandang perlu untuk meningkatkan peluang dan kesempatan
perempuan untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal, bekerja dan
memperoleh pendapatan, meningkatkan pengambilan keputusan, motivasi, dan
meningkatkan aksesnya terhadap sumberdaya, serta meningkatkan dukungan suami dan
kelompok masyarakat.
ABSTRACT
This paper is a description of the results of studies on research results and literature on
the role of women in achieving household food security, and the formulation of
strategies to increase the role of women to achieve household food security. Women
have a big role to realize household food security, namely the component of food
availability that women are active food producers. In the access food component that
women act as "Gatekeeper" household food security through the allocation of time and
income. In the food utilization component that women are responsible for the nutritional
needs of household members. Women, despite the doble role, that are domestic and
public with low income from men, all of their income is used to meet the food needs of
their household members. Therefore, necessary to increase the opportunities of women
to attend formal and non-formal education, work and earn income, improve decisionmaking, motivate, improve access to resources, and improve supported by family and
community group .
Keywords: woman roles, household food security, strategy to increase household
foodsecurity
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LATAR BELAKANG
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, sehingga
pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Upaya pemenuhan
kebutuhan pangan bagi setiap individu manusia yang ada di permukaan bumi sudah
menjadi komitmen internasional. Hal ini tercermin dari pernyataan berbagai negara
yang tergabung dalam Food and Agricultural Organization (FAO) yang pada intinya
menghendaki perlunya upaya untuk mencapai ketahanan pangan bagi setiap orang dan
menghilangkan adanya kelaparan di seluruh wilayah (Tampubolon, 2002).
Ketahanan pangan pada level individu, rumah tangga, nasional, regional dan
global akan dicapai ketika semua orang di sepanjang waktu, mempunyai akses secara
fisik, sosial dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk
memenuhi kebutuhan makanan dan preferensi makanan untuk hidup yang sehat dan
aktif (FAO, 2001). Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya memerlukan
makanan dan persediaan makanan, tetapi meliputi ketersediaan (food availability), akses
(food access), dan pemanfaatan (food utilization) oleh semua orang baik perempuan
maupun laki-laki dari segala usia, etnis, agama, dan tingkat sosial ekonomi (IFPRI,
2000; World Bank, 2009).
Perempuan merupakan tokoh kunci untuk mencapai ketahanan pangan. Emma
(2008) dan Prakash (2003) mengatakan bahwa akses seluruh masyarakat di dunia
terhadap pangan sangat tergantung pada kerja perempuan. The International Food and
Agricultural Organization (IFAD) menjelaskan bahwa pertanian skala kecil di negaranegara berkembang merupakan tugas utama perempuan pedesaan. Brown, et.al, (2001)
bahkan menegaskan bahwa kebutuhan pertemuan pangan dunia pada tahun 2020 ,
dibandingkan saat ini, akan lebih banyak bergantung pada kemampuan dan sumber daya
kaum perempuan. Perempuan akan bertanggung jawab untuk menghasilkan ketahanan
pangan bagi keluarga mereka di banyak negara berkembang.
Ketahanan pangan dalam rumah tangga merupakan basis dari ketahanan pangan
nasional bahkan global. Dengan adanya fakta bahwa perempuan merupakan tokoh kunci
dalam mewujudkan ketahanan pangan, maka hal-hal yang menjadi hambatan yang
dihadapi perempuan baik itu hambatan internal maupun eksternal sepatutnya dipahami
dan dihilangkan agar perwujudan ketahanan pangan tingkat rumah tangga bahkan
tingkat nasional dan secara global dapat terwujud.
Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan hasil kajian terhadap hasil penelitian
dan pustaka mengenai peranan perempuan yang terkait dengan pencapaian ketahanan
pangan rumah tangga, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan peranan
perempuan dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan rumah tangga.

PERANAN PEREMPUAN DALAM PENCAPAIAN KETAHANAN PANGAN
RUMAHTANGGA
Ketahanan pangan dapat dipelajari mulai dari level individu, rumah tangga, wilayah,
nasional, maupun dunia. Dalam definisi Summit tahun 1996, disebutkan: "Food security, at
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the individual, household, national, regional and global level (is achieved) when all
people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food
to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life".
Berdasarkan konsep tersebut, pembangunan ketahanan pangan seharusnya diarahkan
sampai pada pemenuhan kebutuhan pangan setiap individu setiap saat untuk hidup aktif
dan sehat, bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga saja.
Kusharto dan Hardinsyah (2012) menyatakan bahwa agar setiap individu dapat hidup
sehat dan aktif berarti jumlah pangan yang tersedia dapat diakses atau diperoleh setiap
individu dalam jumlah dan mutu yang optimal untuk memenuhi kebutuhan gizi serta
aman dikonsumsi.
Ketahanan pangan adalah sesuatu yang multikonsep, serta didefinisikan dan
diinterpretasi secara bervariasi. Namun, hasil akhir yang ingin dicapai cenderung lebih
disepakati, yaitu ".... the availability of adequate supplies at a global and national level;
at the other and the concern is with adequate nutrition and well-being. Jadi, yang ingin
dituju adalah tersedianya pangan, tercukupinya kebutuhan gizi, serta tentu saja
kesejahteraan. Ketahanan pangan memiliki tiga komponen, yaitu ketersediaan pangan
(food availability), akses pangan (food access), dan pemanfaatan pangan (food
utilization) (IFPRI, 2000; Brown, et al., 2001; World Bank, 2009; Ibnouf, 2009;
Syahyuti, 2006).
Mengacu pada tiga komponen ketahanan pangan tersebut di atas, maka
pembahasan peranan perempuan tani dalam pencapaian ketahanan pangan rumah tangga
meliputi di ketiga komponen tersebut yaitu pada komponen ketersediaan pangan (food
availiability), akses pangan (food access), dan pemanfaatan makanan (food utilization).
Peranan Perempuan Tani
Availiability)

dalam

Komponen

Ketersediaan

Pangan

(Food

Ketersediaan pangan (food availiability) merupakan komponen yang
menekankan produksi pangan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, dapat dikatakan
bahwa perempuan merupakan produsen pangan yang aktif. Perempuan melakukan
kegiatan on farm hingga off farm.
Perempuan merupakan tenaga kerja terbanyak yang dibutuhkan untuk
memproduksi tanaman pangan, baik sebagai buruh tani maupun petani di lahan yang
mereka kelola. Perempuan melakukan pekerjaan-pekerjaan penting pada produksi
pertanian pangan, seperti penanaman, penyiangan, pemanenan, pemupukan,
pemberantasan hama penyakit tanaman, penanganan pasca panen, penyimpanan.
Perempuan juga mengontrol penggunaan atau penjualan dari hasil produksi pangan dan
memasarkannya (manajemen sumber daya) (IFPRI, 2000; World Bank, 2009; Ibnouf,
2009; Hubeis, 2010; Hubeis 2012; Hayati, 2014, Hayati 2015a; Brown et al. 2001; FAO
2008; FAO 2011).
FAO (2011) menguatkan bahwa di lima wilayah di dunia, perempuan tani
berkontribusi sebagai tenaga kerja di sektor pertanian. Pada tahun 2010, di Amerika
Latin dan Karibia terdapat tenaga kerja perempuan di sektor pertanian sekitar 20 persen,
di Near East dan North Africa dan Sub-Saharan Afrika hampir 50 persen, di South Asia
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sekitar 35 persen, dan di East dan Southeast Asia hampir 50 persen. Perempuan tani
juga melakukan pemeliharaan ternak kecil dan menanam di lahan pekarangan atau
halaman belakang rumah. Selain itu, tercatat sebanyak 70 sampai 80 persen perempuan
yang memproduksi pangan bagi rumah tangga di Sub Sahara Afrika, 65 persen di Asia,
dan 45 persen di Amerika Latin dan Karibia.
Peranan Perempuan Tani dalam Komponen Akses Pangan (Food Access)
Pada komponen akses pangan (food access) peranan perempuan adalah
memastikan atau menjamin bahwa setiap anggota keluarga menerima pembagian
makanan yang memadai dari makanan yang secara potensial tersedia. Perempuan
bertindak sebagai Gatekeeper ketahanan pangan rumah tangga, yaitu sebagai orang
yang bertanggung jawab dalam mengurus keperluan dasar keluarga terhadap
pemenuhan konsumsi dan kebutuhan gizi yang memadai bagi setiap anggota
keluarganya (Hubeis 1985).
Analisis ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dikondisikan oleh
kemampuan untuk memproduksi pangan sendiri untuk anggota rumah tangga dan untuk
pembelian makanan yang berkualitas dan beragam di pasar. Perempuan sering
menggunakan pendapatan yang diperolehnya untuk membeli pangan bagi keluarganya
sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap keluarganya. Perempuan tani juga
melakukan strategi rumah tangga untuk memenuhi kekurangan pangan (coping ability
indicator) (Brown et al. 2001; Arumsari dan Rini 2008; World Bank 2009; Ibnouf
2009; Baliwati et al. 2010; FAO 2011; Hubeis 2012; Karl 2013). Pendapat ini juga
dikatakan oleh Abdullahi et al. [tahun tidak diketahui] dan Hayati (2015a) bahwa
perempuan tani melakukan pengambilan pangan di sawah, halaman rumah, membeli
pangan, meminjam pangan atau dengan cara meminjam uang yang digunakan untuk
membeli pangan dan juga memberikan makanan pada tetangga dan keluarganya.
Peranan Perempuan Tani dalam Komponen Pemanfaatan
Utilization )

Pangan

(Food

Pada komponen pemanfaatan pangan (food utilization), perempuan bertanggung
jawab bagi kebutuhan gizi bagi seluruh anggota rumah tangga mereka. Perempuan tani
hendaknya memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi adalah pangan yang beraneka
ragam dan berkualitas serta memberikan kontribusi untuk perkembangan fisik dan
kognitif yang baik, mengolah dan menyediakan pangan sesuai dengan kebutuhan
anggota rumah tangga, termasuk memberi makanan pada bayi dan balita (Brown et al.
2001; Arumsari dan Rini 2008; World Bank 2009; Ibnouf 2009; Karl 2013). Dalam
menjalankan peranannya ini, perempuan membutuhkan peningkatan pengetahuan dan
kemampuan mengenai pentingnya makanan yang bergizi pada diri perempuan itu
sendiri dan semua anggota keluarga, masyarakat dan pemimpin masyarakat (Hayati,
2015b; Kusharto dan Hardinsyah, 2012).
Uraian di atas, menguatkan bahwa peranan perempuan dalam mencapai
ketahanan pangan rumah tangga, tidak saja terkait dengan peningkatan produksi pangan
dan penyedia pangan melainkan juga dengan peningkatan pangan dan gizi anggota
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rumah tangga. Keselarasan harus terjadi antara peningkatan produksi pangan dan
pendapatan dengan peningkatan status pangan dan gizi rumah tangga (Berg 1986;
Baliwati et al. 2010; Anonim 2012; Karl 2013). Hal ini mendukung pendapat bahwa
ketahanan pangan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi
kecukupan pangan bagi anggotanya agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan
kegiatan sehari-hari yang tercermin dari konsumsi zat gizi (energi dan protein) yang
memenuhi norma kecukupan (Maxwell dan Franksenberg 1992; Sumarwan dan
Sukandar 1998). Menurut Kusharto dan Hardinsyah (2012) usaha untuk mencapai
ketahanan pangan rumah tangga dapat ditempuh melalui peningkatan pengetahuan
pangan dan gizi untuk menjaga keselarasan antara ketersediaan pangan dengan kualitas
konsumsi pangan masyarakat.
HAMBATAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN
TANI DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN KETAHANAN PANGAN
RUMAH TANGGA
Dalam menjalankan peran pentingnya dalam mewujudkan ketahanan pangan
dalam rumah tangga, perempuan banyak menghadapi beberapa hambatan baik
hambatan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, peran perempuan dalam
mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga perlu ditingkatkan agar seluruh anggota
rumah tangga dapat menerima kebutuhan pangan dan gizi yang berkualitas agar dapat
hidup sehat dan aktif.
Hambatan Internal
Pendidikan formal. Tingkat pendidikan formal yang dimiliki perempuan dapat
menghasilkan perubahan-perubahan perilaku perempuan, sehingga rendahnya tingkat
pendidikan formal perempuan dapat menjadi penghambat perempuan dalam
mendukung pencapaian ketahanan pangan. Chizari et al. (1997) mengatakan bahwa
tingkat pendidikan perempuan berpengaruh nyata terhadap partisipasi perempuan pada
kegiatan produksi padi di Provinsi Gilan, Iran. Ibnouf (2009) mengatakan bahwa tingkat
pendidikan dapat mempengaruhi perempuan untuk menjadi lebih termotivasi agar
menjadi lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan ekonomi terkait dengan
pencapaian ketahanan pangan untuk rumah tangga mereka. Arumsari dan Rini (2008)
menemukan bahwa pendidikan perempuan berhubungan dengan pengeluaran konsumsi
bahan pangan pada tingkat rumahtangga dan partisipasi perempuan dalam upaya
diversifikasi bahan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga.
Selain itu, tingkat pendidikan formal dapat meningkatkan kepercayaan diri
perempuan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan dengan pendekatan
kelompok. Richardson JG et al. (2003), Hayati (2000), Hayati (2013), Hayati (2015a)
menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan perempuan menyebabkan rendahnya
rasa percaya diri (rendah diri) perempuan dan berpengaruh terhadap perilakunya, di
mana mereka merasa tidak nyaman berada dalam pertemuan kelompok. Hayati (2014)
mengatakan bahwa peningkatan pendidikan perempuan sangat mendukung peningkatan
kualitas makanan yang dikonsumsi seluruh anggota keluarga terutama anak dan balita.
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Maka, meningkatkan kesempatan dan peluang perempuan untuk menempuh pendidikan
formal menjadi sangat penting.
Pendidikan non formal. Bentuk pendidikan non formal tersebut dapat berupa
penyuluhan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan petani dan keluarganya.
Slamet (2003) mengatakan bahwa penyuluhan adalah suatu sistem pendidikan luar
sekolah (pendidikan non formal) untuk petani dan keluarganya dengan tujuan agar
mereka mampu dan sanggup memerankan dirinya sebagai warga negara yang baik
sesuai dengan bidang profesinya, serta mampu, sanggup, dan berswadaya memperbaiki
atau meningkatkan kesejahteraannya sendiri dan masyarakatnya.
Keikutsertaan perempuan dalam kegiatan penyuluhan adalah sangat penting
dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Namun, statistik dunia
menunjukkan bahwa perempuan yang memperoleh informasi pertanian bersumber dari
penyuluhan tidak lebih dari 5 persen (Hubeis, 2012). Perempuan juga memiliki akses
yang rendah terhadap informasi pangan dan gizi. Dalam hal ini, penyuluh pertanian
menganggap bahwa penyuluhan terkait ketahanan pangan yang menjadi
tanggungjawabnya hanya menyangkut aspek produksi saja tidak pada aspek pangan dan
gizi (Hayati, 2015).
Sedikitnya perempuan yang pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian
disebabkan oleh sedikitnya jumlah kelompok tani perempuan, yaitu hanya terdapat
sekitar 10 persen kelompok tani perempuan (Hubeis, 2012). Selain itu, adanya asumsi
bahwa petani adalah laki-laki (kepala keluarga) sehingga layanan penyuluhan pertanian
lebih banyak ditujukan kepada laki-laki (Hubeis, 2012; Hayati, 2013; Hayati, 2015).
Sekalipun perempuan diikutsertakan dalam kegiatan penyuluhan pertanian bersama
petani laki-laki, penyuluhan/pelatihan sering terlihat sangat “male bias” atau
“masculine culture”. Proses yang berlangsung selama kegiatan selalu berpihak kepada
laki-laki dan sangat didominasi oleh peserta laki-laki Jiggins (1997), Pini (2002). Selain
itu, seringkali kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan memberikan materi, waktu dan
tempat kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan perempuan (Pini, 2002; Mudukuti
dan Miller, 2002; Hayati, 2000; Hayati, 2015a; Hayati, 2015b).
Beberapa studi menemukan bahwa jika memberikan akses perempuan terhadap
pelatihan, penyuluhan, teknologi tepat guna dapat memberikan dampak yang positif.
World Bank (2000) mengatakan bahwa rendahnya investasi pendidikan non formal bagi
perempuan akan menurunkan produktivitas, efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.
Damisa et al. (2007) menemukan bahwa penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien
akan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan produksi pertanian. Di
Rwanda, perempuan petani telah menunjukkan bahwa mereka dapat lebih efektif dalam
memilih varietas unggul untuk budidaya tanaman pakan ternak lokal dibandingkan
dengan laki-laki (Sperling dan Berkowitz, 1994 dalam World Bank, 2009). Emma
(2008) mengatakan bahwa di Kenya, di mana perempuan petani menerima pendidikan
dasar selama satu tahun dapat meningkatkan produksi jagung sebesar 24 persen. Di
Zambia, keterlibatan perempuan muda bersama laki-laki dalam kesempatan pelatihan
dari awal telah terbukti menjadi strategi yang berhasil dalam memastikan ketahanan
pangan dan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi rumah tangga (Quisumbing,
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1996 dan Haddad, et al. 1995 dalam IFPRI, 2000 dan Quisumbing, 1996 dalam The
World Bank, 2009).
Pendapatan Rumah Tangga dan Pendapatan Perempuan. Terkait dengan
aspek produksi pangan, Chizari, et al. (1997) menemukan bahwa pendapatan
berpengaruh nyata terhadap partisipasi perempuan dalam kegiatan produksi padi di
Provinsi Gilan, Iran. Kemudian, terkait dengan aspek akses dan pemanfaatan pangan,
Arumsari dan Rini (2008) mengatakan bahwa pendapatan rumah tangga dan pendapatan
perempuan mempengaruhi pengeluaran konsumsi bahan pangan dan pola diversifikasi
pangan rumahtangganya. Hal ini diperkuat oleh Brown et al. (1991) dan World Bank
(2009) yang menyatakan bahwa tidak hanya tingkat pendapatan rumah tangga yang
mempengaruhi ketahanan pangan tetapi juga yang memperoleh pendapatan. Fakta
menunjukkan bahwa ketika pendapatan perempuan dan laki-laki sama, laki-laki akan
menghabiskan proporsi yang lebih tinggi dari pendapatannya untuk barang-barang
keperluan personal anak-anak dan untuk konsumsi rumah tangga secara umum,
sedangkan perempuan akan menggunakan bagian lebih besar dari pendapatannya untuk
memenuhi kebutuhan kalori anggota keluarga. Satu studi terkait masalah ini
menemukan bahwa efek positif pada kemungkinan bahwa seorang anak akan bertahan
hidup di perkotaan Brasil hampir 20 kali lebih besar ketika sumber pendapatan tertentu
diberikan kepada perempuan daripada laki-laki. Sedangkan, World Bank (2009)
menemukan fakta di Cote d’Ivoire, bahwa ketika bagian yang lebih tinggi dari
pendapatan rumah tangga menjadi hak perempuan maka secara signifikan lebih
dihabiskan untuk pangan dan pendidikan dan kurang pada alkohol dan rokok (Hoddinott
dan Haddad, 1995).
Penelitian serupa Hayati (2010 dan 2015) menemukan bahwa pendapatan yang
diperoleh perempuan dari hasil berdagang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak. Sedangkan pendapat laki-laki digunakan untuk
membeli barang sebagai aset keluarga seperti kendaraan bermotor roda dua, tanah.
Sementara Hubeis (2012) menemukan bahwa meningkatnya pendapatan keluarga
melalui hasil kerja laki-laki dalam tanaman komersil tidak selalu meningkatkan
pengeluaran keluarga untuk membeli makanan. Sebaliknya, ketika perempuan memiliki
kendali terhadap pendapatan keluarga maka mereka akan cenderung
mengalokasikannya untuk kesejahteraan keluarga, terutama untuk memperbaiki
ketahanan gizi Balita, Bumil dan Busui. Penelitian Tanzia (Hubeis, 2012) menemukan
bahwa pendapatan di tangan perempuan memberikan kontribusi empat kali keadaan gizi
yang lebih baik dibanding di tangan laki-laki. Hal ini berarti, jika perempuan terlibat
atau dilibatkan dalam upaya ketahanan pangan maka akan memberi dampak positif bagi
keluarganya.
Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga. Pengambilan keputusan
dalam rumah tangga sangat terkait dengan pembagian kerja berdasarkan gender dan
alokasi kekuasaan di dalam rumah tangga. Kedudukan perempuan yang menimbulkan
konsekuensi logis berupa peran yang harus dimainkannya, berkait erat dengan
pembagian dan alokasi kekuasaan dalam rumah tangganya. Kekuasaan itu dapat diakui
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oleh pihak lain dan dapat tersebar dengan sama nilainya dan tidak sama nilainya,
khususnya antara suami dan istri dalam rumah tangga.
Elizabeth (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengambilan
keputusan dilakukan bersama-sama antara suami istri dalam hal memutuskan biaya
produksi, penyiangan dan panen. Laki-laki lebih mendominasi dalam persiapan tanam,
pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan budidaya ternak. Sedangkan perempuan
lebih mendominasi pengelolaan hasil, penyimpanan, pemasaran, dan pendistribusian
(pemakaian) pendapatan yang diperoleh, terutama untuk memenuhi kebutuhan sandang,
pangan, dan pengeluaran rutinitas rumah tangga. Ibnouf (2009) dan Hayati (2014)
mengatakan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perempuan dalam
rumah tangga mempengaruhi persediaan dan distribusi makanan, dan menjaga
ketahanan pangan rumah tangga. Dari perspektif ekonomi, ditemukan bahwa jika
dibandingkan dengan laki-laki maka perempuan lebih rasional dalam mengambil
keputusan untuk mengalokasikan pendapatan dan kebutuhan pangan bagi anggota
keluarganya.
Motivasi. Dalam kaitannya dengan kegiatan aspek produksi, Setiawan (2012)
mengatakan bahwa sebagian besar petani di Jawa Barat memiliki tingkat motivasi
intrinsik yang relatif lebih tinggi dari motivasi ekstrinsik karena tanaman padi
memberikan jaminan ketahanan pangan dan satu-satunya harapan bagi petani. Hal ini
sejalan penelitian Hayati (2015) yang menemukan bahwa motivasi petani tetap
menanam padi, meskipun luas lahannya sempit adalah sebagai sumber bahan pangan
bagi rumahtangganya. Mengacu pada pendapat Maslow, motivasi untuk memenuhi
kebutuhan pangan rumah tangga ini termasuk dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis.
Sementara itu, motivasi perempuan berpartisipasi dalam kelompok petani kecil (KPK)
atau lembaga keuangan mikro (LKM) adalah untuk menambah wawasan, mendapatkan
kredit usaha, mendapatkan uang yang akhirnya dapat memenuhi kebutuhan hidup
(kebutuhan pangan) sehari-hari dan pendidikan anak ( Puspitawati, 2010; Hayati, 2010;
Hayati, 2015).
HAMBATAN EKSTERNAL

Akses terhadap Lahan. Di banyak negara berkembang, meski perempuan
merupakan produsen penting dan aktif dalam mendukung ketahanan pangan rumah
tangga, namun, perempuan cenderung tidak memiliki tanah untuk ditanami dan
biasanya hanya menikmati hak menggunakan tanah milik keluarganya (Prakash, 2003;
World Bank, 2009; Brown, et al. 2001; Mudukuti dan Miller, 2002: 51). Di negara
berkembang, menurut www.ruralwomen.net dalam Astuti (2010: 384) mengatakan
bahwa perempuan hanya memiliki 2 persen tanah. Deere dan Doss (2006) dalam World
Bank (2009) menemukan bahwa di Ghana, perempuan yang mengelola lahan hanya 10
persen sedangkan laki-laki sebanyak 16-23 persen; di Kenya perempuan yang terdaftar
sebagai pemilik tanah hanya 5 persen; di masyarakat pertanian di Meksiko sebanyak
22,4 persen, dan 15,5 persen di Nikaragua. Rata-rata, kepemilikan tanah pria hampir
tiga kali kepemilikan tanah perempuan. Prakash (2003) dan Brown et al. (2001)
menambahkan bahwa tanah yang dimiliki perempuan umumnya adalah berukuran
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sempit dan merupakan bidang tanah yang kurang bernilai atau lahan yang kualitasnya
buruk.
Lemahnya hak perempuan atas tanah akan menyebabkan; (1) Ketidakmampuan
perempuan untuk menggunakan tanah sebagai jaminan untuk mendapatkan akses kredit
(Brown et al., 2001; Hayati, 2010); (2) Kesulitan perempuan membuat keputusan yang
optimal untuk memilih jenis tanaman dan untuk mendapatkan produksi yang tinggi
(World Bank, 2009). Mudukuti dan Miller (2002) menyatakan bahwa terdapat
hubungan yang positif antara kepemilikan lahan oleh perempuan dengan peningkatan
produktivitas pertanian. Selain itu, kepemilikan lahan secara permanen oleh perempuan
telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan produksi pertanian (Damisa
et al. 2007).
Akses terhadap Kredit. Menurut BPS, BAPPENAS dan UNDP (2001) dalam
Puspitawati et al. (2010) mengatakan bahwa hak atas kredit merupakan bagian integral
dalam pembangunan manusia yang harus menjamin kebebasan atas diskriminasi gender
dan kebebasan untuk berkembang dan mengembangkan potensinya. Hak perempuan
atas kredit merupakan manifestasi dari elemen kunci pembangunan manusia yang
mencakup pemerataan, pemberdayaan, produktivitas dan keberlanjutan.
Namun, fakta menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami kesulitan
dalam mengakses kredit untuk usahatani maupun untuk melakukan usaha non pertanian.
Hubeis (2010) mengatakan bahwa perempuan yang memiliki akses terhadap kredit
melalui usaha mikro diperkirakan sebanyak 40 persen. Hayati (2010) dalam
penelitiannya menemukan bahwa dari 4 LKM (BPR dan BumDes) di NTB dan 4 LPD
di Bali terdapat 31 persen di NTB dan 34 persen.
Perempuan tidak hanya memiliki akses yang rendah dalam menerima kredit dari
lembaga keuangan tetapi juga menerima kredit dalam jumlah yang jauh lebih kecil
dibandingkan dengan laki-laki. Hayati (2010), pada LKM di NTB menunjukkan
perbandingan 23,42 persen bagi perempuan dan 76,58 persen bagi laki-laki. Pada LPD
di Bali menunjukkan perbandingan angka 20,83 persen untuk perempuan dan 79,12
persen. Masalah yang dihadapi perempuan dalam mengakses kredit adalah
ketidaktersediaan penjaminan. Untuk menerima kredit dalam jumlah yang lebih besar
dibutuhkan penjaminan dalam bentuk bukti kepemilikan kendaraan, tanah, rumah yang
umumnya atas nama laki-laki (Hubeis, 2010; World Bank, 2009; Hayati, 2010).
Memberikan kredit kepada perempuan akan meningkatkan pendapatan
perempuan dan pendapatan keluarga sehingga perempuan dapat memelihara dan
mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Perempuan akan menggunakan
pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya dan pendidikan anak.
(Hayati, 2010). Selain itu, kredit pertanian akan digunakan untuk membeli dengan tepat
waktu input pertanian seperti varietas benih unggul dan pupuk agar produktivitas
meningkat (World Bank, 2009).
Memberikan akses yang sama terhadap kredit kepada perempuan petani dapat
mencapai hasil yang sama atau bahkan, karena beberapa studi menunjukkan, hasil
panen secara signifikan lebih tinggi daripada laki-laki (Brown et al. 2001) dan
mempengaruhi partisipasi perempuan dalam produksi pertanian (Oladejo, 2011). Tidak
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adanya kredit membatasi kemampuan perempuan untuk mengadopsi teknologi baru,
untuk mempekerjakan tenaga kerja bila diperlukan, untuk menanam tanaman yang
membutuhkan pengeluaran besar uang tunai di depan, atau untuk membeli modal
barang. Namun bukti menunjukkan bahwa ketika perempuan mampu mengatasi
kendala, perempuan akan seimbang dengan laki-laki atau mungkin lebih jika
dibandingkan pria untuk menjadi inovator. Di Zambia, sebuah penelitian menemukan
bahwa rumah tangga tani yang kaya dikepalai oleh perempuan lebih mungkin untuk
mengadopsi pengembangan varietas jagung dibandingkan dengan rumah tangga yang
dikepalai oleh laki-laki (World Bank, 2009). Damisa et al. (2007) menemukan bahwa
perempuan yang mendapatkan akses terhadap kredit dengan mudah telah meningkatkan
partisipasi perempuan dalam kegiatan produksi pertanian.
Akses terhadap Informasi. van den Ban dan Hawkins (1999),
mengemukakan bahwa informasi merupakan sumber daya penting. Ruben (1988)
mengatakan bahwa informasi atau pesan sangat penting dalam membangun hubungan
antar manusia dan melakukan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Pencarian
informasi dapat dilakukan dengan jalan berkomunikasi secara kontinyu sebagai upaya
membangun jaringan baik secara formal mapun nonformal.
Akses lebih besar ke informasi penting bagi perempuan karena akan dapat
mempengaruhi peningkatan kemampuan perempuan dan partisipasi mereka yang lebih
besar dalam memelihara ketahanan pangan rumahtangga (World Bank, 2009). Hubeis
(2012) mengatakan bahwa ketidaktahuan dan ketidakmampuan mengaskses informasi
pertanian terkini dapat menghambat kemajuan perempuan dan kontribusi mereka pada
ketahanan pangan rumah tangga.
Richardson et al. (2003) menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan akses
perempuan terhadap informasi harus mempertimbangkan segala kesulitan yang dihadapi
perempuan dalam mengakses informasi. Sumber informasi seperti media massa, media
cetak, modul pembelajaran kemungkinan tidak efektif, terutama bagi perempuan yang
tidak dapat membaca, terbatasnya peralatan/perlengkapan, atau dapat mengganggu
motivasi perempuan. Sejalan dengan hal ini, Hayati (2000) menemukan bahwa
ketidakmampuan membaca perempuan petani menyebabkan mereka tidak pernah membaca
media cetak. Perempuan petani memanfaatkan radio dan televisi lebih banyak ditujukan
untuk mendapatkan hiburan. Perempuan petani lebih sering menghubungi sesama
petani di desa yang sama dan di luar desa sebagai sumber informasi. Selain itu, Brown
et al. (2001); Hayati (2015a) mengatakan bahwa agen penyuluh pertanian adalah
sumber penting informasi bagi perempuan petani, mengingat bahwa perempuan
umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada laki-laki.
Keberadaan penyuluh masih sangat dirasakan sangat penting untuk meningkatkan akses
perempuan terhadap informasi mengenai ketahanan pangan rumah tangga.
Akses terhadap Pasar. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga,
dikondisikan oleh kemampuan untuk memproduksi pangan sendiri rumah tangga dan
anggota rumah tangga untuk pembelian makanan yang berkualitas yang tepat dan
beragam di pasar. Namun, akses terhadap pangan dapat dibatasi secara fisik, rusaknya
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jalan di musim hujan mungkin akan memotong akses ekonomi ke pasar terdekat atau
pasar di kota. Meskipun faktanya di banyak negara bahwa sebagian besar makanan di
produksi di daerah pedesaan, namun ironisnya, sebagian besar masyarakat pedesaan
miskin karena tidak dapat membeli dan menjual pangan. Oleh karena itu, akses
ekonomi ke pasar merupakan penyebab utama dari kerawanan pangan. Peran pertanian
dalam peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin, khususnya perempuan, menjadi
lebih penting untuk ketahanan pangan dari pada perannya dalam produksi pangan
(Sanchez et al., 2005).
Dukungan Keluarga. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan
pemberdayaan perempuan adalah adanya kesadaran dari lingkungan terdekat
perempuan, terutama suami dalam mendukung pemberdayaan tersebut dan adanya
motivasi yang tulus dari keluarga (Hubeis, 2010). Pini (2002), Mudukuti dan Miller
(2002) menemukan hubungan faktor dukungan suami dengan partisipasi perempuan
dalam kegiatan pertanian dan penyuluhan pertanian. Hubeis (2012) juga mengatakan
bahwa keberhasilan perempuan dalam menjalankan dwi peran yang memposisikan
perempuan untuk menjalankan peran domestik dan publik sama penting sangat
ditentukan oleh adanya dukungan moral suami agar tidak terjadi keresahan atau
menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Hayati (2015a) mengatakan bahwa
dukungan suami sangat diperlukan untuk menjamin semua anggota keluarga menerima
makanan bergizi.
Dukungan Kelompok. Keberadaan kelompok tani sangat penting sebagai
penghantar (katalis) inter dan antara masyarakat desa dengan masyarakat luar desa,
sebagai wadah membangun diri dan komunitasnya, wadah belajar, wadah
menyelesaikan permasalahan, wadah mengelola inovasi, dan wadah menuju perubahan
yang lebih baik (Setiawan). Pendapat ini sejalan dengan Sumardjo (2009 dan 2012)
yang mengatakan bahwa keberadaan kelompok tani ke depan akan semakin penting jika
efektif mengemban fungsi sebagai: 1) wahana kerja sama baik di antara sesama anggota
atau dengan kelompok lain sehingga efisien dan efektif bagi petani dalam menghadapi
tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, terutama dalam membangun posisi tawar
dan nilai petani dalam sistem agribisnis; 2) menjadi media belajar dan pembelajaran
bagi petani dalam meningkatkan kompetensinya menuju kemandirian berusaha tani agar
terjadi peningkatan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan; 3) menjadi media
mengembangkan usaha bersama mencapai skala usaha tani yang efisien dan efektif
dalam mewujudkan kualitas, kuantitas maupun kontinuitas usaha.
Dalam kelompok inilah pemahaman atas informasi dan diseminasi inovasi akan
terjadi. Selain itu, keberadaan kelompok tani dapat diarahkan untuk mewujudkan
kemandirian masyarakat pertanian, yaitu adaptif antisipatif terhadap perubahan. Di
sektor pertanian, di antaranya ditandai dengan terjadinya proses pemantapan ketahanan
pangan dan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, penyuluh hendaknya memanfaatkan
keberadaan kelompok tani secara fungsional (Sumardjo, 2012)
Demikian pula halnya dengan keberadaan kelompok tani perempuan atau
organsasi perempuan hendaknya dikelola dengan baik agar dapat mewujudkan
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ketahanan pangan rumah tangga. Hubeis (2012) mengatakan bahwa pemberdayaan
perempuan dilakukan melalui pendekatan kelompok telah dilakukan sejak Tahun 1970an, yang dikenal dengan nama Kelompok Wanita Tani (KWT). Melalui kelompok ini
telah banyak digulirkan program pembinaan pada KWT seperti peningkatan peranan
wanita tani (P2WT), diversifikasi pangan dan gizi (DPG), dan program peningkatan
pendapatan petani kecil (P4K). Meskipun masih dijumpai permasalahan tentang
pengaruhnya dalam pencapaian ketahanan pangan rumah tangga. Ariningsih dan
Rachman (2008) mengatakan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya
menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah) namun juga merupakan
tanggung jawab bersama dengan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dapat berperan
sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing
kelompok/individu melalui pemberdayaan PKK, posyandu, dasawisma, kelompok
keagamaan. Mendukung pendapat ini, Hubeis (2012), Hayati (2015a) mengatakan
bahwa kader-kader PKK, Posyandu dapat disinergikan dengan upaya pencapaian dan
kesinambungan ketahanan pangan rumah tangga.
Ibnouf (2009) mempertegas bahwa menggunakan organisasi grassroots yang
telah terbentuk dapat menjadi faktor utama dalam meningkatkan akses perempuan
terhadap sumberdaya dan pelayanan. Memperkuat status perempuan melalui
pengembangan organisasi grassroots lokal hendaknya dapat menghubungkan mereka
dengan lembaga pemerintahan dan memperoleh akses yang lebih baik terhadap sumber
daya dan pelayanan. Oleh karenanya, mengembangkan organisasi perempuan di tingkat
grassroots dapat menjadi kunci meningkatkan status perempuan dan ketahanan pangan
rumahtangga. Hal serupa dinyatakan Gulcubuk (2010) bahwa untuk meningkatkan
kontribusi pekerjaan perempuan di bidang pertanian dapat dilakukan melalui
meningkatkan hubungan dan koordinasi antara organisasi perempuan dan
lembaga/institusi. Yadzani et al. (20112) juga menyimpulkan bahwa untuk
meningkatkan partisipasi perempuan dalam organisasi sangat penting untuk mengurangi
atmosfir dominasi di seluruh level organisasi.
Strategi Peningkatan Peranan
Pangan rumah Tangga.

Perempuan Tani dalam Mewujudkan Ketahanan

Berdasarkan uraian di atas, strategi peningkatan peranan perempuan dalam
mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga adalah: (1) Meningkatkan peluang dan
kesempatan perempuan untuk menempuh pendidikan formal. Pendidikan formal yang
dimiliki perempuan sebagai bekal bagi perempuan untuk memahami pentingnya semua
anggota keluarga menerima makanan yang bergizi agar dapat hidup sehat dan akti; (2)
Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan penyuluhan ketahanan pangan
rumah tangga yang meliputi komponen ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan.
Dalam hal ini perlu mengembangkan dan menguatkan kelompok perempuan yang ada,
meningkatkan kemampuan penyuluh, terutama terkait dengan kompenen pemanfaatan
pangan; (3) Meningkatkan kesempatan perempuan untuk melakukan usaha non
pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan perempuan; (4) Meningkatkan
motivasi perempuan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh anggota rumah
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tangganya untuk mendapatkan makanan yang bergizi dan berkualitas; (5) Meningkatkan
mutu pengambilan keputusan perempuan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang
bergizi dan berkualitas; (6) Meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya
(lahan, kredit, informasi, pasar); (7) Meningkatkan kesadaran dan dukungan suami dan
masyarakat luas akan pentingnya makanan yang bergizi dan berkualitas bagi seluruh
anggota keluarga agar dapat hidup sehat dan aktif.
KESIMPULAN
Perempuan tani memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai
ketahanan pangan rumah tangga. Perempuan sangat berperan pada komponen
ketersediaan pangan (food availiability) yaitu komponen yang menekankan produksi
pangan yang berkelanjutan. Perempuan merupakan produsen pangan yang aktif dan
melakukan kegiatan on farm hingga off farm. Pada komponen akses pangan (food
access) perempuan berperan sebagai Gatekeeper ketahanan pangan rumah tangga, yaitu
sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengurus keperluan dasar keluarga
terhadap pemenuhan konsumsi dan kebutuhan gizi yang memadai bagi setiap anggota
keluarganya. Pada komponen pemanfaatan pangan (food utilization), perempuan
bertanggung jawab bagi kebutuhan gizi bagi seluruh anggota rumah tangga mereka.
Perempuan tani hendaknya memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi adalah pangan
yang beraneka ragam dan berkualitas serta memberikan kontribusi untuk perkembangan
fisik dan kognitif yang baik, mengolah dan menyediakan pangan sesuai dengan
kebutuhan selurug anggota rumah tangga.
Hambatan yang dihadapi perempuan dalam mendukung pencapaian ketahanan
pangan rumah tangga adalah rendahnya pendidikan formal dan non formal,
pengambilan keputusan dan motivasi perempuan tani belum ditujukan untuk
memberikan makanan yang bergizi dan berkualitas pada anggota rumah tangganya,
masih terbatasnya kesempatan kerja perempuan untuk memperoleh pendapatan, dan
rendahnya akses perempuan terhadap sumberdaya serta rendanhnya dukungan suami
dan masyarakat.
Strategi peningkatan peranan perempuan tani dalam mendukung pencapaian
ketahanan pangan rumah tangga adalah meningkatkan peluang dan kesempatan
perempuan untuk mengikuti pendidikan non formal, bekerja dan memperoleh
pendapatan, meningkatkan mutu pengambilan keputusan dan motivasi perempuan
dalam memberikan makanan yang bergizi dan berkualitas bagi seluruh anggota
keluarganya, dan meningkatkan aksesnya terhadap sumberdaya, serta meningkatkan
dukungan keluarga terutama suami dan kelompok masyarakat .
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PENGARUH INSEKTISIDA NABATI TERHADAP SERANGAN HAMA
KUMBANG ( Epilachna sp. ) PADA TANAMAN KENTANG Di DATARAN
MEDIUM SANTONG
INFLUENCE OF VEGETABLE INSECIDICES AGAINST PEST ATTACKS
( Epilachna sp. ) ON MEDIUM PLAINS SANTONG
Idris Hamdan Waridho, M. Sarjan, I Gde Ekaputra Gunartha

Program Studi Agroekoteknologi Universitas Mataram. Jalan Majapahit no. 62
Mataram Korespondensi: iwaridho@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh insektisida nabati terhadap
populasidan intensitas serangan hama kumbang Epilachna sp pada tanaman kentang di
dataran medium Santong. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari
hubungan fungsional antara komponen agroklimat pada dataran medium Santong
dengan populasi dan intensitas serangan hama Epilachna sp. pada masing insektisida
nabati yang di teliti.Rancangan yang di gunakan adalah Rancangan Acak Kelompok
(RAK) menggunakan 6 perlakuan insektisida dari ekstrak batang tembakau, ekstrak
daun mimba, ekstrak daun babandotan, ekstrak daun sirsak, insektisida kimia dan
kontrol. Data hasil percobaan dianalisis menggunakan ANOVASplit plo design dimana
waktu sebagai petak utama dan perlakuan sebagai anak petak. Untuk mengetahui
perlakuan yang berbeda nyata, dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji kontras
ortogonal dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insektisida nabati
ekstrak daun babandotan menyebabkan laju mortalitas hama Epilachna sp. tertinggi
pada bioassay dan pada penelitian lapangan dapat menekan laju jumlah populasi hama
tertinggi tetapi tidak dapat menekan laju intensitas serangan hama Epilachna sp.
sedangkan dengan ekstrak daun mimba dapat menekan laju intensitas serangan hama
tertinggi tetapi tidak dapat menekan laju mortalitas pada bioassay dan populasi hama
Epilachna sp. pada penelitian lapangan. Pengaruh agroklimat terhadap populasi hama
Epilachna sp. khususnya curah hujan berdasarkan masing masing insektisida
menunjukkan dengan perlakuan ekstrak batang tembakau berpengaruh terhadap
populasi hama Epilachna sp dan pada intensitas serangan hama Epilachna sp .
sedangkan suhu berpengaruh terhadap intensitas serangan hama Epilachna sp. dan
kelembababan berpengaruh nyata pada perlakuan, ekstrak daun mimba, batang
tembakau daun babandotan pada penelitian lapangan. Pengaruh populasi terhadap
intensitas serangan hama Epilachna sp. pada perlakuan dengan ekstrak batang tembakau
memiliki pengaruh yang paling rendah pada penelitian lapangan dan Intensitas serangan
hama Epilachna sp memiliki pengaruh terhadap hasil produksi kentang.
ABSTRACT
The goal of this research is to know the effect of organic insecticide toward population
and attack intensity of beetle Epilachna sp on sweet potato in medium area Santong.
This research was also to find out functional relation between component agroclimate
in Santong with population and intensity of attack of Epilachna sp at every organic
insecticide observed. Randomized Completelly Block Design was used in this research
woth 6 treatment of insecticides such extract of tobacco leaf, nimba leaf, babandonan
leaf, sirsak leaf, chemical insecticide and control. Research result was analised used
Analysis of variance of split plot design with time as main plot and treatment as sub
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plot. Orthogonal regression was used for further analysis if there is significant. Organic
insecticide extract of babandon have caused the highest rate of insect mortality
Epilachna sp. On bioassay and could reduce the highest population insect in the field
but it was not reduce rate of intensity of attack of Epilachna sp., meanwhile extract of
nimbi leaf could reduce rate of the highest intensity of insect attack but it was not
reduce the rate of mortality at bioassay and population of Epilachna sp., at field
observation. The effect of agroclimate toward population Epilachna sp., specially ranfal
showed that extract of tobacco leaf influence toward intensity of attack of Epilachna sp.,
and humidity influenced at extract of nimbi leaf, tobacco stem, bebandotan leaf at field
research. Extract of tobacco leaf had the lowest influence at field research and intensity
of attack Epilachna sp. influenced toward production of sweet potato.
Kata kunci: insektisida nabati, mortalitas bioassay, jumlah populasi, intensitas
serangan hama dan agroklimat.
Key Word : Vegetary Insecticides, bioassay moertality, populasion, attak of intesity
pest and aagroklimatlimat.
LATAR BELAKANG
Tanaman kentang merupakan tanaman yang banyak mengandung jenis
karbohidrat komplek, kandungan karbohidrta pada kentang mencapai 18%, protein
2,4% dan lemak 0,1%. Total energi yang diperoleh dari 100 g kentang adalah 80 kkal
(Astawa, 2004) sehingga kentang dapat digunakan sebagai bahan pengganti nasi,
tanaman kentang juga mengandung vitamin C yang mencapai 31 mg dalam 100 g
kentang.kentang dapat dimamfaatkan sebagai campuran bahan olahan kue, perkedel,
kroket, bubur, kripik kentang (potato chip),kentang goreng, kukus, rebus dan salad.
Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Direktorat Jendral
Hortikultura (2015) produksi kentang hingga tahun 2014 mencapai 1.219.558 ton. Hal
ini yang menyebabkan impor kentang terus meningkat, karena ketersediaan kentang
yang di produksi dalam negeri masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
maupun kebutuhan industri. Salah satualternatif yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan kentang nasional adalah dengan melakukan budidaya kentang di dataran
medium (300-700 mdpl) yang tersedia cukup luas di Indonesia. Namun budidaya
kentang di dataran medium juga memiliki hambatan utama yaitu suhu lingkungan yang
masih tergolong tinggi sehingga tidak semua varietas kentang yang dapat ditanam dan
tumbuh baik di dataran medium, tetapi ada beberapa varietas kentang yang memiliki
pertumbuhan yang baik di dataran medium, yaitu kentang varietas Granola (Handayani
et.al., 2011). Budidaya kentang di dataran medium juga memiliki tantangan yang
cukup besar salah satunya adalah keberadan hama yang sangat beragam, hal ini
disebabkan oleh kondisi lingkungan yang mendukung untuk perkembangan dari hama
tersebut, karena semakin rendah dataran maka suhu akan semakin tinggi dan
keberadaan hama semakin beragam. Salah satu hama yang banyak menyerang pada
tannaman kentang yaitu hama Epilachna sp.
Untuk menimimalisis masalah tersebut, diperlukan suatu teknologi pengendalian
yang hemat input (biaya rendah) dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia
dan berwawasan (akrab) tidak membahayakan kesehatan manusia, teknologi tersebut
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dapat diaplikasikan di lapangan untuk mengurangi intensitas maupun populasi hama
dengan menggunakan insektisida nabati.Insektisida nabati tersebut diantaranya ekstrak
batang tembakau, ekstrak daun mimba, ekstrak daun babandotan dan ekstrak daun
sirsak. Insektisida nabati merupakan insektisida yang berasal dari tumbuh-tumbuhan
dan sangat tersedia banyak di alam sehingga banyak mendapatkan perhatian untuk
dikembangkan karena aman terhadapa lingkungan karena sifatnya yang mudah terurai,
residu yang terkandung pada insektisida tersebut berumur pendek dan tidak
menyebabkan hama menjadi resisten terhadap insektisida nabati (Oka, 1993).
BAHAN DAN METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental
dengan teknik in-situ atau pengumpulan data secara langsung di lapangan dengan
sejumlah titik pengamatan, sedangkanuji pendahuluan bioassay dilakukan di
Laboratorium Proteksi Tanaman Fakultas Universitas Mataram.
Alat penelitian
Alat yang di gunakan dalam bioassay berupa kain kasa, hand sprayer, stoples,
kamera dan alat tulis. Alat alat yang digunakan dalam penelitian lapangan antara lain:
tali rapia, hands sprayer, ember, lensa pembesar, parang , gunting, bambu, kamera,
blender, bak, cangkul, sabit, dan alat tulis menulis.
Bahan penelitian
Bahan yang di gunakan dalam bioassay berupa berupa ekstrak batang tembakau,
ekstrak daun mimba, ekstrak daun sirsak dan ekstrak daun babandotan, insektisida
kimia dan hama Epilachna sp. Bahan bahan yang di gunakan dalam penelitian lapangan
ini adalah benih kentang varietas Granola G0 yang di peroleh dari hasil sentral
produksi benih kentang Sembalun milik Dinas Pertanian NTB. Pupuk yang digunakan
yaitu pupuk, SP 36, KCl, UREA, dan Petroganik. Insektisida sintetik yang di gunakan
ialah insektisida yang berbahan aktif Delthamethrin25g/l dan insektisida nabati berupa
ekstrak batang tembakau, ekstrak daun mimba, ekstrak daun sirsak dan ekstrak daun
babandotan.
Rancangan percobaan
Rancangan yang digunakan dalam bioassay ini adalah dengan rancangan acak
kelompok (RAK)dengan menggunakan 6 perlakuan 3 ulangan dan pengamatan setiap
hari selama 9 hari setelah aplikasi. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah rancangan acak kelompok (RAK), dengan menggunakan 6 perlakuan 3 ulangan.
Pengamatan di lapangan selama 2 bulan yang dimulai pada saat tanaman berumur 41
HST hingga 98 HST dengan interval pengamatan 7 hari. Data pengamatan dianalisis
menggunakan ANOVA Split plot design, diuji lanjut menggunakan kontras orthogonal
dan untuk mengetahui pengaruh perlakuan di lakukan analisis regresi korelasi. Software
yang digunakan dalam analisis data yaitu mini tab for windows rel.16, genstat dan
microsoft excel 2016. Perlakuan yang digunakan adalah sebagai berikut :
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P0 = Tanpa perlakuan
P1 = Insektisidas Kimia
Delthamethrin25g/l
P2 = Ekstrak daun mimba
P3 = Ekstrak batang tembakau
P4 = Ekstrak daun sirsak
P5 = Ekstrak daun bebandotan

=0
= 0.5 ml/1000 ml
= 7 ml/1000 ml
= 70 ml/1000 ml
=250ml/1000 ml
= 5 ml/1000 ml

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 4.1. Pengaruh Insektisida, Waktu Pengamatan dan Interaksinya terhadap
Mortalitas, Populasi dan Intensitas Serangan Hama Epilachna sp.
Parameter
Waktu pengamatan
Insektisida
Waktu pengamatan x Insektisida

Bioassay
S
S
S

Populasi
S
S
NS

Intensitas
S
S
S

Keterangan: Data di analisis menggunakan software genstat analisis spit plot design dan di uji
lanjut menggunakan kontras orthogonal. Signifikansi (s) memiliki nilai p < 0,05.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa faktor waktu pengamatan dan faktor insektisida
berpengaruh signifikan (S) terhadap mortalitas hama pada bioassay, jumlah populasi
dan intensitas serangan hama Epilachna sp. hal ini diduga karena pada setiap perlakuan
memiliki cara membunuh hama yang berbeda beda dan kandungan racun yang terdapat
pada insektisida tersebut berbeda, selain kandungan racun yang berbeda waktu kerja
racun di dalam tubuh serangga juga berbeda beda. Pada interval waktu pengamatan
dengan insektisida menunjukkan pengaruh yang signifikan (S) terhadap tingkat
mortalitas hama pada biassaay dan intensitas serangan hama epilachna sp. sedangkan
pada populasi menunjukkan non signifikan (NS). Hal ini diduga karena pada poulasi
tidak terjadi kematian secara langsung, disebabkan cara kerja racun yang terkandung
pada insektisida memiliki racun kontak, sistemik dan lambung sehingga di dalam
membunuh hama tidak berbeda, sedangkan mortalitas hama pada bioassay berbeda, hal
ini diduga karena kinerja insektisida jika diaplikasikan pada tempat yang homogen
kinerjanya akan berbeda karena kandungan senyawa yang terdapat dalam insektisida
memiliki sifat yang berbeda beda terhadap faktor lingkungan. Interaksi waktu
pengamatan dan insektisida berpengaruh nyata (S) terhadap intensitas serangan hama
Epilachna sp. Hal tersebut diduga karena faktor umur tanaman yang semakin
bertambah, jumlah daun tanaman tersebut akan semakin banyak dan ketersediaan
sumber makanan bagi hama akan semakin melimpah. Hama sangat menyukai daun
yang masih muda jika dibandingkan dengan daun yang tua karena kandungan senyawa
nitrogen yang terdapat pada daun muda lebih tinggi, dimana kandungan senyawa
nitrogen sangat dibutuhkan oleh hama untuk keberlangsungan hidupnya. Hal tersebut
sesuai dengan pernyataan Bruyen et. al., (2002) yang menyatakan bahwa serangga
menyukai daun yang masih muda karena memiliki kandungan nitrogen yang cukup
tinggi dan metabolit skundernya masih rendah, nitrogen yang tinggi di butuhkan oleh
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serangga untuk penyusun asam amino yang merupakan monomer protein yang
dibutuhkan oleh serangga dalam proses pertumbuhan dan perkembanganya
Table 4.2. Pengaruh Insektisida Nabati terhadap Serangan Hama Epilachna sp.
Perlakuan
P0 vs
P1,P2,P3,P4,P5
P1 vs P2,P3,P4,P5
P2 vs P3,P4,P5
P3 vs P4,P5
P4 vs P5
Keterangan:

Bioassay
Proba
Signi
bilitas
fikansi

Populasi
Proba
Signi
bilitas
fikansi

Intensitas
Proba
Signi
bilitas
fikansi

0,001

S

0,001

S

0,001

S

0,001
0,309
0,005
0,001

S
NS
S
S

0,207
0,264
0,163
0,003

NS
NS
NS
S

0,001
0,001
0,017
0,001

S
S
S
S

Data di analisis menggunakan software genstat analisis spit plot design dan di uji lanjut
menggunakan kontras ortogonal .P0 : kontrol ; P1 : kimia; P2 : ekstrak daun mimba ;P3 :
ekstrak batang tembakau; P4 : ekstrak daun sirsak; P5 : ekstrak daun
babandotan.signifikansi pada p < 0,05.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada pembandingan kontrol (P0) dengan
insektisida (P1, P2, P3, P4, P5) menujukan nilai signifikan (S) dengan nilai Probabilitas
0.001. Ini menunjukkan bahwa perlakuan insektisida memiliki pengaruh terhadap
mortalitas hama, perlakuan kontrol (P0 tanpa diaplikasikan insektisida baik kimia
maupun nabati) sehingga tidak ada kandungan senyawa yang dapat membunuh hama
tersebut, berbeda dengan perlakuan insektisida (P1, P2, P3, P4, P5) yang telah
diaplikasikan insektisida kimia maupun nabati. Pembandingan insektisida kimia (P1)
dengan insektisida nabati (P2, P3, P4, P5) menunjukkan signifikan (S) dengan
Probabilitas 0,001. Hal ini diduga karena pada perlakuan insektisida kimia (P1) yang
berbahan aktif Delthamethrin25g/l dapat membunuh hama lebih cepat dibandingkan
dengan insektisida nabati. Karena insektisida kimia yang berbahan aktif Delthamethrin
25g/l dapat membunuh hama melalui racun kontak, sistemik maupun lambung secara
cepat dibandingkan dengan insektisida nabati yang memiliki racun kontak, sistemik
maupun lambung yang berkerja secara lambat didalam tubuh hama tesebut sehingga
menyebabkan mortalitas lambat, hal ini sesuai dengan pernyataan Kardinan (2010),
yang menyatakan bahwa insektisida kimia yang diaplikasikan di dalam mengendalikan
hama reaksinya lebih cepat di dalam tubuh serangga dalam membunuh serangga karena
insektisida kimia memilik sifat yang langsung kontak terhadap tubuh hama bila
dibandingkan dengan insektisida nabati yang hanya berperan sebagai penghambat
makan, penolak serangga, racun perut dan racun saraf yang reaksinya sangat lambat
bila di bandingkan dengan insektisida kimia. Pada pembandingan ekstrak batang
tembakau (P3) dengan ekstrak daun sirsak dan ekstrak daun babandotan (P4, P5)
menunjukkan signifikan (S) dengan probabilitas 0,001. Hal ini diduga karena ekstrak
batang tembakau memiliki daya bunuh yang tinggi terhadap serangga melalui racun
kontak, racun perut, penolak makan serta bersifat sistemik, sedangkan pada perlakuan
ekstrak daun sirsak (P4) memiliki senyawa annonain yang dapat berperan sebagai
insektisida, penolak serangga. Selain senyawa kimia penolak makan tersebut sirsak
juga memiliki kandungan kimia flavonioid,saponin dan steroid yang jikadiaplikasikan
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padakonsentrasi yang tinggi akanmemiliki
keistimewaan
sebagai
racun
perutsehingga menyebabkan hama mengalami kematian. Hal ini sesuai dengan
pernyataan (Septerina, 2002 dalam Jannah 2010) yang menyatakan bahwa daun sirsak
memiliki kandungan senyawa kimia acetoginin, antara lain asimisinbulatacin dan
squamosin.Senyawa acetogeni memiliki keistimewaan sebagai anti feedent pada
hama jika aplikasikandalam konsentrasi yang tinggi, sedangkan pada konsentrasi
rendah, bersifat racun perut yangdapat mengakibatkan serangga hama mati. Pada
perlakuan ekstrak daun babandotan (P5) memiliki kandungan bioaktif precocene I dan
precocene II, saponin, flavanoid, polifenol dan minyak atsiri. Senyawa precocene I dan
precocene II dapat berpengaruh dalam proses pembentukan hormon juvenil, sangat
diperlukan serangga selama proses metamorphosis dan repfroduksi. Hal ini sesuai
dengan pernyataan Direktorat Bina Perlindungan Tanaman Perkebunan (1994) yang
menyatakan bahwa di duga senyawa precocene mengalami reaksi kimia dalam tubuh
serangga sehingga menjadi reaktif dan menyebabkan terjadinya kerusakan protein sel
dan kematian sel. Sel-sel yang mengalami kematian terutama adalah sel-sel kelenjar
corpora allata yang menghasilkan hormon juvenil.
Pada pembandingan ekstrak daun sirsak (P4) dengan ekstrak daun babandotan
(P5) menunjukkan signifikan (S) dengan Probabilitas 0,001. Hal ini diduga karena
kedua jenis insektisida ini dapat membunuh hama dengan cara yang berbeda. Pada
perlakuan ekstrak daun sirsak (P4) dapat membunuh hama dengan cara penolak makan
sehingga hama tersebut tidak mendapatkan asupan energi untuk bertahan hidup, selain
penolak makan ekstrak daun sirsak (P4) dapat membunuh hama melalui racun perut dan
kontak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataa Haryono( 2012) yang menyatakan bahwa
ekstrak daun sirsak dapat berperan sebagai insektisida (penghambat daya makan dan
sebagai penolak serangga) dengan cara kerja sebagai racun kontak dan racun perut,
sedangkan pada perlakuan ekstrak daun babandotan (P5) memiliki racun kontak dan
racun perut sama halnya dengan yang dimiliki pada ekstrak daun sirsak (P4). Namun
ekstrak daun babandotan (P5) memiliki kelebihan yakni memiliki senyawa anti
hormone juvenile. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Direktorat Bin Perlindungan
Tanaman Perkebunan (1994) yang menyatakan bahwasenyawa precocenenae dapat
menyebabkan turunnya titer hormon juvenil
pada serangga sasaran terjadi
metamorfosis dini, imago menjadi steril, diapause, dan terganggunya produksi feromon.
Pada pembandingan insektisida kimia (P1) dengan insektisida nabati (P2, P3,
P4, P5) dan pembandingan ekstrak batang tembakau (P3) dengan ekstrak daun sirsak
dan ekstrak daun babandotan (P4, P5) menunjukkan non signifikan (NS) berbeda
halnya dengan hasil mortalitas hama pada bioassay yang menyatakan kedua
pembandingan tersebut signifikan (S). Hal ini diduga karena ada pengaruh lingkungan
terhadap kinerja insektisida kimia (P1) dan insektisida nabati ekstrak batang tembakau
(P3) sehingga berbeda dengan hasil mortalitas hama pada hasil bioassay. Pengaruh
insektisida terhadap intensitas seragan hama Epilachna sp. Pada Tabel (4.2)
menunjukkan semua perlakuan signifikan (S). Hal ini diduga karena insektisida kimia
maupun nabati memiliki cara yang berbeda di dalam menekan intensitas serangan hama
meskipun jumlah populasinya non signifikan (NS).
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Tabel 4.3. Pengaruh Waktu Pengamatan terhadap Mortalitas Hama, Jumlah Populasi
dan Intensitas Serangan Hama Epilachna sp. pada masing masing
Insektisida.
Perlakuan
P0

P1

P2

P3

P4

P5

Bioassay
M = 1,58+ 0,622
HSA
R² = 0,9105
p = 0,00

Populasi
PO = 0,11 + 0.71HST
R² = 58,4 %
p = 0,027

Intensitas
I = 9,13 + 4,12 HST
R² = 86,5%
p = 0,001

Mortalitas hama
pada hari
pengamatan ke 2
menunjukan 100 %.

PO = 0,167 + 0.08HST
R² = 33,3 %
p = 0,134

I = 0,209 + 0,20HST
R² = 95,6%
p = 0,000

M=
0,777+0.666HSA
R² = 96,8 %
p = 0,00

PO = 0,083 + 0.11HST
R² = 49,1%
p = 0,053

I = 1,83 + 0,94HST
R² = 91,1 %
p = 0,000

M = 0,53 +
0,655HSA
R² = 95,3 %
p = 0,00

PO = 0,107 + 0.19HST
R² = 27,7 %
p = 0,180

I = 1,84 + 1.16HST
R² = 95,6 %
p = 0,000

M=
1,444+0,666HSA
R² = 93,7 %
p = 0,003

PO = 0,202 + 0,32HST
R² = 36,4 %
p = 0,113

I = 6,64 + 3,24HST
R² = 91,5 %
p = 0,000

M = 0,703+
0,667HSA
R² = 97,2 %
p = 0,000

PO = 0,000 + 0,08HST
R² = 29,6 %
p = 0,164

I = 3,05 + 1,52HST
R² = 92,2 %
p = 0,000

Keterangan: Data di analisis menggunakan software minitab regresi .P0 : kontrol ; P1 :
kimia; P2 : ekstrak mimba ; P3 : ekstrak batang tembakau; P4 : ekstrak daun
sirsak; P5 : ekstrak daun babandotan.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa laju mortalitas hama pada bioassay tertinggi
dengan laju 0,667 % per hari terjadi pada perlakuan ekstrak daun babandotan (P5)
sedangkan laju mortalitas hama pada bioassay terrendah dengan laju 0,622 %per hari
terjadi pada perlakuan kontrol (P0). Hal ini diduga karena pada perlakuan dengan
ekstrak daun babandotan (P5) dapat mengganggu metamorfosis dan reproduksi dari
hama, sehingga hama sasaran tidak dapat melansungkan hidupnya. Hal ini sesuai
dengan pernyataan Direktorat Bina Perlindungan Tanaman Perkebunan (1994) yang
menyatakan bahwa senyawa precocenenae yang yang terkandung di dalam ekstrak daun
babandotandapat menyebabkan turunnya titer hormon juvenil pada serangga sasaran
sehingga terjadi metamorfosis dini, imago menjadi steril, diapause, dan terganggunya
produksi feromon. Laju penekanan jumlah populasi tertinggi terjadi pada perlakuan
ekstrak daun babandotan (P5) dengan laju 0,08 % per minggu. Hal ini sesuai dengan
hasil mortalitas hama pada bioassay, sedangkan pada laju penekanan intensitas serangan
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hama Epilachna sp. menunjukkan pada perlakuan dengan ekstrak daun mimba (P2)
dengan laju 0,94 % per minggu merupakan laju terendah setelah perlakuan dengan
insektisida kimia (P1) yang memiliki laju 0,20 % per minggu. Hal ini berbeda pada laju
penekanan populasi yang menunjukkan bahwa perlakuan dengan ekstrak daun
babandotan (P5) yang menunjukkan nilai terendah, diduga pada perlakuan ekstrak daun
babandotan (P5) dapat mengganggu metamorfosis dan reproduksi hama sehingga
menyebabkan jumlah populasi menjadi berkurang, sedangkan pada perlakuan dengan
ekstrak daun mimba (P2) dapat mengganggu hama di dalam aktivitas makan dan
mampu menolak nafsu makan sehingga menyebabkan intensitas serangan rendah, hal
ini sesuai dengan pernyataan Aradilla (2009) yang menyatakan bahwa Meliantriol
berperan sebagai penolak nafsumakan (repellent). Haryono( 2012) menyatakan bahwa
mimba dapat mempengaruhi tingkah laku serangga dan secara fisiologi serangga
menjadi stres dan mengakibatkan kelaparan pada serangga yang terpapar insektisida
nabati mimba.
Tabel. 4.4. Pengaruh Suhu (S), Kelembaban (K) dan Curah Hujan (CH) terhadap
Populasi Hama Epilachna sp. pada masing masing Insektisida.
Perlakuan

Model

Signifikansi
S
K
CH
NS NS NS

P0

PO =193,539+ 6,040 S+ 0,507 K+ 0,170CH
R2 = 0,629
p = 0,223

P1

PO =19,702+ 0,712 S+ 0,025 K+ 0,001CH
R2= 0,407
p = 0,508

NS

NS

NS

P2

PO =28,116+ 0,533S+ 0,164K+ 0,001CH
R2= 0,624
p = 0,228

NS

NS

NS

P3

PO =0,0198+ 1,229 S + 0,009 K + 0,009CH
R2= 0,895
p = 0,019

NS

NS

S

P4

PO =72,192+ 2,482S+ 0,126K+ 0,011CH
R2= 0,639
p =0,211

NS

NS

NS

P5

PO =23,010+ 0,392S + 0,147K+ 0,001CH
R2= 0,452
p =0,444

NS

NS

NS

Tabel 4.4. menunjukkan hasil bahwa pengaruh curah hujan terhadap kinerja
insektisida pada perlakuan dengan ekstrak batang tembakau (P3) menunjukkan hasil
yang signifikan (S).Hal ini diduga karena jumlah populasi hama yang terdapat pada
perlakuan ekstrak batang tembakau (P3) mengalami fluktuasi, karena curah hujan pada
lokasi penelitian tidak tetap sehingga dapat mempengaruhi keberadaan hama. Hal ini
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sesuai dengan pernyataan Deka et. al., (2009) yang menyatakan bahwa hujan memiliki
dampak secara langsung maupun tidak langsung, pada pengaruh secara lansung yakni
dapat memncuci serangga hama yang berada didaun tanaman sedangkan secara tidak
langsung hujan dapat mempengaruhi suhu dan kelembaban yang dapat mendukung
untuk kehidupan serangga tersebut. Selain pengaruh curah hujan terhadap populasi
hama, curah hujan juga diduga dapat mempengaruhi kinerja insektisida ekstrak batang
tembakau (P3), diduga mengalami pencucian oleh air hujan karena kandungan
insektisida ekstrak batang tembakau (P3) mudah mengalami. Hal tersebut sesuai dengan
pernyataan Baehaki (1993), bahan aktif dari ekstrak tembakau (nikotin) mudah
mengalami degradasi.
Tabel 4.5. Pengaruh Suhu (S), Kelembaban (K) dan Curah Hujan (CH) terhadap
Intensitas Serangan Hama Epilachna sp. pada masing masing Insektisida.
Perlakuan

P0

P1

P2

P3

P4

P5

Model
Y=1242,8+ 31,464S + 5,178K
+0,041CH
R2 = 0,673
p = 0,176
Y=57,908 +1,443S +0,248K +
0,003CH
R2 = 0,750
p = 0,106
Y=291,452 +7,114S+1,285K +
0,010CH
R2 = 0,727
p = 0,125
Y=332,478 +8,165S+1,450K
+0,017CH
R2 = 0,749
p =0,125
Y=961,345+ 24,063S+ 4,076K+
0,037CH
R2 = 0,688
p = 0,161
Y=469,166 +11,134S+ 2,153K+
0,015CH
R2 = 0,740
p = 0,115

S

Signifikansi
K
CH

S

NS

NS

S

NS

NS

S

S

NS

S

S

NS

S

NS

NS

S

S

NS

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada pengaruh suhu terhadap intensitas serangan
hama Epilachna sp. menunjukkan signifikan (S), diduga fluktuasi suhu yang berada
dilokasi penelitian menyebabkan aktivitas hama menjadi terganggu sehingga daya
makan dari hama tersebut berkurang.Hal ini sesuai dengan pernyataan Taylor (1957)
yang menyatakan bahwa aktivitas hama sangat dipengaruhi oleh iklim.Pada suhu udara
sehingga menyebabkan perbedaan dalam meneyebabkan kerusakan pada tanaman.
Selain mempengaruhi aktivitas dari hama tersebut diduga suhu juga dapat
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mempengaruhi kinerja insektisida dalam menekan intensitas serangan hama.Pada
pengaruh kelembaban terhadap intensitas serangan hama menunjukkan pada perlakuan
ekstrak daun mimba, ekstrak batang tembakau dan ekstrak daun babndotan (P2, P3, P5)
menunjukkan signifikan (S).Hal ini diduga karena kelembaban dapat mempengaruhi
kinerja insektisida nabati tersebut menyebabkan kandungan senyawa kimia dari
insektisida nabati tersebut dapat menjadi tidak aktif dengan adanya kelembaban yang
berfluktuasi. Selain pengaruh insektisida keberadaan populasi diperlakuan ekstrak daun
mimba, ekstrak batang tembakau dan ekstrak daun babndotan (P2, P3, P5) dipengaruhi
oleh aktivitas dari hama tersebut sama halnya dengan suhu, karena suhu dan
kelembaban berkaitan erat.
Tabel 4.6. Pengaruh Populasi terhadap Intensitas Serangan Hama Epilachna sp.
Perlakuan

Model

P0

I = 0,136 +1,84 PO

R2 = 41,3

p = 0,086

P1

I = 0,433 + 0,101 PO

R2 = 39,6

p = 0,095

P2

I = 0,087 + 0,205 PO

R2 = 29,7

p = 0,162

P3

I = 0,181 + 0,181 PO

R2 = 35,2

p = 0,121

2

P4

I = 0,073 +1,08 PO

R = 21,2

p = 0,251

P5

I = 0,043+ 0,210 PO

R2 = 20,3

P = 0,263

Tabel 4.6 menunjukkan tingkat populasi dapat mempengaruhi intensitas
serangan hama terendah terjadi pada perlakuan dengan ekstrak batang tembakau (P3)
dengan laju 0,181 % setelah insektisida kimia (P1), hal ini sesuasi dengan Tabel 4.3
yang menunjukkan bahwa walaupun tingkat populasi tinggi tetapi tidak berpengaruh
terhadap intensitas serangan hama Epilachna sp. karena kandungan senyawa aktif dari
ekstrak batang tembakau mampu menekan intensitas serangan meskipun populasinya
tinggi.

Gambar 4.4. Pengaruh Intensitas Serangan Hama Epilachna sp. Terhadap Hasil
Produksi
Gambar 4.4. meunjukan bahwa setiap kenaikan intensitas serangan hama
Epilachna sp. sebanyak 1% dapat menurunkan hasil umbi kentang sebanyak 10,81
g dan berpengaruh sebesar 90,2 %. Pada hasil produksi menunjukkan bahwa pada
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perlakuan dengan ekstrak daun mimba (P2) menunjukkan jumlah produksi tertinggi
yaitu 360,07 g setelah perlakuan insektisida kimia (P1) yaitu 361,33 g, hal tersebut
sesuai dengan Tabel 4.3 yang menunjukkan bahwa laju intensitas terendah terdapat
pada perlakuan dengan ekstrak daun mimba (P2) hal ini diduga intensitas serangan
hama Epilachna sp. dapat mempengaruhi hasil dari produktivitas tanaman kentang.
Hasil produksi tanaman kentang semua perlakuan insektisida (P1, P2, P3, P4, P5)
maupun control (P0) yang ditunjukkan oleh p 0,003 menunjukkan signifikan (S) hal
tersebut sesuai dengan intensitas serangan hama Epilachna sp. pada Tabel 4.2 yang
menunjukkan bahwa semua perlakuan signifikan (s), sehingga erat kaitanya antara
intensitas dan hasil produksi pada tanaman kentang. korelasi dari intensitas serangan
dengan hasil produksi menunjukkan angka 1 yang berarti bahwa antara intensitas
serangan dan hasil produksi memiliki hubungan yang baik. Berdasarkan uraian di atas
maka terjawablah hipotesis pada butir 1.4, bahwa terdapat pengaruh insektisida nabati
terhadap mortalitas, jumlah populasi dan intensitas serangan terhadap hama Epilachna
sp. pada tanaman kentang yang ditanam di dataran medium Santong, serta terdapat
pengaruh Agroklimat terhadap jumlah populasi dan intensitas serangan hama Epilachna
sp. pada masing masing insektisida.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Aplikasi insektisida ekstrak daun babandotan menyebabkan laju mortalitas hama
Epilachna sp. tertinggi pada bioassay dan pada penelitian lapangan mampu
menekan laju jumlah populasi hama tertinggi tetapi tidak dapat menekan laju
intensitas serangan hama Epilachna sp.
2. Insektisida dengan ekstrak daun mimba dapat menekan laju intensitas serangan
hama tertinggi tetapi tidak mampu menekan laju mortalitas pada bioassay dan
populasi hama Epilachna sp. pada penelitian lapangan
3. Pengaruh agroklimat terhadap populasi hama Epilachna sp. khususnya curah hujan
berdasarkan masing masing insektisida menunjukkan perlakuan dengan ekstrak
batang tembakau berpengaruh terhadap populasi hama Epilachna sp .
4. Pengaruh agroklimat khususnya suhu berpengaruh terhadap intensitas seranga hama
Epilachna sp . dan terdapat kelembababan berpengaruh nyata pada perlakuan,
ekstrak daun mimba, batang tembakau daun babandotan pada penelitian lapangan .
5. Pengaruh populasi terhadap intensitas serangan hama Epilachna sp. pada perlakuan
dengan ekstrak batang tembakau memiliki pengaruh yang paling rendah pada
penelitian lapangan .
6. Intensitas serangan hama Epilachna sp memiliki pengaruh terhadap hasil produksi
kentang.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian, untuk mengendalikan hama Epilachna sp. dapat
digunakan insektisida nabati ekstrak daun mimba karena mampu meekan intensitas
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serangan hama dan dapat menstabilkan hasil produksi tanaman. Perlu penelitian
lanjutan dengan insektisida nabati dari ekstrak daun mimba pada spesies hama yang
berbeda
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ABSTRAK
Sumberdaya lahan semakin terbatas, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan
secara berkelanjutan yang salah satu aspek pentingnya adalah dengan mengevaluasi
status kerusakan tanah secara periodik. Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi
kerusakan tanah di Kecamatan Jenawi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam
menyusun rencana strategi pengelolaan lahan yang tepat. Tahapan penelitian meliputi
pembuatan satuan peta lahan, survey lapangan, analisis sampel tanah di laboratorium,
analisa data dan penyusunan peta status kerusakan tanah. Pembuatan satuan peta lahan
dilakukan dengan metode tumpang susun peta (jenis tanah, kemiringan lereng, curah
hujan, dan penggunaan lahan). Survey lapangan dan analisis sampel tanah di 44 titik
untuk memperoleh data 10 parameter kerusakan tanah yaitu kedalaman solum, kebatuan
permukaan, pH H2O tanah, daya hantar listrik, komposisi fraksi, berat isi, porositas
total, derajat pelulusan air, redoks dan total mikroba. Penilaian status kerusakan setiap
parameter dengan metode baku pembobotan dan skoring. Parameter yang dominan
sebagai faktor pembatas kerusakan tanah adalah kebatuan permukaan, komposisi fraksi,
berat isi, porositas total, derajat pelulusan air, dan redoks. Pengelolaan lahan yang tepat
berdasarkan faktor pembatas tersebut adalah penggunaan pupuk kimia sesuai kebutuhan
tanaman dan pemberian bahan organik secara berkelanjutan, pengelolaan lahan yang
meminimalkan pengolahan tanah, serta perbaikan drainase pada areal pertanaman.

ABSTRACT
Land resources was increasingly limited, therefore the management must be sustainable
which one important aspect was to evaluate the status of land degradation periodically.
Research was undertaken to evaluate soil degradation in Jenawi Sub-District that could
be used as a basis for formulating an appropriate land management strategy plan.
Stages of research was included creating of land map units, field surveys, analysis of
soil samples in the laboratory, data analysis and map formation of soil degradation
status. The process of land unit map is made using overlapping map method (soil type,
slope, rainfall, and land use). Field surveys and soil sample analysis were conducted at
44 points to obtain 10 soil degradation parameters data of solum depth, surface unity,
soil pH H2O, electrical conductivity, fraction composition, bulk density, total porosity,
soil permeability, potensial redox and total microbial. Assessment of damage status of
each parameter is done by weighting and scoring method. The dominant parameter as
the limiting factor of soil degradation was surface unity, fraction composition, bulk
density, total porosity, soil permeability, and potensial redox. Appropriate land
management based on these limiting factors is the use of chemical fertilizers according
to the needs of plants and the provision of organic materials in a sustainable manner,
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land management that minimizes soil tillage, as well as improved drainage on
cultivated areas.
Kata kunci: kerusakan tanah, pengelolaan lahan berkelanjutan
Keywords : soil degradation, sustainable land management
LATAR BELAKANG
Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi
dan vegetasi, dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya
(Klingiebel dan Montgomery, 1961; Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007). Lahan
mengalami penurunan fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia akibat adanya
bahan-bahan yang dapat merusak sebagai hasil aktivitas manusia (Manan et al., 2009).
Kerusakan tanah mengawali proses terjadinya degradasi lahan. Dampak dari degradasi
lahan seperti menurunnya tingkat kesuburan tanah, menyempitnya lahan pertanian dan
hutan, serta meluasnya lahan kritis.
Sebagian besar masyarakat Kecamatan Jenawi penduduknya bermata
pencaharian sebagai petani yang hidupnya mengandalkan dari sektor pertanian. Luas
Kecamatan Jenawi sekitar 5.608,28 ha dengan penggunaan lahan secara geografis, yaitu
tegalan 1.992 ha (35,52%), hutan 1.600 ha (28,53%), pemukiman 765 ha (13,64%),
kebun 611 ha (10,90%), dan sawah 524 ha (9,34%), semak berlukar 105 ha (1,87%),
dan padang rumput 11 ha (0,22%) (BPS Karanganyar, 2017). Penggunaan lahan tegalan
diketahui mampu menurunkan kualitas dan fungsi tanah. Tegalan berpotensi
menurunkan kualitas tanah karena umumnnya memiliki curah hujan yang tinggi dan
topografi tidak merata dengan lereng cukup besar sehingga keberadaan solum tanah atas
selalu terusik oleh terjadinya erosi (Budianto G, 2014). Faktor penentu kondisi
lahan/tanah di Kecamatan Jenawi yang berpotensi rusak sangat tinggi adalah curah
hujan, kemiringan lereng dan penggunaan lahan. Semakin curam kemiringan lereng dan
semakin tinggi curah hujan akan meningkatkan terjadinya erosi (Ziadat dan Taimeh,
2013).
Kerusakan tanah adalah hilangnya atau menurunnya fungsi tanah, baik sebagai
sumber unsur hara tumbuhan maupun sebagai matriks tempat akar tumbuh berjangkar
dan tempat air tersimpan (Arsyad S, 2006). Penurunan fungsi tanah dapat disebabkan
oleh penggunaan pestisida dan pupuk anorganik yang kurang tepat sehingga
menyebabkan berkurangnyanya bahan organik dan ketimpangan hara dalam tanah
(Atmojo SW, 2010). Dalam ekosistem, penggunaan pestisida yang tinggi dosis
mengakibatkan musnahnya musuh alami sehingga hama dan penyakit tanaman menjadi
resiten. Hama dan penyakit tanaman yang tidak terkendali akan mengganggu
lingkungan dan mempengaruhi kualitas produksi tanaman (Mujiyo et al., 2016).
Degradasi lahan yang ekstrim menyebabkan tanah hilang kemampuannya untuk
mendukung komunitas manusia dan ekosistem (European Environment Agency 1999;
Bone et al. 2010).
Kondisi seperti ini memerlukan upaya pengelolaan lahan terhadap pengendalian
kerusakan tanah untuk menjaga kelestarian kualitas tanah. Meningkatnya intensitas
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penggunaan lahan tidak secara otomatis berdampak pada kerusakan tanah, manajemen
pengelolaan lahan memiliki peran dalam mengurangi dampak kerusakan tanah
(Frasetya, 2014). Pemetaan status kerusakan tanah digunakan sebagai dasar dari
perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah yang memperhatikan aspek
kelestarian sumberdaya lahan. Penggunaan status kerusakan tanah dapat menentukan
tindakan pengelolaan lahan yang sesuai sehingga kerusakan tanah dapat cegah dan
diperbaiki. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kerusakan tanah sebagai dasar
dalam menyusun rencana strategi pengelolaan lahan yang tepat dalam meningkatkan,
memelihara, melestarikan serta memperbaiki degradasi lahan.
BAHAN DAN METODE
Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bor tanah, GPS, kompas,
klinometer, rol meter, meteran, cangkul, belati, plastik, ring sample, spidol, serta
peralatan analisis laboratorium. Peralatan untuk pengolahan data digital dan sistem
informasi geografis (SIG), antara lain: perangkat keras (hardware) berupa laptop,
perangkat lunak (software) untuk analisis SIG adalah ArcView 3.3 (ESRI, 2000;
Prahasta, 2004). Bahan yang digunakan adalah peta RBI skala 1: 25.000 (Bakosurtanal,
2010), peta tematik (jenis tanah, kemiringan lereng, curah hujan, dan penggunaan lahan)
Kecamatan Jenawi (Puslittanak, 1994), sampel tanah, dan kemikalia untuk analisis
laboratorium.
Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yang
didukung dengan analisis sampel tanah, yaitu dengan melakukan pengamatan dan
pengambilan sampel tanah secara langsung di lapangan, dilanjutkan dengan analisis
laboratorium. Penentuan status kerusakan lahan mengacu pada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku
Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa. Pada prinsipnya terdapat 4 tahap dalam
metode ini, yaitu: 1) pembuatan satuan peta lahan, 2) survey lapangan, 3)

analisis sampel tanah di laboratorium, 4) analisa data dan penyusunan peta
status kerusakan tanah.
Pembuatan peta satuan lahan merupakan penggambaran dan pengelompokan
lahan berdasarkan keseragaman jenis tanah, kemiringan lereng, curah hujan dan
penggunaan lahan. Unit lahan dibuat bertujuan untuk mendeskripsikan sifat-sifat tanah
sesuai rencana kegiatan pada wilayah yang dilakukan observasi. Jumlah unit lahan dan
titik pengamatan menyesuaikan dengan tujuan dan skala kegiatan. Unit lahan ini
merupakan satuan analisis sebagai dasar untuk penentuan titik pengamatan (site
sampling) yang kemudian dilakukan pengamatan lapangan, pengambilan sampel tanah
dan analisis di laboratorium.
Tahapan survey lapangan dilakukan dengan pengamatan tanah di lapangan.
Pengamatan tanah pada prinsipnya menggunakan metode purposive sampling dengan
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mengacu pada peta yang telah dibuat dan diaplikasikan dengan kondisi lapangan yang
ada. Pengamatan sifat tanah dari profil tanah yang diamati meliputi sifat-sifat tanah
seperti kedalaman solum tanah dan kebatuan permukaan. Kedalaman solum dilakukan
pengamatan secara langsung pada profil tanah yang mewakili satuan peta tanah
(mempunyai keragaman morfologi luar) dengan menggunakan meteran, mulai dari
permukaan tanah sampai ke lapisan pembatas sistem perakaran. Kebatuan permukaan
diukur di lapangan dengan membuat petak ukur kemudian dihitung presentase luas
sebaran batuan yang ada di dalam petak. Metode pengambilan sampel tanah dilakukan
dengan 2 cara yaitu 1) Terusik, menggunakan bor tanah atau membuat profil tanah. 2)
Tidak terusik, menggunakan ring sample atau bongkah tanah.
Tahapan berikutnya adalah analisis sifat-sifat tanah di laboratorium dari sampel
tanah terusik dan tak terusik yang diambil dari lapangan. Sampel tanah terusik untuk
analisis komposisi fraksi, porositas total, pH H2O tanah, Daya Hantar Listrik (DHL),
potensial redoks, dan total mikroba tanah. Sampel tanah tak terusik untuk analisis berat
isi dan derajat pelulusan air. Analisis contoh tanah dilakukan di laboratorium untuk
mendapatkan angka-angka kuantitatif baik sifat fisik, kimia tanah maupun biologi
tanah.
Pengukuran komposisi fraksi dilakukan dengan menggunakan metode
gravimetric yaitu menghitung persentase berat pasir kuarsitik (pasir resisten berwarna
pucat yang didominasi kuarsa). Bobot isi tanah ditentukan dengan metode lilin, prinsip
kerjanya dengan menggunakan Archimedes. Porositas total tanah diukur berdasarkan
perbandingan berat isi (BI) tanah dengan berat jenis (BJ) tanah. Pengujian derajat
pelulusan air (permeabilitas) menggunakan metode Falling Head Permeameter.
Pengukuran pH H2O tanah dengan pH meter yang terlebih dahulu mencampurkan tanah
dengan komposisi (air dan tanah) mengikuti aturan yang berlaku dengan nisbah 1:1 atau
1:2,5 atau 1:5. Pengukuran Daya Hantar Listrik (DHL) dilakukan dengan melihat
tahanan listrik didalam larutan tanah, menggunakan alat ukur Electrical Conductivity
meter (EC-meter). Nilai redoks diukur dengan pH meter yang mempunyai teraan redoks
dan elektroda platina. Perhitungan jumlah mikrobia menggunakan metode Standard
Plate Count (SPC) (Hanafi et al., 2006), jumlah koloni yang dihitung adalah koloni per
ml atau per gram = jumlah koloni per cawan x 1/FP (faktor pengenceran) (Permana dan
Kusmiati, 2007).
Analisis Data
Analisa data dan penyusunan peta status kerusakan tanah disusun melalui dua
tahap, yaitu matching (pencocokan/pembandingan) dan skoring atau penilaian.
Matching adalah membandingkan antara data parameter hasil pengamatan di lapangan
dan hasil analisis laboratorium dengan kriteria baku keruskan tanah sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk
Produksi Biomassa. Tahap skoring dengan menghitung data yang mempertimbangkan
frekuensi relatif tanah tergolong rusak dalam suatu wilayah/areal yang dianggap
mempunyai kondisi homogen atau sama, sesuai kriteria baku mutu kerusakan tanah.
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Tabel 1. Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering
No.

Parameter

Ambang Kritis

1.
2.
3.

Ketebalan Solum (cm)
Kebatuan Permukaan
Komposisi Fraksi

4.
5.
6.

Berai Isi
Porositas Total
Derajat Pelulusan Air

7.
8.
9.
10.

pH (H2O) 1:2,5
Daya Hantar Listrik/ DHL
Redoks
Jumlah Mikroba

Sumber:

< 20 cm
> 40 %
< 18 % koloid;
> 80 % pasir kuarsitik
> 1,4 g/cm3
< 30 %; > 70 %
< 0,7 cm/jam
> 8,0cm/jam
< 4,5; >8,5
> 4,0 mS/cm
< 200 mV
< 102 cfu/g tanah

PP No.150 Tahun 2000

Penentuan faktor pembatas kerusakan tanah ditentukan dari parameter kriteria
baku mutu sesuai dengan (Tabel 1.) yang berada dibawah atau diatas ambang batas
kritis. Penetapan status kerusakan tanah dilakukan dengan menghitung frekuensi relatif
(%) dari setiap parameter kerusakan tanah dan memberikan nilai skor untuk masingmasing parameter berdasarkan nilai frekuensi relatifnya dengan kisaran nilai dari 0
sampai 4. Penentuan status kerusakan tanah berdasarkan hasil penjumlahan nilai skor.
Lingkup kajian ini mengasumsikan bahwa setiap unit lahan yang sudah ditetapkan
sudah homogen dan setiap unit lahan diwakili oleh (4) empat titik sampling.
Tabel 2. Skor Kerusakan Tanah Berdasarkan Frekuensi Relatif setiap Parameter
Frekwensi Relatif
Tanah Rusak (%)
0-10
11-25
26-50
51-75
76-100

Skor
0
1
2
3
4

Status Kerusakan Tanah
Tidak Rusak
Rusak ringan
Rusak sedang
Rusak berat
Rusak sangat berat

Sumber: Pedoman Teknis Penyusunan Peta Status Kerusakan Tanah untuk
Produksi Biomassa, 2009
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Tabel 3. Status Kerusakan Tanah Berdasarkan Nilai Akumulasi Skor KerusakanTanah
Simbol
N
R.I
R.II
R.III
R. IV

Status Kerusakan Tanah

Nilai Akumulasi Skor
Kerusakan Tanah

Tidak Rusak
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
Rusak Sangat Berat

0
1-14
15-24
25-34
35-40

Sumber: Pedoman Teknis Penyusunan Peta Status Kerusakan Tanah untuk
Produksi Biomassa, 2009

HASIL DAN PEMBAHASAN
Unit Lahan Kecamatan Jenawi
Peta unit lahan di wilayah Kecamatan Jenawi dikelompokkan menjadi 11 unit
lahan yang memiliki kondisi lahan yang sama berdasarkan hasil overlay. Jumlah sampel
setiap satu unit lahan dilakukan pengulangan sebanyak empat kali sehingga total sampel
adalah 44 (empat puluh empat) titik pengamatan. Pertimbangan jumlah sampel cukup
mewakili satu Kecamatan Jenawi sehingga akan terlihat kerusakan lahan yang dapat
digunakan untuk menentukan pengelolaan lahan yang tepat. Jenis tanah hasil overlay
peta tematik yang digunakan sebagai peta kerja adalah alfisol, andisol, dan inceptisol.
Penggunaan lahan meliputi sawah tadah hujan, kebun, tegalan, dan hutan, sedangkan
kemiringan antara 0 sampai > 40%. Curah hujan dengan rata-rata sebesar 2000-3000
mm/th, 3000-4000 mm/th, dan > 4000 mm/th.

Gambar 1. Peta Unit Lahan Kecamatan Jenawi

Status Kerusakan Tanah Kecamatan Jenawi
Berdasarkan dari hasil skoring dan frekuensi relatif kerusakan tanah dari setiap
parameter tanah yang diamati di laboratorium menunjukkan bahwa kondisi tanah di
Kecamatan Jenawi memiliki status kerusakan tanah RI atau rusak ringan. Hasil
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akumulasi skor tersaji data pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4. Skor, Akumulasi Skor dan Status Kerusakan Tanah di Kecamatan Jenawi
Unit
Lahan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

Jumla
h Skor

Simbo
l

A

0

2

0

0

1

4

0

0

4

0

11

R.I

B

0

0

0

0

3

4

0

0

4

0

11

R.I

C

0

0

0

0

3

4

0

0

4

0

11

R.I

D

0

0

0

0

4

4

0

0

4

0

12

R.I

E

0

0

0

0

2

4

0

0

4

0

10

R.I

F

0

1

1

0

3

3

0

0

4

0

12

R.I

G

0

0

1

0

3

2

0

0

4

0

10

R.I

H

0

0

0

0

3

0

0

0

4

0

7

R.I

I

0

0

4

1

3

1

0

0

4

0

13

R.I

J

0

0

1

0

4

2

0

0

4

0

11

R.I

K

0

0

1

0

3

4

0

0

4

0

12

R.I

Faktor Pembatas
Kebatuan Permukaan, Porositas Total,
Derajat Pelurusan, Redoks
Porositas Total, Derajat Pelurusan,
Redoks
Porositas Total, Derajat Pelurusan,
Redoks
Porositas Total, Derajat Pelurusan,
Redoks
Porositas Total, Derajat Pelurusan,
Redoks
Kebatuan Permukaan, Komposisi
Fraksi, Porositas Total, Derajat
Pelurusan, Redoks
Komposisi Fraksi, Porositas Total,
Derajat Pelurusan, Redoks
Porositas Total, Redoks
Komposisi Fraksi, Berat Isi, Porositas
Total, Derajat Pelurusan, Redoks
Komposisi Fraksi, Porositas Total,
Derajat Pelurusan, Redoks
Komposisi Fraksi, Porositas Total,
Derajat Pelurusan, Redoks

Keterangan :
Parameter; 1. Ketebalan Solum, 2. Kebatuan Permukaan, 3. Komposisi Fraksi (Koloid dan Pasir), 4. Berat Isi, 5.
Porositas Total, 6. Derajat Pelulusan Air, 7. pH (H2O), 8. Daya Hantar Listrik, 9. Redoks, 10. Jumlah Mikrobia

Tabel 5. Pengelompokkan Faktor Pembatas Kerusakan Tanah di Kecamatan Jenawi
Desa

Status
Kerusakan

Anggramanis, Jenawi, Gumeng

Rusak
Ringan

Seloromo

Rusak
Ringan
Rusak
Ringan
Rusak
Ringan
Rusak
Ringan
Rusak
Ringan

Jenawi, Seloromo, Lemponng
Anggramanis, Gumeng, Balong,
Menjing
Lempong, Menjing, Balong,
Sidomukti, Trengguli, Anggramanis
Anggramanis, Gumeng
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Faktor Pembatas
Kebatuan Permukaan, Komposisi
Fraksi, Porositas Total, Derajat
Pelurusan, Redoks
Kebatuan Permukaan, Porositas
Total, Derajat Pelurusan, Redoks
Komposisi Fraksi, Berat Isi, Porositas
Total, Derajat Pelurusan, Redoks
Komposisi Fraksi, Porositas Total,
Derajat Pelurusan, Redoks
Porositas Total, Derajat Pelurusan,
Redoks
Porositas Total, Redoks
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Gambar 2. Peta Status Kerusakan Tanah di Kecamatan Jenawi
Strategi Pengelolaan Lahan
Penggunaan dan pengelolaan lahan oleh masyarakat petani di Kecamatan Jenawi
masih perlu ditingkatkan lagi terutama untuk mengurangi dampak dari kemiringan
lereng yang tinggi, agar laju erosi tanah dapat lebih dikendalikan. Pengelolaan lahan
yang tepat didasarkan untuk mengatasi faktor pembatas kerusakan tanah. Faktor
pembatas kebatuan permukaan lebih banyak disebabkan oleh faktor alam yang sulit
untuk diperbaiki karena media tanah lebih sedikit dan terdapat gangguan sistem
perakaran. Permukaan tanah yang didominasi oleh bebatuan menunjukkan bahwa
daerah tersebut dimungkinkan telah mengalami erosi yang tinggi (Abdulkarim et al.,
2015). Pengelolaan lahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari faktor
pembatas tersebut adalah dengan menyuburkan tanah, seperti penggunaan pupuk
anorganik dan bahan organik yang sesuai dengan kebutuhan tanaman.
Komposisi fraksi dapat dipengaruhi oleh tempertur dan curah hujan.
Meningkatnya temperatur akan meningkatkan kecepatan dekomposisi bahan organik
(Shangguan et.al., 2012). Curah hujan yang tinggi berpotensi besar pada terjadinya
erosi. Pemberian bahan organik seperti pupuk kandang mampu memperbaiki struktur
tanah dan sifat kimia tanah serta meminimalisasi dampak buruk dari komposisi fraksi
yang tidak ideal. Bahan organik di dalam tanah dapat menambah sifat baik klei dan
mengurangi sifat buruk dari pasir seperti kemampuan menyimpan air sehingga
mengurangi erosi dan meningkatkan Kapasitas Pertukaran Kation (KTK) tanah.
Berat isi dipengaruhi oleh besarnya ruang pori pada tanah, apabila ruang pori
tanah semain besar maka semakin kecil berat isi tanah (Wuest, 2009). Upaya mengatasi
berat isi tanah yang tinggi adalah dengan pengolahan tanah yang baik, diantaranya
membajak tanah dan menggemburkan tanah, serta penambahan bahan organik.
Membajak tanah dan menggemburkan tanah bertujuan agar pori-pori dalam tanah
menjadi lebih banyak, sehingga meningkatkan penyerapan air, udara, dan berbagai
mineral yang dibutuhkan tanaman. Penambahan bahan organik bertujuan untuk
meningkatkan agregasi dan Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah.
Faktor pembatas porositas total disebabkan karena ketidakseimbangan
komposisi fraksi (koloid rendah dan pasir yang tinggi). Porositas tanah yang tinggi
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dapat diperbaiki dengan pengelolaan lahan yang meminimalkan pengolahan tanah
(minimum tillage). Teknik ini akan mengurangi usikan atau gangguan terhadap tanah
sehingga pembentukan pori makro dapat dikurangi dan berdampak porositas tanah
menurun (McCarthy et al., 2008). Pada tanah berlempung atau memiliki porositas tanah
rendah dengan penambahan bahan organik akan meningkatkan infiltrasi tanah akibat
dari meningkatnya pori meso tanah dan menurunnya pori mikro. Peranan bahan organik
dalam pengendalian tat air tanah adalah memperbaiki peresapan air ke dalam tanah dan
mengurangi aliran permukaan (Conant et al., 2011).
Derajat pelulusan air (permeabilitas) dipengaruhi oleh komposisi fraksi, struktur
tanah, porositas tanah, viskositas cairan, dan gaya gravitasi (Suryani et al., 2011).
Derajat pelulusan air yang rendah disebabkan karena porositas tanah yang rendah.
Permeabilitas berbeda dengan drainase yang lebih mengacu pada proses pengaliran air
saja, sedangkan permeabilitas mencakup bagaimana air, bahan organik, bahan mineral,
udara, dan partikel – partikel lainnya yang terbawa bersama air yang akan diserap
masuk ke dalam tanah (Rohmat, 2009; Siregar NA, 2013) Penggunaan bahan organik
seperti pupuk. kandang secara berkelanjutan akan dapat mengatasi faktor pembatas
permeabilitas. Bahan organik mampu memperbaiki agregasi tanah yang akan
meningkatkan porositas tanah dan kemampuan tanah meluluskan air.
Potensial redoks mempengaruhi ketersediaan unsur hara N, P, dan Si dalam
tanah dan dekomposisi bahan organik (Frohne et.al., 2011). Aktivitas mikro organisme
tidak hanya mempengaruhi proses transformasi senyawa-senyawa organik dan
anorganik, tetapi juga mempengaruhi kemasaman dan potensial redoks tanah (Yoshida
T, 1978). Potensial redoks yang rendah berhubungan dengan kondisi tanah yang
mempunyai drainase yang buruk dan berpengaruh langsung terhadap ketersediaan hara
yang dibutuhkan tanaman (DeAngelis et al., 2010). Pengeringan pada sistem pengairan
secara berselang mampu menghambat turunnya potensial redoks tanah, sehingga tidak
terjadi kondisi optimal bagi perkembangan bakteri pembentuk metan (Wang Z, 1992).
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi potensial redoks yang rendah dapat diperbaiki
dengan pengaturan drainase, agar ketersediaan oksigen dalam tanah berjalan lancar
sehingga meningkatkan nilai redoks dan tidak terlalu reduktif. Oksigen secara umum
menyediakan untuk pertumbuhan akar tanaman, mikroba tanah, dan zat-zat anorganik
dalam drainase tanah.
KESIMPULAN
Status kerusakan tanah di wilayah Kecamatan Jenawi secara keseluruhan
tergolong rusak ringan (RI). Parameter yang dominan sebagai faktor pembatas
kerusakan tanah adalah kebatuan permukaan, komposisi fraksi, berat isi, porositas total,
derajat pelulusan air, dan redoks. Upaya perbaikan lahan berdasarkan parameter yang
dominan dari faktor pembatas kerusakan tanah adalah penggunaan pupuk kimia sesuai
kebutuhan tanaman dan pemberian bahan organik secara berkelanjutan, pengelolaan
lahan yang meminimalkan pengolahan tanah, serta perbaikan drainase pada areal
pertanaman.
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ABSTRAK
Pola hujan musiman di Pulau Lombok disamping ditentukan oleh pergantian musim,
juga ditentukan oleh variasi iklim tahunan dan musiman. Warige adalah salah satu
kearifan lokal etnik Sasak yang digunakan untuk meramall variasi sifat hujan tahunan
dan musiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola curah hujan musiman
sebagai pengaruh dari ragam posisi bulan dan matahari sebagai pemicu kejadian
hujan.Datum tumbuk dan fase bulan digunakan sebagai alat peramal sifat kebasahan
tahun. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan teknik survei di lapangan.
Lokasi penelitian adalah bagian tengah dan bagian selatan Pulau Lombok yang
mempunyai tipe iklim C3, D3 dan D4. Data yang dikumpulkan adalah kalender lunisolar tahun 1950-2016, yang tersedia pada laman www.kalenderjawa.com. Data curah
hujan bulanan selama ±50 tahun diambil dari stasiun pencatat data meteorologi dan
klimatologi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beda
curah hujan yang cukup nyata antara tahun basah dan tahun kering warige, namun
perbedaan tersebut tidak tampak pada tipe tahun basah dengan tipe tahun sedang
(normal) dan antara tahun normal dan tahun kering. Meskipun perbedaan tidak terlalu
nyata, karakteristik dari setiap tipe tahun dan prakiraan hari jeda dan hari hujan cukup
akurat, sehingga sangat berguna bagii petani yang ingin mempertahankan atau
membuang air di sawahnya, Tahun basah (warige) ditandai dengan musim hujan yang
datang lebih awal (awal hingga pertenghan November). Angin barat (konvergensi angin
Zonal dengan angin meriditional terjadi pada bulan Desember - Februari, sedangkan
tahun kering ditandai dengan curah hujan sporadik pada musim hujan (Desember,
January and Februari). Curah hujan yang cukup datang pada awal Desember. Skill
(kemampuan ramalnya) yang dihitung dengan LEPS berkisar antara 3.0 hingga 12,6.
ABSTRACT
The seasonal rain pattern on Lombok Island is not only determined by the changing of
seasons, but also determined by annual and seasonal climate variations. Warige is one
of the local wisdom of Sasak ethnic used to predict the variation of annual and seasonal
rainfall properties. This study aims to determine the pattern of seasonal rainfall as the
influence of the various positions of the moon and the sun as triggeried by the incidence
of rain. Pounded and moon phase is used as a predictor of the wetness of the year. The
research used descriptive method with field survey technique. The location of research
was the middle and southern part of Lombok Island which has climate type C3, D3 and
D4. The data collected is the luni-solar calendar of 1950-2016, which was available on
www.kalen derjawa.com page. Monthly rainfall data for 50 years are taken from the
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weather and climatology data recorded rainfall station around study area. The results
showed that there was significant rainfall between wet and dry yeas ofr warige, but the
difference was not seen inbetween the wet year and the normal yearas well as between
normal year and dry year. Although the differences are not very significant, the
characteristics of each type of year iwa quite accurate, so it was very useful for farmers
who want to keep or dump the water in their fields. Wet years ware characterized by
early or early rainy seasons until November). The west wind (Zonal wind convergence
with meriditional winds occurs in December - February, whereas dry years were
marked by sporadic rainfall in the rainy season (December January and February) .The
sufficient rainfall came at the beginning of December.The skill (calculated ability)
LEPS ranges from 3.0 to 12.6.
Kata-kata: kunci: Warige, tumbuk, fase bulan dan angin zonal.
Keywords: Warige, pounded, moon phase and Zonal wind.

LATAR BELAKANG
Anomali iklim yang berwujud variasi curah hujan musiman mempunyai
pengaruh yang nyata pada sistem pertanian di Nusa Tenggara Barat (NTB), Pulau
Lombok khususnya. Kekeringan dan banjir dapat merusak dan menurunkan produksi
tanaman pangan dan tanaman industri. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), anomali iklim
tahun- 1997/1998, 2001/2002, 2004/2005, 2006/2007 dilaporkan berturut-turut
menyebabkan 8.400 ha, 28.884, 26.444, 39.000 ha tanaman padi mengalami
kekeringan, dan 1.400, 6000, 3500 dan 9.000 ha diantaranya mengalami puso pada
tahun-tahun tersebut (BPTPH, 1999; Dit Perlintan, 2007, DP-NTB, 2007). Di Pulau
Lombok, kejadian kekeringan dan kemarau panjang terutama berdampak pada gagal
tanam dan gagal panen tanaman padi di lahan sawah tadah hujan dan lahan kering
lainnya.
Anomali iklim musiman sudah dikenal oleh masyarakat Sasak dengan
menggunakan warige (Mahrup et al., 2008, Yasin et al. 2009). Warige dapat
memprediksi pola hujan musiman. Variasi pola musim hujan menurut warige Sasak
didasarkan persesuaian waktu tumbuk matahari dan fase bulan. Istilah Tumbuk berarti
kulminasi yaitu overhead sun padamana matahari tepat berada di atas kepala tanpa
membentuk bayangan ke arah utara atau selatan pada saat tengah har (sekita jam 12
siang). Tumbuk di Mataram Lombok (8,5o LS) jatuh pada setiap tanggal 15 Oktober
(Mahrup et al, 2008). Dalam warige Sasak fase bulan dibagi menjadi tiga fase yaitu (1)
fase bulan sabit (tanggal 2 s/d 10), fase purnama (tanggal 11 s/d 20) dan fase bulan
susut yaitu tanggal 21 s/d fase bulan baru. Berdasarkan ketentuan tersebut warige
memprakirakan musim hujan menjadi tiga katagori, yaitu tahun basah, yakni apabila
tumbuk bersesuaian dengan fase bulan sabit; tahun normal bila waktu tumbuk jatuh
pada fase bulan purnama; dan tahun kering apabila tumbuk jatuh pada fase bulan susut.
Ciri utama dari tahun basah adalah adanya hembusan angin baratan yang kuat yang
disertai hujan konvektif yang lebat sekitar bulan Desember, Januari dan February (DJF).
Pada musim kemarau April, Mei dan Juni (AMJ) umum bersifat kering (curah hujan
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bawah normal). Tahun kering dicirikan dengan hujan sporadis pada bulan-bulan DJF
tetapi curah hujan AMJ biasanya atas normal.
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa osilasi hujan musiman mempunyai
hubungan yang kuat fase dan posisi bulan terhadap matahari. (Yasin et al., 2009, 2011).
Mahrup et al, (2009) melaporkan adanya kecenderungan hujan pada periode dimana
matahari dan bulan berada pada belahan bumi yang berbeda. Mereka melaporkan bahwa
hujan berpeluan besar terjadi ketika matahari telah mencapai di 200 LS sedangkan bulan
sedang purnama di belahan bumi utara. Pergeseran waktu turunnya hujan dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi karena adanya perbedaan waktu (tanggal) posisi
matahari di zone selatan dan utara katulistiwa dan bulan berada pada zone yang
berlawanan. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan kalender sistem luni-solar.
Jumlah hari dalam setahun antara sistem kalender solar dan lunar yang berselisih 10 11 hari menimbulkan pergeseran tanggal terjadinya bulan berada di belahan bumi utara
pada mana matahari berada belahan bumi bagian selatan. Bukti emperis menunjukan
bahwa hujan berpotensi turun bila matahari berada di belahan bumi selatan dan bulan
sedang berada di belahan bumi utara (Brier dan Bradley.1964; Brier, 1965; Mahrup et
al., 2008).
Beberapa peneliti iklim negara maju (USA) melaporkan adanya pengaruh fase
bulan. Para peneliti tersebut memberi bukti bahwa kejadian hujan di AS maupun di
Jakarta dan di Sydney berkaitan dengan kejadian dengan pasang surut sehingga akan
bergantung pada siklus pasang-surut . Dia menjelaskan bahwa gaya pasang surut ini
tergantung pada siklus variasi dan lintasan edaran bulan yang melewati eklektif dari
selatan ke utara. Mereka menjelaskan fase bulan fase bulan baru dan bulan purnama
adalah berpeluang lebih besar menurunkan hujan dibandingkan pada fase bulan yang
lainnya. Linacre dan Hobb (1999) menjelaskan adanlalya peningkatan energi kosmik
pada saat-saat tersebut yang memicu kejadian hujan.
Dari hal-hal tersebut di atas, terlihat bahwa pemahaman yang lebih rinci
terhadap fenomena posisi matahari-bulan dan perilaku monsun dan angin zonal sebagai
bagian dari sistem interaksi pasangan daratan-lautan-atmosfer di daerah Benua Maritim
Indonesia merupakan hal yang penting untuk mengetahui pola hujan. Apabila posisi
matahari dan bulan memang berpasangan maka fenomena osilasi aktivitas angin zonal
dapat diprediksi dengan Warige. Ini berarti salah satu persoalan osilasi iklim musiman
yang masih sulit diprediksi dapat dipecahkan dengan menggunakan warige.
Pengaruh fase bulan pada kejadian hujan sudah banyak didokumentasi. Bradley
et al., (1962); Brier dan Bradley, (1964) melaporkan adanya pengaruh fase bulan
terhadap peluang terjadinya hujan. Mereka menjelaskan fase bulan fase bulan baru dan
bulan purnama adalah berpeluang lebih besar menurunkan hujan dibandingkan pada
fase bulan yang lainnya. Brier dan Carpenter (1967) juga melaporkan adanya hubungan
yang nyata antara pasang luni-solar dan kejadian hujan bulanan di Batavia (Jakarta).
Dalam hal ini Benson dan Deacon (1965) melaporkan bahwa hujan lebat selama musim
hujan di Batavia (Jakarta Sekarang) lebih kerap terjadi pada periode tertentu dari edaran
sinodik bulan dibandingkan dengan waktu lainnya. Peneliti iklim dan Oceanografi
setuju dengan adanya peningkatan energi kosmik dari gaya grafitasi Bulan pada saat
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terjadinya pasang (spring tide) pada bulan purnama dan bulan mati di bagian dari bumi
yang berdekatan dengan posisi bulan (O’Dowyer, 1981; Linacre dan Hobb , 1999; ).
Efek gaya gravitasi tersebut secara langsung ditranfer ke massa air yang berdekatan
dengan posisi Bulan. Jika Bulan berada pada belahan bumi utara, maka efek gravitasi
tersebut akan dialami oleh badan air di belahan bagian utara, sedangkan belahan bumi
bagian selatan yang jauh dari posisi bulan menjadi lebih tenang dan demikian
sebaliknya (Mahrup et.al., 2009; Yasin et al., 2011).
Dengan mengetahui karakteristik atau pola hujan dari setiap tipe tahun warige
petani dapat merencanakan strategi tanam padi dan palawija yang tepat sehingga
terhindar dari kekurangan atau kelebihan air. .Sampai saat ini hasil prakiraan hujan
musiman masih disampaikan secara kualitatif, misalnya dengan istillah, banyak hujan,
sedikit hujan atau hujan normal, atas normal dsb. Penjabaran secara kuantitatif
dariistilah-istilah di atas sangat diperlukan agar mudah difahami oleh pengguna dan
agar tidak dicampuradukkan dengan peristilahan klimatologi yang telah ada sekarang.
BAHAN DAN METODE
Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah kawasan lahan pertanian tanaman padi di Pulau
Lombok yang mempunyai tipe iklim C3, D3, dan D4 (Oldeman et al., 1980), dan berada
disisi selatan Pegunungan Rinjani. Peta tipe iklim yang diacu adalah peta tipe iklim
menurut Oldeman et al. (1980) yang diperbaharui oleh Assyakur (2010). Gambar 1
menyajikan curah hujan tahunan (kiri) dan jenis tanah di lokasi penelitian.

Gambar .1.

Lokasi penelitian- Peta curah hujan tahunan

Sumber Data
Data yang digunakan untuk pengembangan sistem prakiraan iklim musiman adalah data
curah hujan bulanan selama  50 tahun dan curah hujan harian selama minimal 5 tahun.
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

219
Data tersebut diperoleh dari wilayah kecamatan yang berada pada lokasi penelitian yang
mempunyai tipe iklim yang berbeda. Gerung, Penujak, Pujut, Janapria, Pringgarata,
Jonggat, Mantang, Terare, Sikurn dan Jerowaru. Kalender Jawa tahun 1950 – 2016
yang digunakan untuk menetapkan tanggal tumbuk dapan fase bulan pada saat tersebut.
tersedia pada laman http://www.kalenderjawa.com

Perhitungan Tipe tahun Warige
Tipe tahun warige dihitung dengan mengamati fase bulan pada saat tumbuk (15
Oktober)/ Apabila tumbuk berasosiasi dengan fase bulan sabit maka dikategorikan
sebagai tahun basah, Apabila tumbuk bersosiasi dengan bulan purnama maka
dikategorikan sebagai tahun sedang dan tumbuk yang berasosiasi dengan bulan susut
dikategorikan sebagai tahun kering. Bulan sabit dihitung dari tanggal 1 s/d 9 lunar,
bulan purnama dari tanggal 10- -20 lunartb dan bulan susut dihitung dari tanggal 21 s/d
30 lunar.

Uji Keseragaman curah hujan
Setelah tipe tahun dikelompokkan maka dilakukan uji keseragaman tipe tahun. Apa bila
ketiiga tipe tahun yang diuji seragam berarti tidak ada perbedeaan curah hujan untuk ke
tiga tipe tahun tsb. Apa bila tiga tipe tahun yang dibandingkan tidak seragam berarti ada
perbedaan salah satunya atau ketiganya tipe tahun yang dibandingkan..
Penguji yang digunakan adalah Uji keseragaman rumus Kruskal-Wallis (Dowdy, et al.,
2004) [Rumus (1)]. Hipothesis yang diajukan adalah:

Uji Kruskal - Wallis dirumuskan sebagai berikut:

H=

 Rj 2 
12
x 
− 3N + 1
(1)
N ( N + 1) 
nj 

dimana H adalah Homogenitas dari tahun yang dibandingkan, 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 (X)pada derajat bebas lokasi curah hujan (k-1).

Uji Kemampuam Ramal Warige
Kehandalan dari suatu sistem peramalan iklim musimana dapat dilihat dari
konsistensi dari peramalan dan hasil ramalan. Misalnya dalam rentang 50 tahun dapat
dihitung berapa persen dari hasil ramalan yang sesuai dengan peramalan (diramal hujan
atas normal hasilnya hujan atas normal [konsisten], atau sebaliknya . diramal hujan atas
normal hasilnya hujan bawah normal [tidak konsisten]). Makin banyak hasil ramalan
yang konsisten kemampuan ramal makin tinggi (Stephenson, 2001). Kemampuan ramal
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atau skill prakiraan adalah suatu nilai yang menunjukkan kedekatan antara peramal
dengan hasil ramalan. Kemampuan ramal (skill) mengacu pada kesesuaian antara hasil
model prakiraan dan hasil observasi fakta di lapangan.
Untuk prakiraan individu, jika posisi dari distribusi kumulatif prakiraan adalah
Pf (nilai berkisar 0,0 s/d 1,0) dan distribusi kumulatif observasi adalah P0, maka skor
skill LEPS (Potts et al 1996.) diformulasikan sebagai berikut:

Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa probabilitas P0 diberikan skor skill
terbesar ketika Pf = Po. Selain itu, skill yang paling dekat dengan prakiraan “benar”
pada ekstrem dari distribusi kumulatif (diberi skor hampir 2). Prakiraan “benar”di
bagian tengah dari distribusi kumulatif (Po = 0,5), diberi skor skill terkecil (sekitar 0,5).
Skor terburuk yang mungkin terjadi adalah -1.0 yang merupakan kebalikan dari
prakiraan pada kejadian ekstrim untuk sebuah observasi yang ekstrim (misalnya, Po =
0,0 dan Pf = 1,0).
Untuk memperoleh besarnya nilai keseluruhan skill, diberi satu set, atau
ensemble, dari prakiraan. Skill skor dari 100% sampai -100%, skill rata-rata (SK) dapat
didefinisikan (Potts et al., 1996.) sebagai berikut:

SK =

100 S
S
m

LEPS mengukur kesalahan prakiraan sebagai "jarak" dalam distribusi
probabilitas kumulatif yang dipilih iklim (paling sering terjadi dari verifikasi observasi)
antara prakiraan dan pengamatan yang sesuai, yang disebut jarak kesempatan yang
diciptakan oleh prakiraan acak. Jadi jika kesalahan dalam prakiraan itu persis sama
dengan kesalahan observasi, skor LEPS akan menjadi nol (Frederiksen et al., 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sifat tahun Berdasarkan Warige
Berdasarkan hari tumbuk (15 Oktober) dan fase bulan dapat dilihat bahwa
sistem Warige Sasak mempunyai siklus tahun kering dan tahun basah yang beraturan
(Tabel 1). Pola urutan tipe tahun adalah B (basah), N (Normal), K (kering), BNK, NK
(siklus 8), diikuti dengan BNK. BNK, NK, BNK (Siklus 11). Setelah 19 tahun (siklus
Metonik) tanggal tumbuk akan sama dengan 19 tahun yang lalu. Siklus metonik adalah
sebagai berikut:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19; dimana angka berwarna merah adalah
tahun-tahun kering dalam kurun 19 tahun (siklus metonik).

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

221
Tabel .1. Tipe tahun warige, Tanggal Tumbuk (TT), hari pasaran dan nama tahun
winde periode tahun 2007 hingga 2017

2007

2008

Tipe tahun
(MH)
B

2008

2009

N

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

Tahun

Tipe
tahun(MK)
K

Tgl
Tumbuk
8

N

K

B
B

K

N

N

K

B
N

N

K

B
B
N

K

K
N
B

Pasaran

Jimakhir

Legi

Alif

15
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Tahun basah ditandai dengan musim hujan yang datang lebih awal dan hujan
lebat terjadi sepanjang musim hujan (November s/d Februari). Curah hujan mengalami
peningkatan secara signifikan pada bulan Februari (250 mm) sampai 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 ditandai dengan 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.
Perbedaan Curah Hujan Berdasarkan Tipe Tahun
Analisis statistik non parametrik menggunakan uji homogenitas (Kruskal Walis)
menunjukkan bahwa tipe tahun warige (tahun basah, B, Tahun Normal, N, dan tahun
Kering K) bersifat tidak homogen; yang berrarti tidak sama besarnya curah hujan
musiman pasa setiap tipe tahun warige. Stidak0tidanya salah satunya berbeda dengan
yang lain Gambar 1 Perbedaan yang nyata ditemukan di daerah dengan tipe iklim D4.
Di daerah dengan tipe iklim C3 dan D3 tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah curah
hujan antar tiga tipe tahun warige pada musim hujan. . Analisis hubungan tanggal
tumbuk dengan curah hujan menunjukkan bahwa perbedaan curah hujan musiman lebih
tegas diperlihatkan pada musim kemarau (MK). Meskipun secara keseluruhan musim
atau jumlah curah hujan musiman pada ketiga tipe tahun warige. Jymlah curah hujan
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awal musim hujan (curah hujan bulan Oktober cukup berbeda nyata (Gambar 2)
Warige cukup baik memprakirakan hujan di daerah bagian selatan dari pulau Lombok
yang hujannya bersumber dari angin barat daya (dari samurera Indiam sebelah barat
Australia. Hujan dari barai Australia akan datang bersamaan dengan angin zonal (angin
barat) sehingga

Gambar .2. Variasi curah hujan pada musim hujan dan musim kemarau disebabkan
oleh posisi matahari dan fase bulan (warige) di tige tipe iklim Oldeman

Daerah yang mempunyai iklim tpe C3 mempunyai curah hujan tahunan lebih
besar yakni rata-rata 1700 mm. Curah hujan musim kemarau dapat mencapai 1000 mm.
Meskipun demikian daerah ini memiliki jenis tanah yang relatif sarang, sehingga
kelebihan air secara mendadak kurang berbahaya bagi tanaman yang takut kelebihan
seperti tembakau. Sebaliknya kelebihan air ini disalurkan menuju saluran irigasi high
level diversion (HLD) dan dimanfaatkan di bagian hilir (daerah D4) untuk pengairan
langsung tanaman atau ditampung di embung.
Sifat hujan pada awal musim hujan dapat prediksi dengan baik oleh warige.
Tahun basah yang dicirikan dengan kejadian tumbuk (overhead sun) pada fase bulan
sabit (crescent) memperlihatkan peningkatan curah hujan sepanjang musim hujan.
Tahun basah ditandai dengan datangnya musim hujan yang lebih awal (dasarian II
November) dan diikuti dengan hujan lebat hingga bulan Februari – Maret . Hal
sebaliknya terjadi bila tumbuk (overhead sun) terjadi pada fase bulan susut yang
ditandai dengan kemarau panjang (awal musim hujan tertunda 2 sampai 3 dasarian.
Kejadian ini dinamakan tahun kering (versi warige). Pertanda yang jelas dari tahun
kering ini adalah absennya curah hujan yang signifikan hingga bulan Desember dan
sifat hujan musim hujan tidak lebat hingga akhir bulan Februari. Setelah itu hujan mulai
melebat hingga akhir April, namun tidak jarang hujan yang cukup signifikan
berlangsung pada bulan-bulan berikutnya.
Perbedaan distribusi hujan dasarian antara tahun basah dan tahun kering tampak
jelas di dua tipe iklim, yakni di tipe iklim C3 yang diwakili oleh curah hujan stasiun
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Mantang (Kecamatan Batu Kliang) (Gambar 3), dan tipe iklim D4 yang diwakili oleh
stasiun Sengkol (Kecamatan Pujut) (Gambar 4)

Tahun Basah, Tipe iklim C3, Mantang, Bulan Oktober s/d April

Tahun kering, Tipe iklim C3, Mantang Bulan Oktober s/d April
Gambar .3.
Distribusi curah hujan dasarian selama musim hujan pada tahun basah
dan tahun kering di Mantang
( Tipe iklim C3) selama musim hujan

Tahun Basah, Tipe iklim D4, Sengkol, Bulan Oktober s/d April

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

224

Tahun kering, Tipe iklim D4, Sengkol, Bulan Oktober s/d April
Gambar .4. Gambar 3. Distribusi curah hujan dasarian selama musim hujan pada tahun
basah dan tahun kering di Sengkol ( Tipe iklim D4) selama musim hujan

Dari Gambar 3 dan 4 di atas tampak jelas perbedaan pola distribusi curah hujan
dasarian antara tahun kering dan tahun basah baik di daerah dengan tipe iklim C3
maupun D4.
Pola distribusi hujan musim kemarau di daerah tipe iklim C3 diperlihatkan pada
Gambar 5. Pada tipe kemarau basah yang mengkuti tahun warige kering terlihat curah
hujan hampir merata sepanjang bulan-bulan musim kemarau. Curah hujan yang
signifikan masih terjadi hingga bulan juli. Hal ini sangat mendukung pertumbuhan dan
hasil tanaman padi, maupun kedelai (dengan drainase yang baik) tetapi perlu waspada
untuk tanaman tembakau. Tanaman tembakau sebenarnya cukup berhasil di daerah
dengan tipe iklim C3 yang mempunyai tekstur tanah ringan (berpasir hingga
berlempung) dengan drainase yang baik.
Pada tipe kemarau Normal, tampak sebaran curah hujan yang tinggi berhenti
pada dasarian I bulan april. Akan tetapi pada bulan-bulan berikutnya curah hujan yang
cukup signifikan tersebar cukup merata di setiap bulan dan membuat musim kemarau
tidak terlalu kering..
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Gambar .5. Pola Distribusi curah hujan pada tipe kemarau basah, Normal dan Kering
menurut Warige di daerah dengan tipe iklim C3 di Lombok (dianalisis dari
rata-rata 10 tahun hujan harian)
Pola distribusi hujan pada tipe kemarau Kering yang diawali dengan musim
hujan yang cukup tinggi hingga bulan Mei di daerah tipe iklim C3. Keberadaan curah
hujan pada awal musim kemarau dapat membingungkan petani. Mereka cenderung akan
melanjutkan dengan menanam padi pada MT2. Mengingat beberapa bulan kemudian
akan terjadi bulan-bulan tanpa hujan maka luas dan letak dari lahan ditanami padi perlu
dikurangi dan terletak tidak jauh dari jangkauan air irigasi. Gambar 6 memperlihat tiga
pola hujan musim kemarau di daerah dengan tipe iklim D4.. Pada kemarau basah
terlihat bahwa curah hujan masih tinggi (>150 per dasarian). Hingga bulan Mei.
Curah hujan pada saat tersebut sangat bermanfaat untuk menambah cadangan air
untuk tanaman padi yang pada saat itu berumur 50 hari. Air hujan yang turun
mengimbuh langsung tanaman dan sisanya disimpan pada embung. Pada tanaman
palawija (kedelai) keberadaan curah hujan musim kemarau juga sangat menguntungkan,
namun perlu dibuat draenase untuk mencegah tumpat air.
Berdasarkan tipe iklim di D4 hujan bulan Juni yang terjadi lebih awal ± 7 hari
dari prediksi namun hajuan yang lebat terjadi awal Mei sesuai dengan prakiraan. Di
daerah D4 hujan terjadi sesuai dengan hari prakiraan namun hujan lebat dan merata
terjadi beberapa hari kemudian.
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Gambar .6. Pola Distribusi Hujan musim kemarau (tipe kemarau Basah, Normal dan
Kering) versi warige di daerah dengan tipe iklim D3-D4 di Lombok
((dianalisis dari rata-rata 10 tahun hujan harian)
Di daerah dengan tipe iklim D4, tanah umumnya didominasi oleh jenis Vertisol.
Dengan demikian tanaman MT2 yang paling cocok pada saat kemarau basah adalah
tanaman padi dan kedelai. Hasil pengamatan lapang pada di daerah tipe iklim D4 pada
tahun 2015 dan 2016 menunjukkan tanaman padi MT2 dan tanaman kedelai mengalami
cekaman air nasmun hujan turun cukiup lebat pada pertengahan Mei. Selanjutnya
masih turun hujan hingga bulan Juli.
Kemampuan Ramal (Skill) Warige
Penggunakan LEPS untuk tahun Warige diperoleh skill Warige untuk curah
hujan di Pulau Lombok berkisar dari lemah hingga kuat. Meskipun demikian skill
tersebut tergolong cukup nyata kalau membedakan antara curah hujan tipe tahun basah
dan curah hujan tahun kering. Hal lain yang lebih penting adalah kemampuan ramal
Warige untuk memprediksi hari hujan dan hari jeda sesuai dengan hipotesis di atas.
Analisis skill dengan LEPS dari SPIM Warige menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan curah hujan yang cukup signifikan antara tahun basah dan tahun kering
dengan angka skill berkisar 2 hingga 24 di di beberapa lokasi di Lombok bagian selatan
Gunung Rinjani. (Tabel 2).
Tabel .2. Hasil prakiraan curah hujan dan skill prakiraan dengan Warige di beberapa
lokasi di Pulau Lombok bagian selatan Gunung Rinjani
Musim Kemarau
Skill
(MAMJ)
Tipe
Iklim
Sedan
Sedan
Kering
Basah LEPS Kring
Basah LEPS
g
g
D4
1169
1098 1239 5,24
360
295
366 6,80
Musim hujan (NDJFM)

Lokasi
Terare

Skill
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Sikur
Batu
Kliang
Janapria

D3

1095

962

1106 2,78

402

422

465 5,90

C3

1394

1664

1630 3,10

605

645

715 7,80

D4

1244

1074

1061 0,50

500

450

571 6,90

Pujut
Praya
Barat
Praya

D4

1125

1197

1297 1,90

357

304

378 5,00

D3

1079

1089

1170 11,0

316

341

439 3,60

D3

1217

1261

1432 6,56

438

406

578 1,05

Jonggat

D3

1148

1273

1344 8,10

659

519

669 6,40

Pringgarata D3

1044

1029

1059 10,8

500

450

571 6,90

745

872

793 0,49

387

389

427 24,8

Gerung

D4

Garis yang memotong histogram di atas adalah nilai LEPS yang dikalikan 10.
Angka positif dari LEPS menunjukkan tingkat konsistensi antara prediktor (peramal)
dengan prediktand (hasil peramalan). Bila nilainya 0 maka hasil peramalan sama
dengan mengambil nilai rata-rata. Bila nilai negatif maka hasil peramalan lebih buruk
dari angka rata-rata. Bila nilai positif dan besar maka menunjukkan hasil ramalan sangat
konsisten dengan peramalnya. Nilai LEPS di atas yang berkisar dari 3,6 hingga 24
menunjukkan bahwa peramalan sifat tahun dengan menggunakan Warige mempunyai
akurasi yang baik. Tingkat kepercayaan pengguna meningkat.
KESIMPULAN
1.

2.

3.

4.

Berdasarkan hari tumbuk (15 Oktober) dan fase bulan dapat dilihat bahwa sistem
Warige Sasak mempunyai siklus tahun kering dan tahun basah yang beraturan.
Pola urutan tipe tahun adalah B (basah), N (Normal), K (kering), BNK, MK (siklus
8), diikuti dengan BNK. BNK, NK, BNK (Siklus 11). Setelah 19 tahun (siklus
Metonik) tanggal tumbuk akan sama dengan 19 tahun yang lalu
Tahun basah ditandai dengan musim hujan yang datang lebih awal dan hujan lebat
(Angin barat (konvergensi angin Zonal dengan angin meriditional) terjadi
sepanjang musim hujan (November s/d Februari). Namun setelah bulan Maret
curah mulai surut hingga membuat musim kemarau relatif kering
Tahun kering ditandai dengan awal musim hujan yang datang tertunda, Sifat hujan
selama bulan DJF cenderung sporadik, tetapi cukup untuk menjamin pertumbuhan
tanaman padi. Penguranagan pengolahan untuk tanaman padi MT 1 lebih sesuai
diterapkan pada kondisi tahun kering ini. Setelah lewat bulan Februari, curah hujan
cenderung meningkat dan berada di atas normal.
Curah hujan musiman pada tahun basah dan tahun kering berbeda cukup signifikan.
Namun cenderung tidak berbeda antara tahun basah dengan tahun normal atau
tahun normal dengan tahun kering. Meskipun perbedaan tidak sangat nyata,
karakteristik dari setiap tipe tahun dan prakiraan hari jeda dan hari hujan cukup
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5.

akurat, sehingga sangat berguna bagi petani yang ingin mempertahankan atau
membuang air di sawahnya,
Skill (kemampuan ramalnya) yang dihitung dengan LEPS berkisar antara 3.0
hingga 12,6.
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ABSTRAK
Sorgum merupakan tanaman pangan lahan kering yang memiliki potensi besar
dikembangkan di Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa sorgum merupakan
tanaman pilihan paling sesuai dalam upaya peningkatan produktivitas lahan-lahan
kering yang bersifat masam, lahan kosong atau lahan non-produktif lainnya seperti
lahan bekas tambang yang telah dilakukan oleh PT.Semen Tonasa pada tahun 2012.
Sementara Juniarti pada tahun 2009- 2011 telah melakukan penanaman sorgum pada
tanah Andisol, Entisol dan Regosol pada dua musim; musim dingin dan musim panas di
Shobara, Hiroshima Perfekture Jepang. Tanaman sorgum yang ditanam dapat
menghasilkan biomass yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang digunakan
untuk budidaya strawbery di rumah kaca dan pemanfaatan energy di lingkup rumah
tangga di Shobara-Hiroshima. Dengan pengembangan penanaman sorgum maka
produktifitas lahan akan meningkat dan juga mendukung upaya pengembangan
pertanian berkelanjutan dan peningkatan produksi pangan Indonesia. Melalui kerjasama
penelitian yang telah dilakukan dengan PT. Agro Indah Permata 21 sejak tahun 2015
telah melakukan penanaman sorgum di Padang Laweh, Kec.Koto VII Kab. Sijunjung
dengan luas tanam lebih kurang 8 Ha dan telah menghasilkan produksi sebanyak 10
ton/Ha biji gandum. Hasil penanaman sorgum yang telah dilakukan menghasilkan
produk biji sorgum yang telah diolah menjadi produk tepung dan gula pasir dari batang
sorgum. Tujuan khusus dari keseluruhan kegiatan penelitian ini adalah untuk
menghasilkan Genotype tanaman sorgum yang resisten terhadap hama dan penyakit
pada lahan sub optimal dalam jangka waktu 3 tahun. Dengan mengevaluasi karakteristik
lahan yang sesuai untuk pengembangan tanaman sorgum, melakukan identifikasi dan
eksplorasi plasma nutfah sorgum di Padang Laweh Sumatera Barat, serta koleksi dan
identifikasi hama dan penyakit yang berasosiasi pada tanaman sorgum di Padang
Laweh, Sumatera Barat pada tahun pertama. Selanjutnya pada tahun kedua akan
dilakukan pengembangan tanaman sorgum dengan potensi terbaik dari aspek produksi,
ketahanan terhadap hama dan penyakit yang diperoleh pada tahun pertama. Pada tahun
ketiga (2019) adalah pertanian terpadu pengembangan unit bisnis usaha sorgum.
Sehingga akan dapat meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan serta pendapatan
petani.
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ABSTRACT
Sorghum is a dry land food crop that has great potential developed in Indonesia. The
results proved that sorghum is the most appropriate crop of choice in an effort to
increase the productivity of dry land that is acid, empty land or other non-productive
land such as mining land that has been done by PT.Semen Tonasa in 2012.While
Juniarti in 2009- 2011 has been planting sorghum on the soil of Andisol, Entisol and
Regosol in two seasons; winter and summer at Shobara, Hiroshima Perfecture Japan.
The planted sorghum can produce biomass that can be utilized as an energy source
used for the cultivation of strawberries in greenhouses and the utilization of energy in
the household scope of Shobara-Hiroshima. The development of sorghum, the land
productivity will be increased and also support the development of sustainable
agriculture and the increased of Indonesian food production. Through the research
collaboration that has been done with PT. Agro Indah Permata 21 since 2015 has been
planting sorghum in Padang Laweh, Koto VII Sijunjung District,West Sumatera
Indonesia with planting area of proximate 8 T/Ha and has produced production of 10
T/Ha of wheat seeds. The results of planting sorghum that has been done to produce
sorghum seed products that have been processed into flour and sugar products from the
stem of sorghum. By evaluating land characteristics appropriate for the development of
sorghum plants, in Padang Laweh, West Sumatra Indonesia.
Kata kunci: Karakteristik lahan, Lahan sub optimal, Sorgum (Sorghum bicolor L.),
Padang Laweh
Keywords: Characteristics of land, Padang Laweh District, sub optimal land, sorghum
(Sorghum bicolor L.)

LATAR BELAKANG
Potensi lahan kering di Sumatera Barat untuk pengembangan tanaman pangan
cukup luas, sekitar 590.450 hektar. Lahan kering dengan topografi yang datar berombak
(kemiringan lereng < 8%) layak untuk pengembangan budidaya sorgum (Sihono, 2013).
Sorgum telah lama di budidayakan dan dikenal petani Indonesia khususnya di Jawa,
NTB dan NTT, biasa ditanam oleh petani sebagai tanaman sela atau tumpang sari
dengan tanaman pangan lainnya. Permasalahannya, sebagian lahan kering ini
didominasi oleh tanah masam. Selain itu budidaya, penelitian dan pengembangan
tanaman sorgum di Sumatra Barat masih sangat terbatas, hal ini disebabkan karena
kurangnya informasi tentang (benih unggul, pemanfaatan sorgum dan budidaya serta
cara bercocok tanam sorgum yang baik dan benar).
Penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh Balit Sereal Maros dan Pusat
Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PATIR), Badan Tenaga Nuklir Nasional
(BATAN), khusus sorgum, penelitian difokuskan pada perbaikan plasma nutfah yang
tersedia menggunakan sinar radiasi gamma bersumber Cobalt-60 bertujuan tanaman
memiliki sifat lebih unggul sesuai kriteria yang dikehendaki. Secara agronomi, 10 galur
harapan telah dihasilkan diantaranya memiliki sifat seperti: produksi tinggi, tahan
kekeringan, dan berbiji putih bening. Sejumlah galur mutan sorgum koleksi PATIRBATAN telah diuji daya tahannya terhadap lahan masam. Penelitian dilakukan di
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Lampung pada daerah dengan kondisi pH tanah berkisar 4,2 sampai 4,7 dengan
tingkat kejenuhan Al 30-39%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah galur
sorgum sangat tahan (highly tolerant) dan sebagian agak tahan (moderately tolerant)
terhadap lahan masam. Galur galur sorgum tahan lahan masam tersebut kini dalam
proses pemurnian dan perbanyakan benih.
Hasil penelitian membuktikan bahwa sorgum merupakan tanaman pilihan paling
sesuai dalam upaya peningkatan produktivitas lahan-lahan kering yang bersifat masam,
lahan kosong atau lahan non-produktif lainnya seperti lahan bekas tambang yang telah
dilakukan oleh PT.Semen Tonasa pada tahun 2012. Sementara Juniarti pada tahun
2009- 2011 telah melakukan penanaman sorgum pada tanah Andisol, Entisol dan
Regosol pada dua musim; musim dingin dan musim panas di Shobara, Hiroshima
Perfekture Jepang. Tanaman sorgum yang ditanam dapat menghasilkan biomass yang
dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang digunakan untuk budidaya strawbery di
rumah kaca dan pemanfaatan energy di lingkup rumah tangga di Shobara-Hiroshima.
Dengan pengembangan penanaman sorgum maka produktifitas lahan akan
meningkat dan juga mendukung upaya pengembangan pertanian berkelanjutan dan
peningkatan produksi pangan Indonesia. Melalui kerjasama penelitian yang telah
dilakukan dengan PT. Agro Indah Permata 21 sejak tahun 2015 telah melakukan
penanaman sorgum di Padang Laweh, Kec. Koto VII Kab. Sijunjung dengan luas tanam
lebih kurang 8 Ha dan telah menghasilkan produksi sebanyak 10 ton/Ha biji gandum
(Lina, 2015).
Kerjasama yang sudah dilakukan dengan PT. Agro Indah Permata 21 melalui
sosialisasi teknologi pengembangan sorgum di Sumatera Barat telah dilakukan di
beberapa lokasi antara lain di Padang Laweh, Batu Sangkar dan Limau Manis.
Sementara di luar Sumatera Barat yaitu di pulau Jawa; Nganjuk, Bogor, Cikampek,
Tasikmalaya. Hasil penanaman sorgum yang telah dilakukan menghasilkan produk biji
sorgum yang telah diolah menjadi produk tepung dan gula pasir dari batang sorgum.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi karakteristik lahan
untuk pengembangan tanaman sorgum yang resisten terhadap hama dan penyakit pada
lahan sub optimal.
BAHAN DAN METODE
Evaluasi Kesesuaian Karakteristik lahan untuk pengembangan sorgum pada
lahan sub optimal
Penelitian dilakukan di Padang Laweh, Sijunjung, Sumatera Barat sejak tahun
2015 sampai Maret 2019. Penelitian dilakukan menggunakan metode survey pada
lahan yang di tanami sorgum. Pengambilan sampel tanah secara komposit dilakukan
pada kedalaman 0-20 cm.
Analisis sampel
Analisis sampel tanah dilakukan di laboratorium Jurusan Tanah Fakultas
Pertanian Univ.Andalas, meliputi analisa sifat fisika, kimia tanah (Tabel 2).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi Kesesuaian Karakteristik lahan untuk pengembangan sorgum pada
lahan sub optimal
Lahan sub optimal yang ada di Padang Laweh, Sijunjung, Sumatera Barat
berada di punggung Bukit Barisan. Daerah ini memiliki ketinggian yang cukup
bervariasi yakni mulai dari 118 meter hingga 1.335 meter di atas permukaan laut (d.p.l.)
dengan topografi berbukit dan bergelombang.
Tabel 1. Persyaratan penggunaan lahan/Kelas kesesuaian lahan untuk tanaman sorgum.
Persyaratan
Penggunaan/Karakteristik Lahan

Kelas Kesesuaian Lahan
S1

S2

S3

N

Temperatur (t)
- Temperatur rerata (ºC)
25- 27
18 – 2 / 27 - 30 15-18/ 30-35
<15 / >35
Ketersediaan air (w)
-Bulan kering (bln)
8-4
2,5-4/8-8,5
1,5-2,5/8,5 9,5 <1,5/>9,5
- Curah Hujan (mm)
<200
200-1200
1200-2000
> 2000
-Kelembaban udara (%)
< 75
75-80
> 85
td
Ketersediaan oksigen (o)
- Drainase
b, at
S
t
st, sc
Media perakaran (r)
- Tekstur
h, s
Ah
ak
k
- Bahan. kasar (%)
< 15
15 - 35
35 - 55
> 55
- Kedalaman tanah (cm)
> 60
40 - 80
25 - 40
< 25
Retensi hara (n)
- KTK liat (cmol)
> 16
≤16
td
td
- Kejenuhan Basa (%)
> 50
35- 50
< 35
td
- pH H20
5,5 – 8,5
5,3-5,5/ 8,2-8,3 < 5,3 / > 8,3
td
- N-Total
st, t, s
R
sr
- K2O
st, t, s
R
sr
td
- P2O5
St
t,s
r
sr
- C-organik
> 0,4
≤0,4
td
Toksisitas(xc)
- Salinitas (dS/m)
<8
8 - 12
12 -16
> 16
Sodositas (xn)
- Alkalinitas/ESP
< 20
20 -28
28-35
> 35
Bahaya erosi (e)
- Lereng (%) .
<8
8 - 16
16-30/16-50
>30/>50
- Bahaya erosi
Sr
r,s
b
sb
Bahaya banjir (f)
- Genangan
f0
f1
f2
> f3
Penyiapan Lahan (lp)
- Batuan di permukaan (%)
<5
5 - 15
15 - 40
>40
- Singkapan batuan (%)
<5
5 - 15
15 - 25
>25
Ket: st = sangat tinggi, t = tinggi, s = sedang, r = rendah, sr = sangat rendah, td = tidak ada data,
k = kasar, ak= agak kasar, ah = agak halus, h = halus.
Sumber: Siswanto (2006).
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Tabel 2. Karakteristik lahan di nagari Padang Laweh, Kab. Sijunjung Sumatera Barat
Persyaratan Penggunaan/
Karakteristik Lahan

Karakteristik Lahan

Kelas Kesesuaian Lahan
S1

S2

S3

N

Temperatur (t)
-Temperatur rerata (ºC)

21-33

25- 27

18 – 25/ 15-18/30-35 <15/ >35
27 - 30

Ketersediaan air (w)
-Bulan kering (bln)

3-4

8-4

2451
60-80

<200
< 75

2,5-4/8- 1,5-2,5/8,5- <1,5/>9,5
8,5
9,5
200-1200 1200-2000 > 2000
75-80
> 85
td

B

b, at

s

t

st, sc

Lempung-lempung
berliat
<15
>60

h, s

ah

ak

k

< 15
> 60

15 - 35
40 - 80

35 - 55
25 - 40

> 55
< 25

> 16
> 50
5,5– 8,5

td
< 35
<5,3/ > 8,3

td
td
td

st, t, s

≤16
35- 50
5,35,5/8,28,3
r

st, t, s
st

r
t,s

sr
r

> 0,4

≤0,4

td

-Curah Hujan (mm)
-Kelembaban udara (%)
Ketersediaan oksigen (o)
- Drainase
Media perakaran (r)
- Tekstur
- Bahan. kasar (%)
- Kedalaman tanah (cm)
Retensi hara (n)
- KTK liat (cmol)
- Kejenuhan Basa (%)
- pH H20

- N-Total
- K2O
- P2O5
- C-organik

9,5-36,2
4,4-6,1

0,06-0,66
t,s,r,sr
3,1-18,9
sr, st
2,6-3,0
S

sr
td
sr

Toksisitas(xc)
- Salinitas (dS/m)
<8
<8
8 - 12
12 -16
> 16
Sodositas (xn)
- Alkalinitas/ESP
<20
< 20
20 -28
28-35
> 35
Bahaya erosi (e)
- Lereng (%) .
8->40
<8
8 - 16 16-30/16-50 >30/>50
- Bahaya erosi
B
sr
r,s
b
sb
Bahaya banjir (f)
- Genangan
f2
f0
f1
f2
> f3
Penyiapan Lahan (lp)
- Batuan di permukaan (%)
<5
<5
5 - 15
15 - 40
>40
- Singkapan batuan (%)
<5
<5
5 - 15
15 - 25
>25
Ket : st = sangat tinggi, t = tinggi, s = sedang, r = rendah, sr = sangat rendah, td = tidak ada data,
k = kasar, ak = agak kasar, ah = agak halus, h = halus.

Kondisi iklim Kabupaten Sijunjung termasuk pada daerah tropis dengan suhu
rata-rata 21° -33°C dengan curah hujan rata-rata 2.451 mm/tahun. Keadaan iklim ini
menurut Oldeman (Climatology Map of West Sumatera) adalah termasuk type B2,
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dengan bulan kering 3–4 bulan. Kondisi ini menyebabkan sulitnya masyarakat tani
melakukan pertanaman padi sawah 2 kali setahun (IP 200%) pada lahan sawah tadah
hujan. Sementara, kondisi hidrologi di Kabupaten Sijunjung sangat bervariasi antara
satu tempat dengan tempat yang lain. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah
perbedaan iklim, topografi dan struktur geologi.
Berdasarkan hasil penelitian hasil analisis sampel tanah pada lahan yang
ditanami sorgum di Padang Laweh, Sijunjung, Sumatera Barat di tampilkan pada Tabel
2. Berdasarkan pengamatan karakeristik lahan yang ditampilkan pada Tabel 1 dan
analisis sampel tanah menunjukan bahwa lahan Padang Laweh, Sijunjung, Sumatera
Barat berpotensi untuk pengembangan tanaman sorgum dengan karakteristik lahan
temperatur rata-rata 25-27 ºC, curah hujan <200 mm, kelembaban udara <75 %,
drainase baik, kedalaman tanah >60 cm, pH 4,4-6,1 namun ketersediaan hara N, P dan
K yang rendah (Tabel 2.)
Berdasarkan Tabel 2. di atas menunjukkan bahwa karakeristik lahan pertanian di
nagari Padang Laweh, Kab. Sijunjung Sumatera Barat berpotensi untuk pengembangan
tanaman sorgum, dengan menerapkan teknik olah tanah yang tepat karena lahan
tersebut di dominasi oleh tanah-tanah Iceptisol dan Ultisol. Selanjutnya dengan tipe
manajemen pengelolaan lahan dengan penambahan bahan organik berpotensi untuk
pengembangan sorgum dengan hasil berat 10 Ton/Ha, tetapi bila di usahakan secara
terus mnerus tanpa penambahan bahan organik akan dapat menurunkan kulitas dari
lahan tersebut. Untuk itu penambahan input berupa pupuk organik sangat diperlukan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian menunjukan bahwa lahan di nagari Padang Laweh, Kab.Sijunjung
Sumatera Barat berpotensi untuk pengembangan tanaman sorgum dengan karakteristik
lahan temperatur rata-rata 25-27 ºC, curah hujan <200 mm, kelembaban udara <75 %,
drainase baik, kedalaman tanah >60 cm, pH 4,4-6,1 namun ketersediaan hara N, P dan
K yang rendah.
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ZONASI KESUBURAN TANAH BERBASIS RELIEF UNTUK PERTANIAN
PRESISI PADA KEBUN APEL DI KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR
DELINEATION OF SOIL FERTILITY ZONE BASED ON RELIEF FOR
PRECISION AGRICULTURE ON APPLE ORCHAD IN BATU CITY, EAST JAVA
PROVINCE
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah menguji hubungan relief dengan kadar hara tanah sebagai
dasar pembuatan zonasi kesuburan tanah. Lokasi penelitian di kebun apel seluas 1200
hektar yang terletak di Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Metode penentuan titik sampel
menggunakan stratified random sampling sehingga lahan apel terbagi menjadi 9 bentuk
relief (unit landform level 4) yaitu Lungur vulkan bergunung, Lungur vulkan berbukit ,
Jalur sungai kikisan berbukit, Dataran antar perbukitan bergelombang, Dataran antar
perbukitan berombak, Dataran vulkanik berombak, Dataran vulkanik bergelombang,
Jalur sungai kikisan bergelombang, dan Jalur sungai kikisan berombak. Pengujian
hipotesis menggunakan Analisis Multivariat (MANOVA) 5% dengan kriteria keputusan
mengacu pada nilai signifikansi prosedur Wilk’s Lambda dan Test of Between-Subject
Effect. Hasil analisis MANOVA dengan kedua prosedur tersebut menunjukkan angka
signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti kadar hara tanah meliputi pH, C
organik, N total, P tersedia, dan K tertukar menunjukkan perbedaan yang nyata pada
berbagai relief. Jadi kesimpulan atas penelitian ini adalah relief mempengaruhi kadar
hara tanah sehingga dapat digunakan sebagai dasar zonasi kesuburan tanah pada
pertanian presisi kebun apel.
ABSTRACT
The objective of this reserach was to examine the relationship between relief and soil
nutrient content as the basis for making soil fertility zonation. The research was
conducted in 1210 hectares of apple orchard that located in Batu City East Java
Province. The method of determining the sample point using stratified random
sampling. The apple orchad land was classified into 9 forms of relief (unit landform
level 4) that were Mountanious volcanic ridges, Hilly volcanic ridges, Hilly river
alluvium, Rolling interhill plain, Undulating interhill plain, Undulating volcanic plain,
Rolling volcanic plain, Rolling river alluvium, and Undulating river alluvium. The
statistical analysis was used Multivariate Analysis (MANOVA) 5% with decision
criteria refers to significance value of Wilk's Lambda procedure and Test of BetweenSubject Effect. The result of MANOVA analysis showed that the value of significance
less than 0.05. It was mean that soil nutrient content (pH, organic C, total N, available
P, and exchangeable K) showed significantly differences in various reliefs. The
conclusion of this research is the relief affect soil nutrient content so that it can be used
as the basis of soil fertility zone on precision agriculture of apple orchad.
Kata kunci: analisis multivariat, kebun apel, kesuburan tanah, pertanian presisi, relief
Key words: multivariate analysis, aple orchad, soil fertility, precision agriculture,
relief.
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LATAR BELAKANG
Pengelolaan lahan dalam sistem pertanian konvensional cenderung mengabaikan
sebaran spasial kesuburan tanah. Hal ini terlihat dari input pertanian (misal pupuk) yang
seragam. Konsekuensi penerapan konsep ini adalah input tidak tepat sasaran, cenderung
boros, dan tingginya residu kimia yang mencemari tanah (Corwin dan Lesch, 2010).
Kondisi ini terjadi pada lahan kebun apel di Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Kebun
apel di wilayah ini mengalami masalah mendasar yaitu penurunan kesuburan tanah atau
masyarakat setempat menyebutnya “tanahnya sudah lelah”. Dampak atas kondisi ini
adalah penurunan hasil panen apel seperti tersaji pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah hasil panen apel antara tahun 2010 dan 2015 di Kota Batu Provinsi
Jawa Timur.
Tahun

Hasil panen apel
(kuintal per tahun)

2010
842.799
2011
777.336
2012
748.076
2013
739.915
2014
708.438
2015
671.207
Sumber: Dinas Pertanian Kota Batu Provinsi Jawa Timur (2016)

Dampak jangka panjang dari praktek sistem pertanian konvensional diatas
mendorong munculnya konsep precision agriculture (pertanian presisi). Prinsip utama
konsep ini adalah pemupukan yang tepat sasaran berdasarkan kondisi kesuburan tanah.
Oleh sebab itu, pembuatan zona kesuburan tanah adalah landasan utama dan titik krusial
dalam penerapan konsep ini (Oliver, 2010).
Perkembangan penelitian pertanian presisi menunjukkan bahwa pembuatan zona
kesuburan menggunakan grid dan interpolasi kriging. Metode grid banyak digunakan
sebagai dasar penentuan titik sampel tanah dilapangan karena memberikan jarak yang
konsisten sama (Debaene et al., 2014; Roger et al., 2014; Bogunovic et al, 2014).
Penelitian atas berbagai macam metode interpolasi meliputi inverse distance weighthing
(IDW), kriging, spline, dan trend surface telah banyak dilakukan untuk mencari metode
yang tingkat akurasinya paling tinggi (Kerry dan Oliver, 2007). Kriging adalah metode
interpolasi yang menghasilkan model spasial zonasi kesuburan tanah paling tinggi
tingkat akurasinya dibandingkan metode interpolasi lainnya (Sollitto et al., 2010; Sun et
al., 2012; Tesfahunegn et al., 2011; De Benedetto et al., 2013).
Konsekuensi atas penerapan metode grid dan kriging dalam pembuatan zonasi
kesuburan tanah adalah melibatkan titik sampel dalam jumlah yang banyak. Hal ini
mengakibatkan waktu dan jumlah sampel tanah menjadi banyak sehingga biaya juga
besar. Kondisi inilah yang menjadi kendala penerapan konsep pertanian presisi di
negara berkembang (Lopez-Lozano et al., 2010; Minasny et al., 2011; Misra et al.,
2014; Singh et al., 2015). Oleh sebab itu, perlu adanya metode baru untuk menjawab
tantangan tersebut.
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Metode tersebut adalah zonasi kesuburan berdasarkan pendekatan relief,
mengingat relief adalah salah satu dari lima faktor pembentuk tanah selain bahan
induk, organisme, iklim, dan waktu. Zonasi kesuburan tanah berdasarkan pendekatan
relief untuk pertanian presisi khususnya pada kebun apel belum banyak dilakukan. Oleh
sebab itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memperbaiki “tanah lelah” agar tepat
sasaran sesuai tingkat kesuburan tanahnya.
Jadi tujuan penelitian ini adalah
menganalisis hubungan relief dan kadar hara tanah. Hipotesis penelitian ini adalah
kadar hara tanah menunjukkan perbedaan yang nyata pada berbagai relief.
BAHAN DAN METODE
Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Citra IKONOS untuk
penetapan batas kebun apel; data Digital Elevation Model (DEM) resolusi spasial 5
meter ; peta geologi lembar Malang; Larutan KCl 1M untuk mengukur pH tanah;
Larutan NH4F dan HCl untuk menetapkan jumlah P tersedia metode Bray I; Larutan
NaOH, HCl, dan Amonium asetat untuk menetapkan K tertukar ; Larutan asam sulfat,
kalium dikromat untuk menetapkann kadar C organik tanah; Larutan H2SO4dan HCl
25% untuk menetapkan N total.
Metode
Lokasi penelitian ini secara topografis merupakan daerah berombak bergunung
sehingga penentuan lokasi titik sampel menggunakan metode stratified random
sampling. Secara garis besar penelitian ini terdiri atas 3 tahap utama yaitu pembuatan
peta batas kebun apel dan titik sampel, survei lapangan dan analisis laboratorium, serta
analisis data.
Pembuatan peta batas kebun apel dilakukan dengan cara interpretasi visual Citra
IKONOS menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.1. Sumber informasi lokasi kebun
apel adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dan masyarakat setempat serta
ditindaklanjuti dengan survei langsung dilapangan.
Penetapan lokasi titik sampel tanah dalam penelitian ini menggunakan metode
stratified random sampling berdasarkan unit relief. Sistematika klasifikasi relief
mengacu pada Sistem Klasifikasi Landform Indonesia dari Badan Litbang Kementerian
Pertanian Indonesia 2012. Tahap ini diawali dengan analisis spasial data DEM menjadi
peta elevasi, peta lereng, peta drainse,dan peta kenampakan hillshade. Proses
selanjutnya adalah tumpangsusun berbagai peta tersebut dengan peta geologi dan
dilanjutkan interpretasi visual deliniasi batas unit relief. Peta inilah yang menjadi acuan
dalam menentukan lokasi titik sampel tanah. Semua proses pada tahap ini dilakukan
dengan perangkat lunak ArcGIS 10.1.
Survei lapangan adalah tahap pengambilan sampel tanah terusik pada lahan
kebun apel berdasarkan titik koordinat pada peta titik sampel tanah. Pengambilan
sampel tanah dilakukan pada kedalaman lapisan akar tanaman apel adalah 50 cm
menggunakan bor tanah.
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Tahap analisis laboratorium dilakukan setelah semua sampel tanah melalui tahap
preparasi berupa pengeringan udara dan pengayakan. Macam metode dalam analisis
laboratorium adalah destilasi untuk analisis K tertukar, Kjeldahl untuk analisis N total,
Bray I untuk analisis P tersedia, Walkley & Black untuk analisis Corganik, pH meter
elektrik untuk analisis pH. Tahap selanjutnya adalah tahap analisis data yang akan
dijelaskan pada sub bab Analisis data.
Analisis data
Tahap analisis data adalah proses analisis statistik untuk menguji hipotesis dalam
rangka mencapai tujuan penelitian. Analisis statistik menggunakan metode Analisis
Multivariat (MANOVA) 5% dengan perangkat lunak SPSS 16. Analisis ini terdiri atas 3
tahapan (Gambar 1) yaitu uji asumsi, uji perbedaan antar grup, dan interpretasi hasil
(output).
DATA KADAR HARA TANAH
PER SAMPEL

1)

UJI ASUMSI
1.
2.
3.
4.

Adanya independensi antar anggota grup.
Kesamaan matiks kovarians antar grup pada variabel dependen.
Variabel dpenenden seharusnya berdistribusi normal.
Antar variabel dependen seharusnya tidak terjadi korelasi yang
kuat.
5. MANOVA cukup sensistif terhadap keberadaan data yang ernilai
ekstrem (outlier)

TIDAK

ASUMSI TERPENUHI

TRANSFORMASI
DATA

DATA HASIL
TRANSFORMASI

YA

ANALISIS
MULTIVARIAT

2)
PERBEDAAN ANTAR GRUP SECARA BERSAMA
Nilai Sig. Pada Prosedur Wilk’s lambda

PERBEDAAN ANTAR GRUP SECARA INDIVIDU
Nilai Sig. Pada ProsedurTest of between subject effect

HIPOTESIS:
Ho : Variabel dependen tidak menunjukkan perbedaan
pada berbagai grup variabel indpenden
Hi: Variabel dpenden menunjukkan perbedaan yang
nyata pada berbagai grup variabel independen

HIPOTESIS:
Ho : Variabel dependen tidak menunjukkan perbedaan
pada berbagai grup variabel indpenden
Hi: Variabel dpenden menunjukkan perbedaan yang
nyata pada berbagai grup variabel independen

Sig. > 0.05 :
Ho diterima

Sig. < 0.05 :
Ho ditolak

Sig. > 0.05 :
Ho diterima

Sig. < 0.05 :
Ho ditolak

Kadar hara tanah secara bersama
tidak menunjukkan perbedaan
pada berbagai kondisi relief

Kadar hara tanah secara besama
menunjukkan perbedaan yang
nyata pada berbagai kondisi relief

Kadar hara tanah secara individu
menunjukkan perbedaan pada
berbagai kondisi relief

Kadar hara tanah secara individu
menunjukkan perbedaan yang
nyata pada berbagai kondisi relief

Relief tidak mempengaruhi kadar
hara tanah secara bersama

Relief mempengaruhi kadar hara
tanah secara bersama

Relief tidak mempengaruhi kadar
hara tanah secara individu

Relief mempengaruhi kadar hara
tanah secara individu

3)

Gambar 1. Bagan alir proses analisis data menggunakan metode MANOVA 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penetapan batas kebun apel sebagai lokasi penelitian
Tanaman apel adalah komoditas yang memiliki nilai keunikan dan ekonomi di
wilayah Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu, tanaman ini menjadi
komoditas utama dan menjadi simbol wilayah ini. Kondisi ini tidak dapat lepas dari
sejarah tanaman apel masuk ke Indonesia pada tahun 1934 yang didatangkan dari
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Australia. Dalam perkembangannya wilayah Batu, Malang dan Nongkojajar Pasuruan
Jawa Timur menjadi daerah sentra produksi apel di Indonesia karena tanaman apel
dapat tumbuh dan berkembang dengan baik (Wahyudu T, 1980 dalam Suhariyono,
2014).
Kondisi ini menunjukkan bahwa tanaman apel hanya mampu tumbuh dan
berkembang wilayah tertentu berupa dataran tinggi seperti di Kota Batu. Namun
demikian, bukan berarti bahwa tanaman apel terdapat di seluruh wilayah ini.
Penggunaan lahan pertanian untuk komoditas lain masih ada seperti lahan kentang,
lahan kembang kol, lahan wortel, kebun jeruk, hutan produksi, dan, hutan konservasi.
Oleh sebab itu, dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan lokasi berupa pemetaan
lahan kebun apel. Penggunaan lahan lain diluar komoditas apel bukan bagian dari
populasi penelitian ini.
Pemetaan penggunaan lahan apel dilakukan dengan metode interpretasi visual
citra satelit IKONOS. Hasil pengumpulan informasi dari instansi terkait, masyarakat
setempat, dan survei lapangan menunjukkan bahwa lokasi kebun apel saat ini dominan
terdapat di Kecamatan Bumiaji saja. Lahan kebun apel tidak ada lagi di Kecamatan
Junrejo, sedangkan di Kecamatan Batu hanya tinggal sedikit di pekarangan rumah
warga.
Dalam penelitian ini, pemetaan batas kebun apel ditetapkan khusus Kecamatan
Bumiaji karena ukuran lahan kebun apel masih luas dan masih memilki nilai ekonomi
bagi masyarakat setempat. Selain itu berdasarkan data dari Bappeda Kota Batu berupa
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 menetapkan bahwa pengembangan kebun
apel dipusatkan di wilayah Kecamatan Bumiaji. Total luas lahan kebun apel hasil
pemetaan interpretasi visual dalam penelitian ini adalah 1.210 hektar (Gambar 2).

Gambar 2. Peta batas kebun apel sebagai batas lokasi penelitian di Kota
Batu Provinsi Jawa Timur
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Kondisi geofisik dan titik sampel tanah
Pengambilan sampel tanah dalam penelitian ini menggunakan metode stratified
random sampling berdasarkan unit relief. Komponen penyusun yang digunakan untuk
membuat unit relief adalah geologi, lereng, elevasi, curah hujan, dan drainase.
Kondisi geologi lahan kebun apel (Gambar 3a) berdasarkan peta geologi lembar
Malang menunjukan bahwa tanah berkembang dari bahan induk volkanik hasil aktivitas
gunung berapi. Pengaruh terbesar aktivitas volkanik berasal dari Formasi Gunung
Arjuna-Welirang pada masa akhir Pleistosen (Qvaw). Batuan penyusun formasi Qvaw
terdiri atas breksi gunungapi, lava, breksi tufan dan tuf.
Kondisi lereng (Gambar 3b) lokasi penelitian terbagi menjadi 7 kelas yaitu
datar, agak landai, landai, agak curam, curam, sangat curam, dan ekstrem curam.
Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa lokasi kebun apel didominasi oleh lereng curam
seluas 487,22 hektar. Tingkat kemiringan lereng mempengaruhi kesuburan tanah karena
semakin besar sudut kemiringan lereng maka potensi erosi semakin besar sehingga
mengikis lapisan tanah bagian atas yang kaya akan bahan organik (Arsyad, 2012)
Tabel 2. Luas lokasi penelitian berdasarkan kelas lereng
Klas lereng
Datar
Agak landai
Landai
Agak curam
Curam
Sangat curam
Ekstrem curam
Total

Luas (hektar)

%

0.72
48.30
297.00
335.72
487.22
41.38
0.01

0.06
3.99
24.54
27.74
40.25
3.42
0.00

1210.35

100.00

Sumber: Data primer hasil analisis penelitian
Kondisi lokasi penelitian dari aspek elevasi (Gambar 3c) tempat berada pada 892
- 1782 mdpl . Kondisi ini secara langsung mempengaruhi temperatur udara. Hubungan
ketinggian tempat dan temperatur udara membentuk formula Braak adalah sebagai
berikut: = 26.30C – (0.01 x elevasi dalam meter x 0.60C). Berdasarkan formula tersebut
maka temperatur udara lokasi penelitian berada pada 20,9 – 15,60C. Kondisi ini
menunjukkan bahwa temperatur udara tergolong sesuai untuk pertumbuhan tanaman
apel.
Menurut Ritung et al. (2012) curah hujan yang ideal bagi pertumbuhan tanaman
apel adalah 1.800 – 2.500 mm per tahun. Curah hujan berkaitan dengan ketersediaan air
agar unsur hara dapat diserap tanaman. Kondisi curah hujan di lokasi penelitian adalah
2000 mm per tahun artinya jumlah air mencukupi bagi pertumbuhan tanaman apel.
Kondisi drainase adalah jaringan anak sungai/sungai yang terbentuk secara
alamiah sehingga membentuk suatu pola tertentu atau disebut pola drainase. Pola
drainase memberikan informasi tentang sifat batuan dibawahnya sehingga dapat diduga
karaktersitik tanahnya. Pola drainse pada lokasi penelitian ini adalah paralel dan
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dendritic (Gambar 3d). Paramater ini digunakan untuk membantu membedakan dan
membatasi unit relief secara visual.

c) geologi, b) peta lereng,
d) c) peta
Gambar 3.a)Peta kondisi geofisikb)lokasi penelitian: a) peta
elevasi, d) peta drainase

Pemetaan unit relief dilakukan dengan cara overlay (tumpangsusun) berbagai
peta kondisi geofisik dan tutupan lahan. Pada proses ini dilakukan interpretasi visual
menggunakan perangkat lunak ArcGis 10.1 sehingga menghasilkan 9 unit relief
(Gambar 4) yaitu 1) Lungur vulkan bergunung, 2) Lungur vulkan berbukit , 3) Jalur
sungai kikisan berbukit , 4) Dataran antar perbukitan bergelombang , 5) Dataran antar
perbukitan berombak , 6) Dataran vulkanik berombak, 7) Dataran vulkanik
bergelombang , 8) Jalur sungai kikisan bergelombang , dan 9) Jalur sungai kikisan
berombak. Peta inilah yang menjadi dasar penentuan titik sampel tanah dengan cara
mengklasifikan setiap unit relief berdasarkan kelas kemiringan lerengnya. Lokasi titik
sampel diletakkan pada masing-masing kelas lereng di setiap unit relief sehingga jumlah
total sampelnya adalah 56 titik sampel. Peta titik sampel inilah yang menjadi acuan
pengambilan sampel tanah dilapangan.

Gambar 4. Peta unit relief sebagai dasar penentuan titik sampel pada metode stratified random
sampling.
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Kadar hara tanah
Kadar hara yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah pH, C organik, N
total, P tersedia, dan K tertukar. Nilai rata-rata (mean) variabel pH menunjukkan
perbedaan antar unit relief. Aspek normalitas data juga dapat terlihat pada Tabel 3. Jika
nilai Skewness berada pada kisaran angka -2 sampai dengan 2 maka distribusi data
adalah normal. Data hasil analisis laboratorium pada penelitian ini menunjukkan bahwa
data masih berdistribusi normal (Tabel 3). Hasil analisis statistik deskriptif penelitian ini
secara lebih lengkap tersaji pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil analisis statistik deskriptif berbagai variabel penelitian per unit relief.
Unit relief
Unit relief

Variabel
Variabel

Mean
Mean

Median Variance Std. Dev. Minimum Maximum Skewness
Median Variance Std. Dev. Minimum Maximum Skewness

Lungur vulkan bergunung
Lungur vulkan bergunung

pH
pH
Corganik
Corganik
N total
N total
P tersedia
P tersedia
K tertukar
K tertukar

5.667
5.667
3.652
3.652
0.547
0.547
9.342
9.342
0.385
0.385

5.700
5.700
3.670
3.670
0.585
0.585
3.235
3.235
0.285
0.285

0.075
0.075
1.094
1.094
0.010
0.010
190.157
190.157
0.067
0.067

0.273
0.273
1.046
1.046
0.098
0.098
13.790
13.790
0.258
0.258

5.200
5.200
1.950
1.950
0.380
0.380
1.590
1.590
0.160
0.160

6.000
6.000
4.930
4.930
0.640
0.640
36.840
36.840
0.720
0.720

-0.889
-0.889
-0.634
-0.634
-1.166
-1.166
2.219
2.219
0.766
0.766

Lungur vulkan berbukit
Lungur vulkan berbukit

pH
pH
Corganik
Corganik
N total
N total
P tersedia
P tersedia
K tertukar
K tertukar

5.500
5.500
2.925
2.925
0.438
0.438
2.438
2.438
0.293
0.293

5.450
5.450
2.875
2.875
0.440
0.440
2.030
2.030
0.230
0.230

0.016
0.016
0.150
0.150
0.001
0.001
3.105
3.105
0.064
0.064

0.126
0.126
0.387
0.387
0.026
0.026
1.762
1.762
0.253
0.253

5.400
5.400
2.520
2.520
0.400
0.400
0.820
0.820
0.070
0.070

5.700
5.700
3.640
3.640
0.470
0.470
5.380
5.380
0.770
0.770

0.889
0.889
1.470
1.470
-0.319
-0.319
0.998
0.998
1.683
1.683

Jalur Sungai Kikisan Berbukit
Jalur Sungai Kikisan Berbukit

pH
pH
Corganik
Corganik
N total
N total
P tersedia
P tersedia
K tertukar
K tertukar

5.400
5.400
2.596
2.596
0.419
0.419
8.228
8.228
0.249
0.249

5.400
5.400
2.680
2.680
0.440
0.440
5.385
5.385
0.230
0.230

0.027
0.027
0.088
0.088
0.003
0.003
48.618
48.618
0.016
0.016

0.163
0.163
0.297
0.297
0.053
0.053
6.973
6.973
0.126
0.126

5.100
5.100
2.220
2.220
0.310
0.310
1.610
1.610
0.100
0.100

5.600
5.600
3.050
3.050
0.460
0.460
17.850
17.850
0.490
0.490

-0.964
-0.964
0.133
0.133
-1.811
-1.811
0.790
0.790
1.174
1.174

Dataran Antar Perbukitan
Dataran Antar Perbukitan
Bergelombang
Bergelombang

pH
pH
Corganik
Corganik
N total
N total
P tersedia
P tersedia
K tertukar
K tertukar

5.533 5.700
5.533 5.700
3.250 2.960
3.250 2.960
0.457 0.445
0.457 0.445
16.457 14.205
16.457 14.205
0.220 0.120
0.220 0.120

0.359
0.359
1.031
1.031
0.002
0.002
284.138
284.138
0.051
0.051

0.599
0.599
1.015
1.015
0.047
0.047
16.856
16.856
0.225
0.225

4.800
4.800
2.000
2.000
0.400
0.400
1.640
1.640
0.010
0.010

6.100
6.100
4.680
4.680
0.540
0.540
39.590
39.590
0.520
0.520

-0.566
-0.566
0.484
0.484
1.143
1.143
0.317
0.317
0.825
0.825

Dataran Antar Perbukitan
Dataran Antar Perbukitan
Berombak
Berombak

pH
pH
Corganik
Corganik
N total
N total
P tersedia
P tersedia
K tertukar
K tertukar

5.133 5.200
0.055
5.133 5.200
0.055
2.648 2.110
1.913
2.648 2.110
1.913
0.320 0.305
0.012
0.320 0.305
0.012
43.030 34.970 1634.000
43.030 34.970 1634.000
0.715 0.615
0.198
0.715 0.615
0.198

0.234
0.234
1.383
1.383
0.111
0.111
40.421
40.421
0.445
0.445

4.800
4.800
1.430
1.430
0.200
0.200
7.640
7.640
0.290
0.290

5.400
5.400
4.620
4.620
0.470
0.470
119.610
119.610
1.340
1.340

-0.600
-0.600
0.820
0.820
0.359
0.359
1.713
1.713
0.460
0.460

Dataran Vulkanik Berombak
Dataran Vulkanik Berombak

pH
pH
Corganik
Corganik
N total
N total
P tersedia
P tersedia
K tertukar
K tertukar

4.800 4.700
4.800 4.700
1.514 1.630
1.514 1.630
0.183 0.180
0.183 0.180
21.399 12.870
21.399 12.870
0.763 0.770
0.763 0.770

0.053
0.053
0.388
0.388
0.001
0.001
315.691
315.691
0.315
0.315

0.231
0.231
0.623
0.623
0.036
0.036
17.768
17.768
0.561
0.561

4.500
4.500
0.490
0.490
0.140
0.140
3.240
3.240
0.060
0.060

5.100
5.100
2.440
2.440
0.250
0.250
50.560
50.560
1.670
1.670

0.114
0.114
-0.340
-0.340
0.929
0.929
0.815
0.815
0.557
0.557

Dataran Vulkanik
Dataran Vulkanik
Bergelombang
Bergelombang

pH
pH
Corganik
Corganik
N total
N total
P tersedia
P tersedia
K tertukar
K tertukar

4.490 4.350
4.490 4.350
1.327 1.380
1.327 1.380
0.159 0.160
0.159 0.160
13.972 10.205
13.972 10.205
1.499 1.510
1.499 1.510

0.114
0.114
0.075
0.075
0.000
0.000
128.313
128.313
1.041
1.041

0.338
0.338
0.275
0.275
0.020
0.020
11.328
11.328
1.020
1.020

4.200
4.200
0.780
0.780
0.130
0.130
0.840
0.840
0.090
0.090

5.200
5.200
1.660
1.660
0.190
0.190
36.230
36.230
3.200
3.200

1.228
1.228
-0.973
-0.973
0.063
0.063
0.756
0.756
0.362
0.362

Jalur Sungai Kikisan
Jalur Sungai Kikisan
Bergelombang
Bergelombang

pH
pH
Corganik
Corganik
N total
N total
P tersedia
P tersedia
K tertukar
K tertukar

4.560 4.600
4.560 4.600
0.996 0.970
0.996 0.970
0.152 0.140
0.152 0.140
20.666 14.180
20.666 14.180
1.102 1.260
1.102 1.260

0.068
0.068
0.290
0.290
0.002
0.002
329.481
329.481
0.267
0.267

0.261
0.261
0.539
0.539
0.042
0.042
18.152
18.152
0.516
0.516

4.200
4.200
0.400
0.400
0.110
0.110
2.410
2.410
0.300
0.300

4.800
4.800
1.840
1.840
0.220
0.220
50.060
50.060
1.690
1.690

-0.541
-0.541
0.969
0.969
1.278
1.278
1.292
1.292
-0.921
-0.921

Jalur Sungai Kikisan Berombak
Jalur Sungai Kikisan Berombak

pH
pH
Corganik
Corganik
N total
N total
P tersedia
P tersedia
K tertukar
K tertukar

4.700
4.700
2.303
2.303
0.227
0.227
14.250
14.250
0.813
0.813

0.010
0.010
0.361
0.361
0.003
0.003
369.120
369.120
1.040
1.040

0.100
0.100
0.601
0.601
0.055
0.055
19.213
19.213
1.020
1.020

4.600
4.600
1.610
1.610
0.170
0.170
1.620
1.620
0.180
0.180

4.800
4.800
2.660
2.660
0.280
0.280
36.360
36.360
1.990
1.990

0.000
0.000
-1.730
-1.730
-0.271
-0.271
1.680
1.680
1.717
1.717

4.700
4.700
2.640
2.640
0.230
0.230
4.770
4.770
0.270
0.270
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Hubungan relief dan kadar hara tanah
Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah analisis MANOVA dimana kadar
hara tanah berfungsi sebagai variabel dependen (terikat), sedangkan unit relief berfungsi
sebagai variabel independen (bebas). Analisis MANOVA terdiri atas tiga tahap proses
yaitu uji asumsi, uji signifikansi, dan interpretasi hasil analisis.
Analisis MANOVA dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria keputusan dalam
uji asumsi menggunakan metode Box’s M. Kriteria keputusan tersebut adalah jika angka
signifikansi (Sig.) > 0,05 yang berarti semua variabel dependen mempunyai matiks
varian-kovarian yang sama pada grup yang ada. Hasil uji asumsi dalam penelitian ini
(Tabel 4) menunjukkan angka Sig. sebesar 0,127 . Hal ini menunjukkan bahwa nilai
Sig.> 0,05 artinya pH, C organik, N toal, P tersedia, dan K tertukar mempunyai matriks
varian-kovarians yang sama pada grup unit relief yang ada.
Tabel 4. Hasil uji asumsi menggunakan metode Box’s M
Box's Test of Equality of Covariance Matricesa
Box's M
F
df1
df2
Sig.

178.437
1.176
90
1995
0.127

Tahap selanjutnya dalam proses MANOVA adalah menguji perbedaan antar
grup atau disebut uji signifikansi multivariat. Proses ini adalah inti dari analisis
MANOVA setelah asumsi pada tahap sebelumnya terpenuhi. Keluaran (output) dari uji
signifikansi terbagi menjadi dua yaitu output yang menguji variabel dependen secara
bersama dan output yang menguji setiap variabel secara individu. Dalam penelitian ini
kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah jika angka Sig < 0,05 maka
variabel dependen secara bersama menunjukkan perbedaan yang nyata pada berbagai
unit relief. Kriteria ini juga berlaku untuk output pengujian variabel secara individu.
Hasi uji siginfikansi variabel dependen secara bersama (Tabel 5) menunjukkan
bahwa menunjukkan angka signifikansi pada prosedur Wilks’ Lambda dibawah 0,05
yaitu 0,000. Demikian juga untuk prosedur yang lain meliputi Pilla’s Trace, Hotelling
Trace, dan Roy’s largest Root menunjukkan angka signifikansi 0,00. Berdasarkan
kriteria pengambilan keputusan yang ada dapat disimpulkan bahwa nilai pH, Corganik,
Ntotal, Ptersedia, dan K tertukar secara bersama-sama menunjukkan perbedaan yang
nyata pada berbagai unit relief.
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Tabel 5. Hasil analisis multivariat (MANOVA) secara bersama
Multivariate Testsc
Effect
Relief

Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root

Value
1.626
0.035
12.432
11.391

F
2.832
5.536
12.868
66.924b

Hypothesis df
40.000
40.000
40.000
8.000

Error df
235.000
190.227
207.000
47.000

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000

Hasil uji signifikansi pada variabel dependen secara individu (Tabel 6)
menunjukkan angka signifikansi untuk pH, Corganik, dan N total adalah 0,00; nilai
signifikansi untuk P total adalah 0.029; dan nilai signifikansi untuk K tertukar adalah
0,001. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang ada maka dapat disimpulkan
bahwa nilai pH menunjukkan perbedaan yang nyata pada berbagai unit relief; C
organik menunjukkan perbedaan yang nyata pada berbagai unit relief, N total
menunjukkan perbedaan yang nyata pada berbagai unit relief, P tersedia menunjukkan
perbedaan yang nyata pada berbagai unit relief, dan K tertukar menunjukkan perbedaan
yang nyata pada berbagai unit relief.
Tabel 6. Hasil analisis multivariat (MANOVA) secara individu
Source
Unit relief

Dependent Variable
pH
C organik
N total
P tersedia
K tertukar

Type III Sum of Squares
10.904
42.352
1.130
6529.689
11.652

df

Mean Square

F

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

1.363
5.294
0.141
816.211
1.456

14.826
9.439
40.047
2.405
4.175

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.029
0.001

Hasil uji multivariat secara bersama-sama (Tabel 5) dan secara individu (Tabel
6) menunjukkan bahwa nilai pH, C organik, N total, P tersedia, dan K tertukar berbeda
nyata pada berbagai relief. Makna dari hasil tersebut adalah relief mempengaruhi kadar
hara tanah (kesuburan tanah) meliputi pH, C organik, N total, P tersedia, dan K tertukar.
Hasil penelitian ini membuka peluang metode baru dalam membuat zonasi kesuburan
tanah sehingga lebih efisien.
Zonasi kesuburan tanah adalah titik krusial dalam penerpaan konsep pertanian
presisi. Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan topik ini. Pada tahun 1999,
Pozdnyakova dan Zhang melakukan penelitian untuk menentukan macam analisis
geostatistik yang terbaik akurasinya dalam pendugaan sebaran spasial salinitas tanah.
Penelitian berlokasi di lahan pertanian beririgasi California, USA seluas 3.375 ha.
Sampel tanah diambil menggunakan metode grid 200x200 m dengan jumlah total
sampel 898 titik. Hasil penelitian menunjukan bahwa analisis geostatistik co kriging
menghasilkan tingkat akurasi yang lebih baik daripada kriging.
Ismail dan Riduan (2009) merancang sebaran spasial kandungan hara tanah
menggunakan tehnik geostatistik. Sampel tanah diambil secara acak sejumlah 122 titik
pada lahan kebun durian seluas 3,75 hektar di Agrowisata Durian Bendang Man, Kedah,
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Malaysia. Hasil interpolasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa bagian lahan yang
kekurangan hara N sedangkan dibeberapa bagian lahan lain mengalami kekurangan
hara P dan K.
Davatgar et al. (2012) mengidentifikasi zona manajemen lahan berdasarkan
kesuburan tanah. Pengambilan sampel di lahan padi seluas 24.000 ha dengan jumlah
sampel 303 titik lokasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa lahan padi terbagi menjadi
empat zona manajemen lahan dengan perbedaan yang signifikan atas kondisi kesuburan
tanahnya.
Roger et al.(2014) melakukan penelitian untuk menduga distribusi spasial
kandungan P dalam tanah sebagai dasar penentuan dosis pupuk P. Lokasi penelitian
berada di bagian barat Switzerland seluas 1670,7 km2 dengan sampel tanah sejumlah
250 yang diambil berdasarkan metode grid 2 x 2 km. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penggunaan lahan mempengaruhi distribusi spasial P tanah. Bila diurutkan maka
kandungan P total dalam tanah pada lahan padang rumput > padang penggembalaan >
lahan pertanian.
Berdasarkan paparan atas berbagai penelitian yang pernah dilakukan
menunjukkan bahwa titik sampel tanah yang digunakan berjumlah lebih dari 100 titik.
Titik sampel yang banyak berakibat pada jumlah sampel tanah yang banyak juga
sehingga biaya meningkat. Dalam penelitian ini jumlah total sampel adalah 56 titik
sampel pada luas lahan 1200 hektar. Penelitian ini membuktikan bahwa relief
mempengaruhi kadar hara tanah sehingga dapat digunakan sebagai dasar zonasi. Hal ini
membuka peluang pemanfaatan metode ini lebih efisien dibandingkan dengan berbagai
penelitian terdahulu.
Sewerniak P et al.( 2017) menyatakan bahwa kondisi topografi memicu
perbedaan karakteristik tanah. Hal ini berarti kenampakan topografi dapat digunakan
untuk menduga sebaran spasial karaketristik tanah dan kesuburannya. Hasil penelitian
Clemen et al. (2010) dan Bui et al. (2017) menunjukkan bahwa tingkat kesuburan tanah
dipengaruhi oleh kondisi topografis berupa lereng. Tanah yang berada pada lereng atas
dan lereng bawah lebih subur dari pada tanah yang berada pada lereng tengah. Hal ini
karena lereng bagian atas lebih sedikit tererosi dari pada bagian tengah, sedangkan
lereng bgian bawah adalah zona akumulasi sedimen sehingga lebih subur.
Jadi beradasarkan paparan hasil penelitian tersebut
membuka peluang
pemanfaatan kondisi topografi (relief) untuk zonasi kesuburan tanah dalam pertanian
presisi. Hal ini sesuai hasil penelitian Kumhálová J et al. (2014), karakteristik topografis
meliputi ketinggian tempat, lereng, dan kondisi drainase dapat digunakan untuk
pemetaan karakteritik tanah pada pertanian presisi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan atas penelitian ini adalah kondisi kesuburan tanah (nilai pH tanah, C
organik tanah, N total tanah, P tersedia tanah, dan K tertukar tanah) menunjukkan
perbedaan yang nyata pada berbagai relief. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil
analisis MANOVA dengan prosedur Wilk’s Lambda dan Test Between Subject Effect
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menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05. Makna dari hasil penelitian ini adalah relief
mempengaruhi kondisi kesuburan tanah. Oleh sebab itu, relief dapat digunakan
sebagai dasar zonasi kesuburan tanah dalam rangka pelaksanaan pertanian presisi pada
kebun apel.
Saran
Keberadaan kebun apel tidak hanya di Kota Batu saja, namun juga terdapat di
wilayah lain yaitu Kecamatan Nongkojajar, Kecamatan Poncokusumo, dan Kecamatan
Tumpang. Wilayah ini secara geologi memiliki formasi yang berbeda dengan Kota Batu
karena wilayah ini dipengaruh oleh komplek Gunung Bromo dan Semeru. Oleh sebab
itu, saran untuk penelitian kedepan adalah pengujian pengaruh relief terhadap kadar
hara tanah juga perlu dilakukan pada wilayah ini untuk memperkuat hasil penelitian
yang ada.
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ABSTRAK
Suatu kajian awal untuk menginisiasi kalus dari organ eksplan pada beberapa komposisi
zat pengatur tumbuh pada tanaman Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) dan
deteksi awal terhadap kehadiran metabolit sekunder penting tanaman Binahong telah
dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan, Dinas Pertanian
Sumatera Utara dan Laboratorium Bahan Alam, Fakultas MIPA, Universitas Sumatera
Utara. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 2 faktor yaitu jenis
eksplan (daun, batang, tangkai daun) dan zat pengatur tumbuh (MS; MS + 1 mg/L 2,4
D+ 0,5 mg/LBAP; MS + 2 mg/L 2,4 D+ 0,5 mg/LBAP; MS + 3 mg/L 2,4 D+ 0,5
mg/LBAP; MS + 1 mg/L 2,4 D+ 1 mg/L BAP; MS + 2 mg/L 2,4 D+ 1 mg/L BAP; MS
+ 3 mg/L 2,4 D+ 1 mg/L BAP). Hasil penelitian menunjukkan jenis eksplan
berpengaruh nyata terhadap semua peubah amatan (persentase terbentuk kalus, waktu
muncul kalus, bobot basah kalus, bobot kering kalus). Komposisi zat pengatur tumbuh
berpengaruh nyata terhadap persentase terbentuk kalus. Eksplan batang merupakan
eksplan yang terbaik untuk semua peubah amatan. Media MS + 3 mg/L 2,4 D + 0,5
mg/L BAP,MS + 2 mg/L 2,4 D + 1mg/L BAP, dan MS + 3 mg/L 2,4 D + 1 mg/L BAP
merupakan media yang terbaik untuk persentase terbentuk kalus.Kehadiran flavonoid
terdapat pada eksplan batang dalam mediaMS + 1 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP dan MS
+ 1 mg/L 2,4 D + 1 mg/L BAP serta saponin terdapat pada eksplan batang dalam media
MS + 2 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/LBAP.
ABSTRACT
A preliminary study to initiate callus from organ explants on some composition of plant
growth regulator on Binahong plant (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) and early
detection of the presence of secondary metabolites important Binahong plant have been
done. This research was carried out in Tissue Culture Laboratory, North Sumatera
Agricultural Service and Natural Materials Laboratory, Faculty of Mathematics and
Natural Sciences, University of North Sumatera. This study used a complete randomized
design with 2 factors, namely the type of eksplan (leaf, stem, petiole) and growth
regulator (MS, MS + 1 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP; MS + 2 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L
BAP; MS + 3 mg/L 2,4-D + 0,5 mg/L BAP; MS + 1 mg/L 2,4-D + 1 mg/L BAP; MS + 2
mg/L 2,4-D + 1 mg/L BAP; MS + 3 mg/L 2,4-D + 1 mg/L BAP). The results showed the
type of eksplant significantly affect all observational variables (percentage of callus
form, time of callus appearance, wet weight of callus, dry weight of callus). The
composition of growth regulators significantly affected the percentage of callus
formation. Stem explant was the best explant for all observed variables. Media MS + 3
mg/L 2,4-D + 0,5 mg/L BAP, MS + 2 mg/L 2,4-D + 1 mg/L BAP, and MS + 3 mg/L 2,4D + 1 mg/L BAP was the best medium for percentage of callus formation. The presence
of flavonoids is present in stem explants in media of MS + 1 mg/L 2,4-D + 0,5 mg/L
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BAP and MS + 1 mg/L 2,4-D + 1 mg/L BAP and saponins are present in stem explants
in MS + 2 mg/L 2,4-D + 0,5 mg/L BAP media.
Kata kunci: binahong, eksplan, zat pengatur tumbuh, induksi kalus,metabolit sekunder
Keywords: binahong, explant, plant growth regulator, callus initiation, secondary
metabolite

LATAR BELAKANG
Binahong (Anredera cordifolia) merupakan tanaman obat potensial yang dapat
mengatasi berbagai jenis penyakit berdasarkan beberapa kajian yang berkaitan dengan
aktfitas biologinya. Bagian dari tanaman binahong hampir semuanya dapat
dimanfaatkan, mulai dari batang, akar, bunga, umbi, dan daun, akan tetapi bagian yang
banyak digunakan sebagai bahan obat herbal adalah bagian daun (Sugiyarto dan
Kuswandi, 2014).
Adanya hasil kajian yang signifikan dengan aktifitas biologi tanaman binahong
yang bermanfaat bagi kesehatan, mendorong para ahli untuk melakukan penelitian yang
terkait dengan isolasi, identifkasi dan kajian lanjut yang berkaitan dengan aktifitas
bahan bioaktif binahong. Tetapi sebagian besar penelitian yang dilakukan adalah lebih
kepada peningkatan manfaat binahong untuk mengobati penyakit sedangkan penelitian
yang berkaitan dengan budidaya dan teknik perbanyakan tanaman masih jarang
dilakukan. Semakin banyak manfaat yang dirasakan dari suatu hasil ekstraksi tanaman
obat maka semakin meningkat kebutuhan akan bahan baku obat tersebut. Apabila hal ini
terjadi secara terus menerus dapat mengancam kelestarian binahong. Oleh karena itu
perlu dilakukan penelitian mengenai perbanyakan atau budidaya tumbuhan obat secara
in situ maupun ex situ (Khairunisa, 2009).
Kelestarian binahong dapat terjaga jika dilakukan upaya budidaya baik secara
konvensional maupun in vitro. Perbanyakan secara in vitro melalui teknik kultur
jaringan merupakan cara yang tepat untuk melakukan upaya konservasi binahong
sehingga dapat memenuhi kebutuhan bahan baku tanpa mengancam kelestariannya di
alam karena melalui metode kultur in vitro akan diperoleh tanaman dalam jumlah besar
dalam waktu yang relatif singkat dan akan menghasilkan tanaman baru yang seragam.
Melalui teknik in vitro, induksi kalus dan kultur suspensi sel untuk
menghasilkan biomassa yang mengandungi metabolit sekunder dapat diperoleh dengan
menggunakan berbagai sumber organ eksplan yang menghasilkan pertumbuhan dan
tekstur kalus yang berbeda pula. Berdasarkan tekstur dan komposisi sel, kalus dapat
dibedakan menjadi kalus kompak dan kalus remah. Kalus dengan tekstur kompak
biasanya akan menghasilkan metabolit sekunder yang lebih banyak dibandingkan kalus
dengan tekstur meremah. Metabolit sekunder yang dihasilkan dari kultur kalus biasanya
menghasilkan kandungan metabolit yang lebih rendah dalam kuantitasnya. Namun
upaya-upaya perbaikan kultur dengan memperhatikan beberapa faktor seperti, jenis
eksplan yang digunakan, komposisi (jenis) medium, penggunaaan zat pengatur tumbuh,
faktor-faktor fisik (suhu, cahaya, aerasi, penggunaan medium padat atau cair), dapat
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digunakan untuk meningkatkan produksi bimassa dan metabolite sekunder suatu
tanaman (Endress, 1994).
Pada metode kultur jaringan, pemberian zat pengatur tumbuh (ZPT) penting
untuk memacu pertumbuhan eksplan untuk menginduksi tunas, akar ataupun kalus. ZPT
yang paling sering digunakan adalah auksin dan sitokinin (Gunawan 1992). Kombinasi
zat pengatur tumbuh yang ditambahkan ke dalam medium merupakan salah satu faktor
utama penentu keberhasilan kultur in vitro. Penambahan auksin 2,4-D (2,4 asam
dikhlorofenoksi) dalam media akan merangsang pembelahan dan pembesaran sel pada
eksplan sehingga memacu pembentukan dan pertumbuhan kalus serta meningkatkan
senyawa kimia alami flavonoid (Rahayu et al., 2003). BAP (benzil aminopurin)
merupakan zat pengatur tumbuh sitokinin yang banyak dipakai dalam kultur jaringan
untuk beberapak tujuan. Zat pengatur tumbuh ini menunjukkan pengaruh yang beragam
terhadap pembentukan tunas, kalus dan embriosomatik (Dodds and Roberts,. 1995).
Ignacimuthu (1997) menyatakan bahwa kultur in vitro dapat digunakan sebagai sarana
penghasil senyawa metabolit sekunder. Hal ini disebabkan karena metabolit sekunder
merupakan hasil dari proses-proses biokimia yang terjadi pada tubuh tanaman secara
utuh, sedang proses-proses tersebut juga terjadi pada kultur in vitro. Pada kultur in vitro,
senyawa ini terdapat pada kalus atau bagian lain seperti daun, akar, dan batang.
Berdasarkan uraian di atas, maka objektif dalam kajian ini dilakukan untuk
mengetahui pengaruh jenis eksplan dan komposisi zat pengatur tumbuh terhadap
induksi kalus dan kehadiran metabolit sekunder penting pada tanaman binahong yang
dilakukan secara in vitro.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian
USU, Medan, dan Laboratorium Bahan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara.
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun, batang, dan
tangkai daun binahong hijau yang masih muda sebagai eksplan, larutan stok media MS
(Murashige and Skoog) sebagai media, 2,4 D dan BAP sebagai zat pengatur tumbuh,
0.7 % agar, 3 % sukrosa, serbuk Mg, aquadest steril, alkohol, label, aluminium foil,
dithane, natrium hipklorit sebagai bahan disinfektan, tween, kertas saring, dan bahanbahan lainnya yang mendukung penelitian ini.
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laminar Air Flow Cabinet
(LAFC), autoclave, botol kultur, cawan petri, gelas ukur, erlenmeyer, dissecting set,
timbangan analitik, rak kultur, hot plate, magnetic stirer, lampu bunsen, pH meter, oven,
saringan dan alat-alat lainnya yang mendukung penelitian ini.
Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan dua factor perlakuan, yaitu: faktor jenis eksplan; E1: Daun; E2: Batang; dan E3:
Tangkai daun. Faktor komposisi zat pengatur tumbuh: Z0: MS ; Z1 : MS + 1 mg/L 2,4
D + 0,5 mg/L BAP ; Z2 : MS + 2 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP; Z3 : MS + 3 mg/L 2,4
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D + 0,5 mg/L BAP; Z4 : MS + 1 mg/L 2,4 D + 1 mg/L BAP; Z5 : MS + 2 mg/L 2,4 D +
1 mg/L BAP; Z6 : MS + 3 mg/L 2,4 D + 1 mg/L BAP. Sehingga diperoleh 21
kombinasi perlakuan, dan perlakuan diulang sebanyak 6 ulangan. Jumlah eksplan tiap
botol yaitu 1eksplan, sehingga jumlahsampel seluruh eksplan yaitu 126 eksplan. Jika
sidik ragam menunjukkan perlakuan yang berbeda nyata maka dilanjutkan dengan Uji
Jarak Berganda Duncan (Duncan Multiple Range Test) pada α = 5% (Steel dan Torrie,
1995).
Pelaksanaan Penelitian
Semua alat-alat glassware seperti botol kultur, cawan petri, gelas ukur,
erlenmeyer, dan dissecting-set disterilkan dengan autoclave pada suhu 121oC dengan
tekanan 17,5 psi selama 60 menit. Media yang digunakan adalah media MS padat
dengan penambahan zat pengatur tumbuh yaitu 2,4 D dan BAP sesuai dengan
komposisi perlakuan. Media MS yang digunakan 30 g sukrosa dan 7 g agar dala setiap 1
L, dimasak diatas hot plate, lalu diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer sebagai
pengaduk sampai larutan mendidih dan bening (larut dan homogen). Keasaman diukur
dengan
pH meter sampai 5,6-5,8 sebelum sterilisasi, untuk menaikkan atau
menurunkan pH dapat digunakan larutan NaOH dan HCl. Media perlakuandi sterilisasi
dengan tekanan 17,5 psi pada suhu 121°C selama 20 menit di autoclave.
Eksplan yang telah diambil dari lapangan kemudian dicuci menggunakan
detergen dan dibilas di bawah air bersih yang mengalir sebanyak 3 kali. Sterilisasi
eksplan dilakukan dengan memberikan dithane 2 g/L sebagai fungisida yang
dicampurkan dengan air selama 30 menit, kemudian dibilas dengan aquadest steril
sebanyak 3 kali. Selanjutnya direndam dalam natrium hipoklorit 2 % + tween 20 selama
15 menit, lalu dibilas dengan aquades steril sebanyak 3 kali. Eksplan kembali direndam
dengan natrium hipoklorit 2 % + tween2 0 selama 5 menit, dibilas lagi dengan
menggunakan aquades steril sebanyak 3 kali, lalu ditiriskan dengan menggunakan
kertas saring.
Eksplan ditanam pada botol kultur yang sudah berisi media sebanyak 30
ml/botol. Ukuran eksplan yang digunakan adalah daun dengan ukuran 1x1 cm, batang
dengan panjang 1 cm, dan tangkai daun dengan panjang ±1 cm. Eksplan yang akan
dikulturkan ke dalam media tanam diletakkan di atas petridish steril dan kemudian
ditanam ke dalam media kultur sesuai dengan perlakuan dengan menggunakan pinset.
Botol kultur diletakkan di rak kultur dengan suhu ruangan kultur diatur ±20-250C,
dengan penyinaran lampu fluorencent dengan intensitas cahaya 2.000 lux. Subkultur
dilakukan setelah empat minggu setelah muncul kalus. Proses perbanyakan dilakukan
dengan memasukkan kalus ke dalam botol kultur pada medium baru sesuai dengan
perlakuan. Panen kalus yang telah disubkulturkan dilakukan setelah enam minggu masa
inkubasi di ruang kultur. Paramater pengamatan yang dilakukan yaitu, persentase
terbentuk kalus (%), waktu muncul kalus (hst), warna kalus, tekstur kalus, bobot basah
kalus (g) dan bobot kering kalus (g).
Deteksi kehadiran metabolit sekunder dilakukan dengan menggunakan Uji
Flavonoid) dan Uji Saponin. Ekstraksi kalus untuk masing-masing sampel dimasukkan
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ke dalam gelas ukur dan diekstraksi dengan cara maserasi menggunakan pelarut
metanol. Gelas ukur ditutup dengan plastik dan karet dan didiamkan selama ± 4 jam.
Hasil maserasi disaring dan menjadi stok ekstrak. Uji flavonoid dilakukan dengan
mengambil ekstrak dan dimasukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian ditambahkan 1
tetes HCl pekat dan bubuk Mg (Sangi et al., 2008). Sedangkan untuk uji saponin
dilakukan dengan mengambil ekstrak, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian
ditambahkan aquadest dan dikocok, ditambahkan alkohol 96% dan dikocok, dan
ditambahkan 1 tetes HCl 2 N (Baud et al., 2014).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Persentase terbentuk kalus (%)
Hasil pengamatan serta sidik ragam terhadap parameter persentase terbentuk
kalus pada perlakuan jenis eksplan dan komposisi zat pengatur tumbuh menunjukkan
pengaruh yang nyata, sedangkan interaksi kedua perlakuan tidak memberikan pengaruh
yang nyata (Tabel 1). Persentase terbentuk kalus tertinggi diperoleh dari eksplan batang
(E2) yaitu 91,90 % kalus terbentuk, perlakuan ini berbeda nyata dengan perlakuan yang
menggunakan eksplan daun (E1) dan tangkai daun (E3). Untuk perlakuan komposisi zat
pengatur tumbuh yang berbeda memperlihatkan persentase terbentuk kalus tertinggi
terdapat pada media perlakuan Z3 (MS + 3 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP), Z5 (MS + 2
mg/L 2,4 D + 1mg/L BAP), dan Z6 (MS + 3 mg/L 2,4 D + 1 mg/L BAP) dengan rataan
93.33 %. Perlakuan Z3, Z5 dan Z6 ini berbeda nyata dengan media perlakuan Z0 (MS),
Z1 (MS + 1 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP) ; Z2 (MS + 2 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP)
dan Z4 (MS + 1 mg/L 2,4 D + 1 mg/L BAP). Gambar eksplan membentuk (induksi)
kalus pada perlakuan dapat dilihat pada Gambar 5, 6, dan 7.
Tabel 1. Pengaruh perlakuan jenis eksplan dan komposisi zat
terhadap rataan persentase terbentuk kalus (%)
Komposisi ZPT1)
Eksplanb)
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
E1
0
75
50
80
50
80
E2
60
100
100
100
83,33
100
E3
0
33,33
100
100
100
100
a)
Rataan
20,00d 69,44c 83,33b 93,33a 77,78b 93,33a

pengatur tumbuh

Z6
80
100
100
93,33a

Rataana)
59,29b
91,90a
76,19b

Keterangan: 1) Perlakuan Z0: MS; Z1: MS + 1 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP; Z2: MS + 2 mg/L
2,4 D + 0,5 mg/L BAP; Z3: MS + 3 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP; Z4: MS + 1
mg/L 2,4 D + 1 mg/L BAP; Z5: MS + 2 mg/L 2,4 D + 1 mg/L BAP; Z6: MS + 3
mg/L 2,4 D + 1 mg/L BAP.
2)
Perlakuan E1: Daun; E2: Batang; E3: Tangkai daun.
3)
Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata pada Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%.
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(a)

(b)

(c)

Gambar 5. Daun (a), batang (b) dan tangkai daun (c)
Waktu muncul kalus (HST)
Hasil pengamatan terhadap parameter waktu muncul kalus pada perlakuan
komposisi zat pengatur tumbuh. Rataan waktu muncul kalus dari perlakuan jenis
eksplan dan komposisi media dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Pengaruh perlakuan jenis eksplan dan komposisi zat pengatur tumbuh
terhadap rataan lama muncul kalus (hari setelah kultur / HST)
Eksplan2)
E1
E2
E3
Rataan
Keterangan:

Z0
10,00
10,00

Z1
10,67
6,25
8,00
8,31

Z2
11,50
6,75
7,33
8,53

ZPT1)
Z3
13,25
7,00
7,00
9,08

Z4
12,50
7,20
9,00
9,57

Z5
12,00
6,75
9,00
9,25

Z6
10,50
7,20
9,67
9,12

Rataan
11,74
7,31
8,33

1)

Perlakuan Z0: MS; Z1: MS + 1 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP; Z2: MS + 2 mg/L 2,4 D +
0,5 mg/L BAP; Z3: MS + 3 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP; Z4: MS + 1 mg/L 2,4 D + 1
mg/L BAP; Z5: MS +
2 mg/L 2,4 D + 1 mg/L BAP; Z6: MS + 3 mg/L 2,4 D + 1
mg/L BAP.
2)
Perlakuan E1: Daun; E2: Batang; E3: Tangkai daun.

Warna dan tekstur kalus
Warna kalus yang terbentuk dari perlakuan jenis eksplan dan komposisi zat
pengatur tumbuh adalah putih kecoklatan. Sedangkan untuk tekstur kalus, perlakuan
jenis eksplan dan komposisi zat pengatur tumbuh menunjukkan bahwa tekstur kalus
pada semua perlakuan bertekstur remah atau friable.
Bobot Basah Kalus (g)
Hasil pengamatan serta sidik ragam terhadap parameter berat basah kalus pada
perlakuan jenis eksplan menunjukkan pengaruh yang nyata, tetapi belum menunjukkan
pengaruh yang nyata pada komposisi zat pengatur tumbuh begitu pula dengan interaksi
antara perlakuan jenis eksplan dengan komposisi zat pengatur tumbuh (Tabel 3). Bobot
basah kalus tertinggi diperoleh pada perlakuan jenis eksplan batang (E2), yang berbeda
dengan perlakuan eksplan daun (E1) dan eksplan tangkai daun (E2).
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Tabel 3. Pengaruh perlakuan jenis eksplan dan komposisi zat pengatur tumbuh
basah kalus (g)
ZPT1)
Eksplan2)
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
E1
0,00
0,04
0,01
0,03
0,03
0,04
E2
0,24
0,88
0,75
0,75
0,71
0,61
E3
0,00
0,06
0,19
0,47
0,10
0,28
3)
Rataan
0,08
0,32
0,31
0,41
0,28
0,31
Keterangan:

terhadap rataan bobot

Z6
0,02
0,95
0,13
0,37

Rataan3)
0,02c
0,70a
0,17b

Perlakuan Z0: MS; Z1: MS + 1 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP; Z2: MS + 2 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L
BAP; Z3:
MS + 3 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP; Z4: MS + 1 mg/L 2,4 D + 1 mg/L BAP; Z5: MS + 2
mg/L 2,4 D + 1
mg/L BAP; Z6: MS + 3 mg/L 2,4 D + 1 mg/L BAP.
2) Perlakuan E1: Daun; E2: Batang; E3: Tangkai daun.
3) Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukkan tidak
berbeda
nyata pada Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%.
1)

Bobot Kering Kalus (g)
Hasil pengamatan serta sidik ragam terhadap parameter bobot kering kalus
diperoleh bahwa perlakuan jenis eksplan menunjukkan pengaruh yang nyata. Bobot
kering kalus tertinggi diperoleh pada perlakuan jenis eksplan batang (E2), yang berbeda
dengan perlakuan eksplan daun (E1) dan eksplan tangkai daun (E2). Tetapi perlakuan
komposisi zat pengatur tumbuh serta pada interaksi antara perlakuan jenis eksplan
dengan komposisi zat pengatur tumbuh belum menunjukkan pengaruh yang nyata
terhadap bobot kering kalus (Tabel 4).
Tabel 4. Pengaruh perlakuan jenis eksplan dan komposisi zat pengatur tumbuh terhadap
rataan bobot kering kalus (g)

E1

Z0
0,00

Z1
0,01

Z2
0,01

ZPT1)
Z3
0,02

E2

0,03

0,10

0,09

0,14

0,08

0,03

0,12

0,08a

E3

0,00

0,01

0,05

0,07

0,03

0,04

0,02

0,03b

0,01

0,04

0,05

0,08

0,04

0,03

0,05

Eksplan2)

Rataana)
Keterangan:

Z4
0,01

Z5
0,02

Z6
0,01

Rataan3)
0,01c

1)

Perlakuan Z0: MS; Z1: MS + 1 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP; Z2: MS + 2 mg/L 2,4 D +
0,5 mg/L BAP; Z3: MS + 3 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP; Z4: MS + 1 mg/L 2,4 D + 1
mg/L BAP; Z5: MS + 2 mg/L 2,4 D + 1
mg/L BAP; Z6: MS + 3 mg/L 2,4 D + 1
mg/L BAP.
2)
Perlakuan E1: Daun; E2: Batang; E3: Tangkai daun.
3)
Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata pada Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%.

Deteksi Metabolit Sekunder pada biomasa kalus tanaman Binahong
Flavonoid
Hasil pengamatan terhadap parameter deteksi metabolit sekunder diperoleh pada
perlakuan jenis eksplan dan komposisi zat pengatur tumbuh menunjukkan kehadiran
senyawa flavonoid terdapat pada kombinasi perlakuan E2Z1 yaitu E2 (batang) Z1 (MS
+ 1 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP) dan E2Z4 yaitu E2 (batang) Z4 (MS + 1 mg/L 2,4 D

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

257
+ 1 mg/L BAP). Deteksi metabolit sekunder flavonoid dari perlakuan jenis eksplan dan
komposisi zat pengatur tumbuh dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Pengaruh perlakuan jenis eksplan dan komposisi zat pengatur tumbuh
terhadap deteksi metabolit sekunder flavonoid
Keterangan*
Perlakuan
Flavonoid
E1Z0
Kuning pudar
E1Z1
Putih
E1Z2
Merah pudar
E1Z3
Orange
pudar
E1Z4
Merah pudar
E1Z5
Orange pudar
E1Z6
Bening
E2Z0
Merah magenta
E2Z1
+
Orange kemerahan
E2Z2
Orange kemerahan
E2Z3
Merah magenta
E2Z4
+
Orange
E2Z5
Orange kemerahan
E2Z6
E3Z0
Bening
E3Z1
Orange pudar
E3Z2
Merah pudar
E3Z3
Orange pudar
E3Z4
Orange pudar
E3Z5
Orange pudar
E3Z6
Keterangan: *Flavonoid: dicirikan oleh warna merah magenta

Saponin
Hasil pengamatan terhadap parameter deteksi metabolit sekunder pada
perlakuan jenis eksplan dan komposisi zat pengatur tumbuh menunjukkan saponin
terdapat pada perlakuan E2Z2 yaitu E2 (batang) dan Z2 (MS + 2 mg/L 2,4 D + 0,5
mg/L BAP). Deteksi metabolit sekunder saponin dari perlakuan jenis eksplan dan
komposisi zat pengatur tumbuh dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Pengaruh perlakuan jenis eksplan dan komposisi zat pengatur tumbuh
terhadap deteksi metabolit sekunder saponin
Perlakuan
E1Z0
E1Z1
E1Z2
E1Z3
E1Z4
E1Z5
E1Z6

Saponin
-
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tidak berbuih
tidak berbuih
tidak berbuih
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Perlakuan
Saponin
E2Z0
E2Z1
E2Z2
+
E2Z3
E2Z4
E2Z5
E2Z6
E3Z0
E3Z1
E3Z2
E3Z3
E3Z4
E3Z5
E3Z6
Keterangan: *Saponin: dicirikan oleh adanya buih

Keterangan*
tidak berbuih
tidak berbuih
berbuih
tidak berbuih
tidak berbuih
tidak berbuih
tidak berbuih
tidak berbuih
tidak berbuih
tidak berbuih
tidak berbuih
tidak berbuih
tidak berbuih
tidak berbuih

Pembahasan
Pengaruh jenis eksplan terhadap induksi kalus tanaman binahong
Berdasarkan hasil analisis data secara statistik diketahui bahwa perlakuan jenis
eksplan memberikan pengaruh yang nyata terhadap persentase terbentuk kalus, bobot
basah kalus, dan bobot kering kalus. Eksplan batang menunjukkan persentase terbentuk
kalus, bobot basah dan bobot kering kalus yang terbaik dibandingkan dengan eksplan
daun dan tangkai daun. Oleh karena itu, untuk tujuan proliferasi kalus dalam produksi
biomassa sel secara in vitro maka lebih diutamakan dengan menggunakan eksplan
batang. Rahayu et al (2003) mengemukakakn bahwa bobot basah kalus yang besar pada
tanaman Acalypha indica L. dihasilkan karena kandungan air yang tinggi. Bobot basah
yang dihasilkan sangat tergantung pada kecepatan sel-sel tersebut membelah diri,
memperbanyak diri, dan dilanjutkan dengan membesarnya kalus. Suyitno dan Henuhili
(2011) menyatakan bahwa keberhasilan kultur jaringan tidak hanya tergantung pada
faktor lingkungan melainkan juga pada faktor endogen dari eksplan. Faktor endogen
meliputi kondisi eksplan seperti umur, keadaan fisiologis dan hormon, jenis organ dan
ukuran eksplan.
Pada penelitian ini diperoleh bahwa induksi kalus tanaman binahong dari jenis
eksplan daun, batang, dan tangkai daun menghasilkan kalus dengan warna putih
kecoklatan, namun setelah dilakukan subkultur, kalus berubah menjadi coklat tua.
Menurut Widyawati (2010), warna kalus yang bermacam-macam diakibatkan oleh
adanya pigmentasi cahaya dan asal eksplan. Pigmentasi bisa merata keseluruh
permukaan kalus atau hanya sebagian saja, bisa dilihat adanya perbedaan warna dalam
satu kalus.
Karakteristik pada setiap kalus berbeda-beda, terdapat kalus dengan tekstur
lembut (soft), dan remah (friable), keras dan kompak. Hasil yang diperoleh dari kajian
ini, bahwa induksi kalus tanaman binahong dari jenis eksplan daun, batang, dan tangkai
daun menghasilkan kalus dengan tekstur remah yang berwarna putih kecoklatan.
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Menurut Sugiyarto dan Kuswandi (2014), berdasarkan tekstur dan komposisi selnya,
kalus dapat dibedakan menjadi kalus yang kompak dan remah. Kalus kompak
mempunyai tekstur padat dan keras, yang tersusun dari sel-sel kecil yang sangat rapat,
sedangkan kalus remah mempunyai tekstur lunak dan tersusun dari sel-sel dengan ruang
antar sel yang banyak. Perbedaan struktur kalus menimbulkan adanya perbedaan
kemampuan memproduksi metabolit sekunder.
Pengaruh komposisi zat pengatur tumbuh terhadap induksi kalus tanaman
binahong
Berdasarkan hasil analisis data secara statistik diketahui bahwa perlakuan zat
pengatur tumbuh memberikan pengaruh yang nyata terhadap persentase terbentuk kalus,
namun belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot basah kalus dan bobot
kering kalus.
Pada peubah amatan persentase terbentuk kalus tertinggi pada perlakuan
komposisi zat pengatur tumbuh terdapat pada perlakuan Z3 (MS + 3 mg/L 2,4 D + 0,5
mg/L BAP), Z5 (MS + 2 mg/L 2,4 D + 1mg/L BAP), dan Z6 (MS + 3 mg/L 2,4 D + 1
mg/L BAP) dengan rataan 93,33%, sedangkan terendah pada perlakuan Z0 (MS)
dengan rataan 20,00%. Terbentuknya kalus tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya
auksin dan sitokinin. ZPT golongan auksin yang digunakan adalah 2,4 diklorofenoksi
asetat (2,4D), sedangkan golongan sitokininnya adalah Benzylaminopurin (BAP) atau
Benzyladenine. Suyitno dan Henuhili (2011) menyatakan bahwa auksin berperan
merangsang pembelahan dan pembesaran sel, pembentukan kalus dan akar, sedangkan
sitokinin sangat penting dalam pengaturan pembelahan sel dan morfogenesis. ZPT
berperan sebagai pengatur metabolisme, mitosis dan diferensiasi sel.
Induksi kalus dapat menghasilkan warna kalus yang berbeda-beda. Dari hasil
penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa pada perlakuan komposisi zat pengatur
tumbuh menghasilkan kalus dengan warna putih kecoklatan, namun setelah dilakukan
subkultur, kalus berubah menjadi coklat tua. Warna kalus yang kecoklatan terjadi pada
hampir semua perlakuan yang terbentuk kalus. Hal ini serupa dengan penelitian
Sugiyarto dan Kuswandi (2014) bahwa penampakan kalus pada media 2,4-D (1 dan 2
ppm), awalnya berwarna putih bening hingga minggu ke-4, kemudian memasuki
minggu ke-5 warna kalus berubah warnanya menjadi coklat muda dan akhirnya
kehitaman setelah di subkultur. Hal ini disebabkan adanya metabolisme senyawa fenol
yang berlebihan pada jaringan yang mulai terbentuk. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan diperoleh bahwa pada perlakuan komposisi zat pengatur tumbuh dalam
induksi kalus tanaman binahong menghasilkan kalus dengan tekstur remah. Menurut
Sugiyarto dan Kuswandi (2014), karakteristik kalus sendiri tergantung pada komposisi
media pengulturan, khususnya zat pengatur tumbuh, dan jenis eksplan. Kalus yang
remah juga dapat diperoleh dengan cara melakukan subkultur berulang-ulang dengan
media padat.
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Pengaruh Interaksi Jenis Eksplan dan Komposisi Zat Pengatur Tumbuh
Terhadap Induksi Kalus Tanaman Binahong
Interaksi antara perlakuan jenis eksplan dan komposisi zat pengatur tumbuh
belum menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap semua peubah amatan seperti
persentase terbentuk kalus, bobot basah kalus dan bobot kering kalus. Hal ini diduga
karena jenis eksplan yang ditanam pada media dengan perbandingan antara komposisi
zat pengatur tumbuh auksin dan sitokinin belum saling berinteraksi untuk mendukung
pertumbuhan kalus. Menurut Sumardi (1996), pertumbuhan kalus dipengaruhi oleh
beberapa faktor terutama yang berhubungan langsung dengan eksplan seperti
ketersediaan energi, tempat eksplan tumbuh dan kehadiran zat pengatur tumbuh
terutama auksin dan sitokinin dalam media kultur dengan keseimbangan tertentu.
Dalam penelitian ini waktu muncul kalus tercepat adalah 6.25 - 7.20 hari setelah
kultur (HST) dengan menggunakan eksplan batang pada medium yang ditambahkan
dengan zat pengatur tumbuh auksin dan sitokinin pada konsentrasi yang berbeda. Hal
ini dikarenakan rasio auksin eksogen yang lebih tinggi dibandingkan sitokinin
mengakibatkan terbentuknya kalus pada eksplan. Menurut Dodds dan Roberts (1995)
bahwa organ yang berbeda menunjukkan kecepatan pembelahan yang berbeda. Pada
umumnya kalus muncul pada bagian yang terluka. Selanjutnya, Robbiani et al. (2010)
menyatakan bahwa perbandingan konsentrasi yang tepat antara sitokinin dan auksin
serta jenis eksplan yang digunakan akan memacu pertumbuhan eksplan untuk
membentuk kalus pada kultur in vitro.
Pengaruh kombinasi jenis eksplan dan komposisi zat pengatur tumbuh terhadap
metabolit sekunder tanaman binahong
Kultur jaringan merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk
induksi kalus binahong untuk menghasilkan metabolit sekunder. Dari hasil penelitian
yang dilakukan diperoleh bahwa flavonoid hanya terdapat pada perlakuan E2Z1 yaitu
E2 (batang) Z1 (MS + 1 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP) dan E2Z4 yaitu E2 (batang) Z4
(MS + 1 mg/L 2,4 D + 1 mg/L BAP). Adanya flavonoid tersebut ditandai dengan
perubahan warna pada ektsrak metanol menjadi warna merah magenta. Hal ini
didukung oleh Sangi et al (2008) yang menyatakan bahwa sampel tumbuhan yang telah
diekstrak ditambah beberapa tetes HCl pekat dan bubuk Mg menghasilkan hasil positif
terhadap flavonoid jika timbul warna merah tua (magenta). Penelitian Selawa et al.
(2013) diperoleh bahwa sampel segar dan kering daun binahong yang diekstraksi serta
dianalisis akan menunjukkan adanya flavonoid. Flavonoid yang terkandung pada
ekstrak daun binahong dari sampel segar dan kering adalah 7,81 mg/kg dan 11,23
mg/kg.
Pada penelitian ini diperoleh juga kehadiran saponin, namun hanya pada
perlakuan E2Z2 yaitu E2 (batang) dan Z2 (MS + 2 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP).
Kehadiran metabolit saponin ditandai dengan adanya buih pada ekstrak yang telah
diguncang kuat. Baud et al. (2014) menyatakan bahwa ekstrak tumbuhan yang
diguncang kuat selama 10 detik lalu ditambahkan 1 tetes HCl 2 N akan menghasilkan
buih jika terdapat saponin di dalamnya. Pada penelitian Astuti (2012) diperoleh hasil uji
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dari fitokimia ekstrak daun, batang, bunga dan umbi tanaman binahong
mengindikasikan adanya senyawa saponin dengan melakukan teknik uji seperti di atas.
Menurut George dan Sherrington (1984), perbedaan tekstur dan wakrna kalus
yang dihasilkan sewaktu inisiasi dan proliferasi kalus dapat terjadi karena sumber
eksplan yang diperoleh berasal dari pohon yang berbeda atau bahagian organ tanaman
yang digunakan juga berbeda, serta waktu pengambilan eksplan yang berbeda juga tidak
memberikan perkembangan hasil yang tidak sama dalam kondisi in vitro. Pada
penelitian Gangga et al. (2007) diperoleh bahwa selain untuk perbanyakan varietas
tanaman, saat ini kultur jaringan diarahkan untuk beberapa tujuan, antara lain untuk
memproduksi metabolit sekunder (alkaloid, flavonoid, dan lain-lain). Hasil uji
penapisan fitokimia menunjukkan bahwa golongan metabolit sekunder yang dihasilkan
kalus mahkota dewa hasil kultur jaringan dengan menggunakan media 2 ppm 2,4 D dan
1 ppm BAP mempunyai kesamaan dengan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh
serbuk daun mahkota dewa yaitu flavonoid.
KESIMPULAN
1. Eksplan batang merupakan eksplan yang terbaik untuk persentase terbentuk kalus,
bobot basah kalus, dan bobot kering kalus.
2. Medium MS + 3 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP, MS + 2 mg/L 2,4 D + 1 mg/L BAP,
dan MS + 3 mg/L 2,4 D + 1 mg/L BAP merupakan medium yang terbaik untuk
persentase terbentuk kalus.
3. Interaksi antara perlakuan jenis eksplan dan komposisi zat pengatur tumbuh belum
memberikan pengaruh yang nyata terhadap semua peubah amatan.
4. Flavonoid terdeteksi dalam kalus yang diperoleh dari eksplan batang dalam media
MS + 1 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP dan MS + 1 mg/L 2,4 D + 1 mg/L BAP serta
saponin terdeteksi dalam kalus yang diperoleh dari eksplan batang dalam media MS
+ 2 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP.
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PENGARUH Azotobacter sp DAN MIKORIZA TERHADAP PERTUMBUHAN
DAN SERAPAN HARA N BIBIT KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq)
EFFECTS OF Azotobacter sp AND MIKORIZA TO NITROGEN UPTAKE AND
PALM OIL (Elaeis guineensis Jacq) SEEDLINGS' GROWTH
1)

Mariani Sembiring*1, Aan Lestiana2 dan Mardiana Wahyuni2
Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Padang bulan. Medan 20155.
2)
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis Perkebunan. Medan
mariani.sembiring29@yahoo.com

ABSTRAK
Nitrogen (N) merupakan unsur makro yang diperlukan oleh tanaman. Aplikasi
Azotobacter sp dan mikoriza merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman pada lahan suboptimal.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dosis terbaik Azotobacter sp, mikoriza dan
kombinasi keduanya dalam meningkatkan pertumbuhan dan serapan N tanaman kelapa
sawit. Penelitian ini menggunakan Rancangan acak kelompok Faktorial. Faktor I adalah
Azotobacter sp A0 (0 ml/tanaman), A1 (20 ml/tanaman), A2 (40 ml/tanaman). Faktor
II adalah Mikoriza (M) yaito M0 (0 g/tanaman), M1 (50 g/tanaman) dan M2 (100
g/tanaman). Parameter yang diamati tinggi pohon, diameter batang, jumlah daun, berat
kotor, berat kering, kolonisasi pada akar dan serapan P. Dari hasil penelitian, ditemukan
bahwa aplikasi kombinasi Azotobacter sp dan mikoriza dapat meningkatkan bobot
kering tanaman hingga 61,13% dan serapan P hingga 71,9%. Perlakuan terbaik adalah
kombinasi Azotobacter sp dengan dosis 20 ml/tanaman dan mikoriza dosis 100
g/tanaman (A1M2).
ABSTRACT
Nitrogen (N) is the macro element required by plants. Azotobacter sp and mycorrhiza
application is an effort that can be done to improve soil fertility and plant growth on
suboptimal land. This research aims at obtaining the best dose of Azotobacter sp,
mycorrhiza and a combination of both in increasing the growth and N uptake of oil
palm plants. The research used a Factorial Randomized Block Design method
consisting of 2 factors. The first factor was Azotobacter sp (A) including A0 (0
ml/plant) A1 (20 ml/plant) and A2 (40ml/plant), while the second factor was
mycorrhiza (M) including M0 ( 0 g/plant) M1 (50 g/plant) and M2 (100 g/plant) The
parameters observed were the tree height, stem diameter, leaf number, gross weight,
dry weight, colonization in root and P uptake of the plant. From the research result,it
was found that the application of Azotobacter sp and mycorrhiza combination can
increase the dry weight of the plant up to 61.13% and P uptake up to 71.9% In short,
the best treatment is the combination of Azotobacter sp with a dose of 20 ml/plant and
mycorrhiza fungi dose 100 g/plant (A1M2).
Kata kunci : Azotobacter sp, mikoriza, kelapa sawit, pertumbuhan tanaman, serapan N.

Keywords: Azotobacter sp, oil palm, mycorrhiza, plant growth, N uptake.
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LATAR BELAKANG
Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan salah satu tanaman penghasil
minyak nabati dan berperan penting dalam peningkatan devisa negara, penyerapan
tenaga kerja dan peningkatan perekonomian di Indonesia (Fauzi et al., 2012).
Pembibitan kelapa sawit merupakan hal yang penting untuk menghasilkan produksi
kelapa sawit dalam jangka panjang. Pertumbuhan awal bibit akan menentukan
keberhasilan tanaman (BBPPTP, 2013) Unsur hara nitrogen (N) adalah hara makro
yang paling penting untuk pertumbuhan tanaman. N merupakan unsure hara yang
mudah tercuci sehingga keberadaannya sering menjadi factor pembatas bagi
pertumbuhan tanaman dan produksi tanaman (Dong et la, 2012). Alternative yang
dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan mengurangi
penggunaan pupuk Anorganik adalah dengan mengaplikasikan pupuk hayati yang
mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara didalam tanah yang dapat di serap oleh
tanaman sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman yaitu Azotobacter sp dan
mikoriza. Azotobacter sp dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui biosintesis
zat aktif secara biologis, menstimulasi bakteri rizosfer, meningkatkan serapan unsur
hara dan fiksasi N secara biologis dari udara (Chen, 2006; Lenart, 2012; Somers et al,
2004; Rajaee et al, 2007). Inokulasi Azotobacter sp dapat menaikkan hasil antara 15–
100% dan mengurangi penggunaan pupuk buatan hingga 30% pada ekosistem lahan
kering (Simarmata, 1994).
Vesikula arbuskula mikoriza (VAM) merupakan salah satu bentuk simbiosis
mutualistik antara jamur dan akar tanaman. Mikoriza dapat meningkatkan pertumbuhan
tanaman dengan meningkatkan serapan unsure hara bagi tanaman (Azcón et al., 2008).
Dari beberapa hasil penelitian memperoleh efek mikoriza dapat meningkatkan serapan
hara N,P K adan unsure hara mikro pada tanaman (Alloush et al., 2000; Zaidi et
al.,2003). Pada penelitian ini diharapkan dengan aplikasi Azotobacter sp dan mikoriza
dapat meningkatkan serapan hara N dan pertumbuhan tanaman kelapa sawit.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Lembaga Pendidikan Perkebunan
(LPP) Medan. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu ayakan tanah,
timbangan, cangkul, botol plastik, gembor, paranet, bambu, ember, mulsa plastik,
selang infus, meteran dan alat-alat lainnya yang mendukung pelaksanaan penelitian ini.
Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu bibit kelapa sawit berumur 3
bulan yang diperoleh dari PPKS, tanah mineral, Azotobacter sp (2 x 108CFU/mL) dan
Mikoriza (Glomus sp) yang diperoleh dari Laboratorium Biologi Tanah USU, polibeg
hitam berukuran 35 x 40 cm, pupuk RP sebagai pupuk dasar dan pupuk NPK
(12:12:17:2).
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial
dengan 3 ulangan. Faktor I Azotobacter sp dengan 3 taraf perlakuan sebagai berikut :
A0:0ml /tanaman, A1: 20 ml /tanaman dan A2: 40 ml /tanaman. Faktor II Mikoriza
dengan 3 taraf perlakuan sebagai berikut : M0: 0 g /tanaman, M1: 50 g /tanaman dan
M2: 100 g /tanaman.
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Pelaksanaan Penelitian
Tanah yang telah diayak dimasukkan kedalam polybag sebanyak 10 kg. Pupuk
RP ditimbang sebanyak 10 gr kemudian dicampur hingga merata. Penanaman bibit
kelapa sawit dilakukan sehari setelah aplikasi pupuk RP. Aplikasi Azotobacter sp dan
Mikoriza dilakukan pada saat penanaman bibit kelapa sawit yang diaplikasikan disekitar
perakaran tanaman. Aplikasi pupuk majemuk (NPK 12:12:17:2) pengaplikasian
dilakukan 1 bulan sekali dengan cara menabur pupuk disekitar pangkal batang dosis
yang digunakan setengah dari dosis anjuran pemupukan bibit kelapa sawit.
Parameter Pengamatan
Peningkatan Tinggi Tanaman (cm), Lilit Batang (cm), Berat Akar, Berat Kering
Tanaman (gr), Derajat Infeksi Akar (%) dan Serapan Hara N (mg).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengamatan dan uji statistik yang dilakukan menunjukkan
bahwa tinggi tanaman pada perlakuan Azotobacter sp, Mikoriza, dan kombinasi
keduanya dapat dilihat pada Tabel 1
Tabel 1. Rataan tinggi tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) interval 1 bulan
(cm)
Perlakuan
Azotobacter sp
A0
A1
A2
Mikoriza
M0
M1
M2
Kombinasi
A0M0
A0M1
A0M2
A1M0
A1M1
A1M2
A2M0
A2M1
A2M2

Pengamatan Ke
II
III
IV

Awal

I

V

27.55
27.60
27.58

32.7
33.53
33.10

55.17
54.51
55.06

67.25
65.83
66.75

85.73
85.68
85.70

89.55
93.05
94.50

27.72
27.77
27.83

34.06
32.11
33.15

55.16
54.01
55.57

66.57
66.04
67.22

86.13
84.45
86.53

89.16
91.44
92.50

27.02
27.33
27.83
27.50
27.17
27.67
27.67
27.83
27.82

33.93 A
33.33 A
30.83 A
36.93 BC
31.50 A
32.17 A
31.33 A
31.50 A
36.47AB

54.4
59.4
51.73
58.87
52.40
52.27
52.23
50.23
62.73

67.23 a
71.4 ab
63.13 a
67.6 a
65.70 a
64.20a
64.90 a
61.03 a
74.33 bc

86.40
89.77
81.03
90.01
84.67
82.40
82.01
78.93
96.17

96.17 a
96.33 a
88.17 a
97.67 a
91.83 a
89.67 a
91.67 a
86.17 a
105.67 b

Ket: Angka-angka pada baris dan kolom yang diikuti huruf besar menunjukkan
pengaruh sangat nyata pada taraf 1 % dan huruf kecil pada taraf 5% menurut uji
BNT.
Aplikasi Azotobacter sp dan mikoriza secara tunggal tidak memberikan
pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman. Namun dari hasil penelitian
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dapat dilihat bahwasanya dengan aplikasi perlakuan dapat meningkatkan pertumbuhan
tanaman hal ini dapat dilihat bahwasanya tinggi tanaman pada penelitian ini sudah
memenuhi standart pertumbuhan kelapa sawit yakni 88 cm pada umur bibit 9
bulan.VAM berperan untuk meningkatkan kemampuan akar untuk menyerap unsure
hara P serta unser hara yang lain. Hal ini akan merangsang tanaman aktif menghasilkan
sel baru pada bagian titik tumbuh dan meningkatkan laju pertumbuhan vegetative
tanaman (Sartini, 2004; Azcón et al., 2008; Damayanti et al, 2014) Interaksi
Azotobacter sp dan Mikoriza memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi
tanaman. Dapat dilihat dari pengamatan terakhir diketahui bahwa A2M2 sebagai rataan
tertinggi dengan nilai 105,67 cm dan terendah A2M1 dengan nilai 86,17 cm. Tinggi
tanaman dengan perlakuan kombinasi Azotobacter sp dan mikoriza (A2M2) sebesar
16.19% sudah melampaui standart pertumbuhan kelapa sawit menurut BPM (2010).
Tabel 2. Rataan lingkar batang kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) interval 1 bulan
(cm)
Perlakuan
Pengamatan Ke
Awal
I
II
III
IV
V
Azotobacter sp
A0
2.06
3.78
7.43
9.77
14.93
1.,98 a
A1
2.07
3.92
7.41
9.72
15.08
16.36 a
A2
2.03
3.94
7.15
9.28
14.83
17.7 b
Mikoriza
M0
2.03
3.88
7.5
9.77
14.94
16.36
M1
2.03
4.06
7.38
9.82
15.16
16.62
M2
2.04
3.7
7.11
9.18
14.74
17.06
Kombinasi
A0M0
2.05
3.83
7,73
10.23
15.57
16.5 a
A0M1
2.03
4.03
7,37
10.07
15.17
16.30 a
A0M2
2.07
3.5
7,2
9.03
14.07
15.17 a
A1M0
2.03
3.9
7,43
9.83
14.43
15.50 a
A1M1
2.03
4.07
7,8
10.23
15.83
17.23 a
A1M2
2.07
3.8
7
9.1
15
16.37 a
A2M0
2.07
3.93
7,33
9.27
14.83
17.10 a
A2M1
2.03
4.1
7
9.17
14.5
16.33 a
A2M2
2.06
3.8
7,13
9.43
15.17
19.67 b
Ket : Angka-angka pada baris dan kolom yang diikuti huruf kecil menunjukkan
pengaruh nyata pada taraf 5 % menurut uji BNT.
Pada Tabel 2 perlakuan Azotobacter sp memberikan pengaruh nyata terhadap
pertumbuhan lingkar batang. Perlakuan Azotobacter 40 ml/tanaman (A2) sebagai rataan
tertinggi dengan nilai 17,7 cm dan terendah A0 dengan nilai 15,98 cm. peningkatan
lingkar batang dengan perlakuan A2 sebesar 10.76%. Perlakuan tunggal Mikoriza tidak
berpengaruh nyata terhadap pertimbuhan lingkar batang tanaman. Perlakuan interaksi
Azotobacter sp dan Mikoriza memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan
lingkar batang. Dapat dilihat dari pengamatan ke V diketahui bahwa A2M2 sebagai
rataan tertinggi dengan nilai 19,67 cm dan terendah A0M2 dengan nilai 15,17 cm.
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Peningkatan lingkar batang kombinasi perlakuan Azotobacter dan mikoriza sebesar
19.21% bila dibanding dengan kontrol. Salah satu peran mikoriza bagi tanaman adalah
meningkatkan pertumbuhan tanaman (Azcón et al., 2008)
Tabel 3. Rataan Berat akar tanaman, berat kering tanaman, infeksi akar (%) dan serapan
hara N (mg) tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq).
Perlakuan
Berat Akat Berat kering Infeksi akar Serapan N
Tanaman (gr) tanaman (gr)
tanaman (%) tanaman(mg)
Azotobacter sp
A0
106.08
161.8 a
48.33 b
594.93 a
A1
111.90
198.26 c
42.22 a
763.16 c
A2
91.56
182.98 b
40.00 a
698.41 b
Mikoriza
M0
96.97
162.16 A
11.11 A
613.41 a
M1
100.27
208.76 C
52.22 B
785.48 b
M2
112.31
172.12 B
67.22 C
657.62 a
Kombinasi
A0M0
119.27
146.63 A
6.67 A
524.16 A
A0M1
101.03
203.43 AB
63.33 CDE
755.27 A
A0M2
97.97
135,33 A
75.01 EFG
505.38 A
A1M0
85.56
131.83 A
10.01 A
499.18 A
A1M1
106.84
226.70 BCD
46.67 B
889.24ABC
A1M2
143.33
236.27CDE
70.00 DEF
901.08BCD
A2M0
86.1
208.03ABC
16.67 A
816.92 AB
A2M1
92.94
196.17 A
46.67 BC
711.93 A
A2M2
95.65
144.77 A
56.67 BCD
566.41 A
Ket: Angka-angka pada baris dan kolom yang diikuti huruf besar menunjukkan
pengaruh sangat nyata pada taraf 1 % dan huruf kecil pada taraf 5% menurut uji
BNT.
Pada Tabel 3 perlakuan Azotobacter sp memberikan pengaruh nyata terhadap
pertumbuhan berat kering tanaman dan serapan hara N tanaman. Aplikasi Azotobacter
sp secara tunggal sebanyak 20 ml/tanaman dapat meningkatkan berat kering tanaman
sebesar 22.53% dan meningkatkan serapan N tanaman 28.28% bila dibanding dengan
control. Hal ini sesuai dengan pendapat Yuwono (2006) bahwa Azotobacter sp dapat
menguntungkan bagi tanaman karena mampu meningkatkan tingkat perkecambahan
biji, pertumbuhan tanaman, vigor tanaman, dan pertumbuhan vegetatif. Perlakuan
tunggal Mikoriza sebanyak 20 g/tanaman(M1) dapat meningkatkan berat kering
tanaman 28.74% dan serapan N tanaman 28.05% bila dibanding dengan kontrol hal ini
karena Aplikasi mikoriza dapat meningkatkan pertumbuhan dan serapan hara bagi
tanaman (Marschner H and Dell B.1994; Gavito et al. 2000). Perlakuan interaksi
Azotobacter sp dan Mikoriza memberikan pengaruh nyata terhadap berat kering
tanaman, infeksi akar dan serapan N tanaman. Peningkatan berat kering tanaman
sebesar 61.13%, infeksi akar tanaman dan serapan hara N tanaman sebesar 71.91% bila
dibanding dengan control, hasil penelitian Farzaneh et al (2011) dengan aplikasi
mikoriza dapat meningkatkan berat kering tanaman dan serapan hara tanaman ini
membuktikan bahwa aplikasi mikoriza dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman.
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Mikoriza mampu menginfeksi 80% akar tanaman dan meningkatkan serapan hara
tanaman (Harahap et al, 2015; Zaidi et al. 2003 ).
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aplikasi Azotobacter sp dan
mikoriza dapat meningkatkan bobot kering tanaman hingga 61,13% dan serapan P
hingga 71,9%. Perlakuan terbaik adalah kombinasi Azotobacter sp dengan dosis 20
ml/tanaman dan mikoriza dosis 100 g/tanaman (A1M2).
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KERAGAMAN PREDATOR GENERALIS HAMA PADA TANAMAN
KENTANG (Solanum tuberosum L.) YANG DIPERLAKUKAN
INSEKTISIDA NABATI DI DATARAN MEDIUM
DIVERSITY OF GENERALIST PREDATORS ON POTATOES (Solanum
tuberosum L.) TREATED BY VEGETARY INSECTICIDE IN MEDIUM AREA
1)

Baiq Minarti Rismanovi1, M. Sarjan1, Wahyu Astiko1.
Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Mataram,
Jalan Majapahit No. 62 Mataram
Korespondensi: ovibmrn@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian insektisida nabati
terhadap keragaman, kelimpahan, dan dominansi predator pada tanaman kentang di
Dataran Medium. Percobaan ini dilakukan di lahan percobaan Unit Produksi Benih
(UPB) Santong, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dengan metode
eksperimental. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 6 perlakuan insektisida
nabati yaitu ekstrak daun nimba, ekstrak batang tembakau, ekstrak dun sirsak, dan
ekstrak daun babandotan.Hasil penelitian menunjukkan ada 6 famili predator yaitu
famili Formicidae, Lycosidae, Coccinellidae, Mantidae, Oxyopidae dan Aranedae
dengan 7 spesiesyaitu Dolichoderus bituberculatus, Lycosa pseudoannullata, Pardosa
irriensis, Coccinella transversalis, Mantis religiosa, Oxyopus javanus dan Neoscona
nautica. Nilai H’ dan K secara umum tergolong dalam kategori rendah sedangkan nilai
dominansi (D) Simpson (Odum, 1988) apabila D (<0,5) maka tidak ada spesies yang
mendominansi pada setiap perlakuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks
keragaman dan kelimpahan predator tertinggi pada perlakuan ekstrak daun nimba
dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Famili Formicidae (Dolichoderus
bituberculatus ) mimiliki populasi tertinggi dibandingkan dengan 5 famili yang lain.
ABSTRACT
The goal of this research is to know application of organic insecticide towards
variability, abundance and domination of predator on sweet potatoes in medium area.
This research was done in land of production unit Santong sub regency of Kayangan,
regency of North Lombok. Randomized Completely Block Design was used in this
research with 6 treatments of organic insecticide such as extract of nimbi leaf, extract
of tobacco stem, extract of sirsak leaf and extract of babandotan leaf. Research result
showed that there were 6 families of predator such as famili Formicidae, Lycosidae,
Coccinellidae, Mantidae, Oxyopidae and Aranedae with 7 species such as Dolichoderus
bituberculatus, Lycosa pseudoannullata, Pardosa irriensis, Coccinella transversalis,
Mantis religiosa, Oxyopus javanus and Neoscona nautica. In general, H’ and K values
categorized low while if Simpson (Odum, 1988) dominant value D <0,5 so there were
no domination at every treatment. Analysis result showed that the highest variability
index and abundance founded at treatment of extract of nimbi leaf compared to other
treatments. Family of Formicidae (Dolichoderus bituberculatus) have highest
population compared to the other families.
Kata Kunci: Kentang, Keragaman Predator, insektisida nabati.
Key Word: Potatoes, Diversity Predators, Vegetary Insecticides
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LATAR BELAKANG
Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan salah satu komoditas penting di
Indonesia yang mempunyai potensi untuk mendukung program diversifikasi pangan.
Hal ini penting karena untuk mengatasi ketergantungan masyarakat akan kebutuhan
pangan yang hanya tergantung pada beras. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) dan Direktorat Jendral Hortikultura NTB menunjukkan bahwa produktivitas
kentang pada tahun 2012 mencapai 6.526 ton dan pada tahun 2015 produktivitas
kentang mencapai 3.412 ton sehinga produktivitas kentang nasional mengalami
penurunan (BPS, 2015).
Upaya perluasan areal tanam kentang di dataran medium dihadapkan olehbanyak
kendala, misalnya suhu tinggi, kelembaban, dan intensitas sinar matahari yang menjadi
faktor penghambat pembentukan umbi. Selain itu, gangguan Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT) di dataran medium juga tinggi yang dapat menyebabkan kehilangan
hasil sekitar 25-90%(Setiawati et al., 2009).
Salah satu cara yang mudah dilakukan petani yaitu dengan melakukan
pengendalian dengan menggunakan insektisida sintetik. Namun penggunaan insektisida
sintetetik memiliki dampak yang negatif seperti tidak ramah lingkungan, terbunuhnya
musuh alami, terjadinya resurjensi, ledakan hama sekunder, timbulnya strain hama yang
resisten, dan residu pestisida pada hasil pertanian. Adanya dampak negatif tersebut
maka pengendalian yang ramah lingkungan, efektif, dan efisien adalah dengan
menggunakan tehnik pengendalian Pengelolaan Hama Terpadu (PHT), satu diantaranya
adalah menggunakan insektisida nabati yang berasal dari berbagai daun dan batang
tumbuhan seperti daun nimba, daun sirsak, daun babandotan dan batang tembakau.
Salah satu cara yang juga dapat di manfaatkan petani adalah dengan menggunakan
musuh alami salah satunya berupa predator (Nuraeni et al.,2013). Namun demikian
informasi tentang keragaman predator hama pada tanaman kentang dengan
menggunakan insektisida nabati di dataran medium masih sangat kurang. Oleh karena
itu telah dilakukan penelitian yang berjudul Keragaman Predator Hama Generalis Pada
Tanaman Kentang (Solanum tuberosum L.) Yang Diperlakukan Insektisida Nabati di
Dataran Medium.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian insektisida nabati
terhadap keragaman, kelimpahan, dan dominansi predator pada tanaman kentang di
dataran medium.
BAHAN DAN METODOLOGI
Tempat dan Waktu
Penelitian ini dilaksanakan di dataran medium dengan ketinggian ±480 mdpl
yang berlokasi di Unit Produksi Benih (UPB) di Desa Santong Kecamatan Kayangan
Kabupaten Lombok Utara, pada bulan Januari sampai bulan April 2017.
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Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah pitfall trap, botol spesimen,
ajir dari bambu dengan tinggi 50 cm, kamera digital, tali rapia, gunting, buku
identifikasi dan alat tulis-menulis.
Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah alkohol 70%, benih
kentang varietas Granola G0 yang di peroleh dari hasil sentral produksi benih kentang
di Sembalun milik Dinas Pertanian NTB. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk SP-36,
KCl, Urea, dan Petroganik. Insektisida kimia yang digunakan yaitu Delthamethrin 25
g/l dan insektisida nabati dari ekstrak daun nimba, ekstrak batang tembakau, ekstrak
daun sirsak dan ekstrak daun babandotan.
Rancangan Percobaan
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 6
perlakuan dan 3 ulangan, sehingga diperoleh 18 petak perlakuan. Benih yang digunakan
adalah benih kentang varietas granola yang diperoleh dari hasil produksi benih di
Santong dan Timbanuh Lombok Timur. Penanaman bibit dilakukan dengan
membenamkan bibit sebanyak 2 bibit pada tiap-tiap lubang tanam dengan kedalaman 2
cm dengan jarak tanam 70 x 30 cm. Penanaman dilakukan pada bulan Januari 2017.
Pemupukan dilakukan 2 kali yaitu satu kali sebelum tanam dan satu kali setelah tanam
menggunakan pupuk Urea (100kg/ha), SP-36 (100 kg/ha), KCl (50 kg/ha) dan
petroganik (3 ton/ha).
Insektisida nabati ekstrak daun nimba, ekstrak batang tembakau, ekstrak daun
sirsak, ekstrak babandotan dan insektisida kimia Delthamethrin diperlakukan mulai 41
hari setelah tanam (HST) sebanyak 8 kali dengan interval waktu 6 hari. Perangkap yang
digunakan yaitu jaring ayun (sweep net) dengan cara mengayunkannya dan perangkap
mangkok plastik (pit fall trap) yang diletakkan pada tiap perlakuan. Identifikasi
predator dilakukan di Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Mataram.
Indeks Keragaman (H’) dan Kelimpahan (K) ditentukan berdasarkan indeks
Shannon-Wiener (Magurran, 1988), dengan rumus
. (H’ = Indeks
Keragaman, Pi = jumlah individu satu spesies /jumlah total individu). Indeks
Keragaman dikategorikan tinggi (H>3), sedang (H<3), dan rendah (H<1). Indeks
kelimpahan predator dihitung dengan rumus

(K= Indeks Kelimpahan).
Indeks Dominansi (D) ditentukan berdasarkan Indeks Dominansi Simpson
(Odum,1988) dengan rumus
. (D = Nilai indeks dominansi, in = jumlah
total individu dari suatu spesies, N = jumlah total individu dari seluruh spesies).
Dengan kriteria tidak ada spesies yang mendominasi (D<0.5) dan ada spesies yang
mendominasi (D ≥ 0.5)
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Data yang memiliki nilai 0 ditransformasi menggunakan transformsi akar
(SQRT= Data+0,5) kemudian data di analisis menggunakan analisis sidik ragam
(ANOVA), jika terdapat beda nyata dilanjutkan dengan menggunakan Uji Beda Nyata
Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Indeks Keragaman (H’), Kelimpahan (K), dan Dominansi (D) Predator Pada
Tanaman Kentang Dengan Berbagai Perlakuan.
Menurut kriteria perhitungan indeks keragaman (H’) Shannon-Wiener
(Magurran, 1988) apabila (H’<1) maka nilai indeks keragaman predator tersebut
tergolong dalam kategori rendah dan kelimpahan (K) predator juga tergolong dalam
kategori rendah sedangkan nilai dominansi (D) menurut indeks Dominansi Simpson
(Odum, 1988) apabila D (<0,5) yang menunjukkan bahwa tidak ada spesies yang
mendominansi pada setiap perlakuan.
Tabel 1. Indeks Keragaman (H’), Kelimpahan (K), dan Dominansi (D) predator pada
perlakuan Insektisida Nabati.
Perlakuan
P0
P1
P2
P3
P4
P5
BNJ 5%

Keragaman
(H’)
1,07 a*
0,14 e
0,87 b
0,54 c
0,36 d
0,21 e
0.14

Kelimpahan
(K)
40,18 a*
3,04 e
25,93 b
16,28 c
9,54 d
5,01 e
4,50

Dominansi
(D)
0,17 c*
0,38 a
0,19 bc
0,19 bc
0,24 abc
0,35 b
0,16

Keterangan:*Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
pada uji BNJ 5%.

Pengaplikasian menggunakan insektisida nabati pada tanaman kentang
berpengaruh terhadap keragaman dan kelimpahan predator. Pada (Tabel 1) hasil analisis
menunjukkan bahwa nilai indeks keragaman dan kelimpahan predator tertinggi pada
perlakun insektisida nabati yaitu ekstrak daun nimba dibandingkan dengan perlakuan
yang lain. Tingginya nilai indeks keragaman dan kelimpahan predator pada ekstrak
daun nimba diduga karena ekstrak daun nimba (P2) bersifat spesifik yaitu mudah
terabsorbsi oleh tanaman, bekerja secara sistemik, sedikit racun kontak dan aman bagi
serangga musuh alami. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Aradila (2009) yang
menjelaskan bahwa ekstrak daun nimba bersifat spesifik lokal yang menyerang
serangga hama bukan musuh alami melalui senyawa aktif azadirachtin yang terkandung
pada daun nimba. Senyawa azadirachtin berperan sebagai antifeedant dengan
menghasilkan reseptor kimia (chemoreseptor) yang mengganggu rangsangan untuk
menurunkan nafsu makan.
Pada perlakuan insektisida kimia dan babandotan memiliki nilai indeks
keragaman dan kelimpahan predator rendah, diduga karena insektisida kimia dapat
membunuh serangga hama ataupun predator dengan cepat karena bersifat racun kontak,
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sistemik, dan lambung sehingga nilai keragaman dan kelimpahan predator rendah.
Sedangkan pada ekstrak daun babandotan diduga karena ekstrak daun babandotan
memiliki kandungan senyawa aktif yang terdiri dari precocene I dan precocene II,
saponin, flavonoid, polifenol dan minyak atsiri. Senyawa precocene I dan precocene II
yang terkandung pada ekstrak daun babandotan dikenal sebagai senyawa anti hormone
juvenil, yaitu hormon yang diperlukan oleh serangga selama metamorfosis dan
reproduksi. Daun babandotan mampu mengganggu proses metamorfosis seranggahal ini
sesuai dengan pernyataan (Ditjenbun, 1994) yang menyatakan bahwa senyawa
precocene yang ada pada daun babandotan (P5)mengalami reaksi kimia dalam tubuh
serangga sehingga menjadi reaktif dan menyebabkan terjadinya kerusakan protein sel
dan kematian sel.
Dari hasil perhitungan nilai indeks dominansi tertinggi pada perlakuan
insektisida kimia (P1) dan tidak berbeda nyata dengan yang lain. Tingginya nilai indeks
dominansi predator pada insektisida kimia diduga karena nilai indeks keragaman dan
kelimpahan predator pada perlakuan tersebut memiliki nilai yang terendah apabila nilai
dominansi tinggi maka keragaman predator juga rendah.
Pengaruh Insektisida Nabati Terhadap Populasi Predator Pada Tanaman
Kentang.
Berdasarkan hasil analisis sidik ragam perlakuan dengan insektisida dapat
mempengaruhi populasi predator, hal tersebut terlihat dengan rendahnya populasi
predator pada semua perlakuan dibandingkan dengan tanpa perlakuan. Namun
perlakuan insektisida kimia memiliki nilai terendah dibandingkan dengan perlakuan
yang lain.
Tabel 2. Pengaruh Insektisida Nabati terhadap Populasi Predator pada Pertanaman
Kentang.
Perlakuan
P0
P1
P2
P3
P4
P5
BNJ 5%

Db
4,476a*
0,428d
2,809b
1,857c
1,190d
0,904d
0,932

Lp
3,285a*
0,142c
2,428b
1,714b
0,857c
0,476c
0,783

Pi
1,61 a*
0,70 e
1,34 b
1,11 c
0,92 d
0,78 e
0,170

Serangga Predator
Ct
Mr
1,857a*
1,40 a*
0,047d
0,70 c
1,047b
1, 18 b
0,666bc
1, 09 b
0,285d
0,80 c
0,047d
0, 70 c
0,507
0,195

Oj
1,47 a*
0, 70 d
1,21 b
1,01 c
0,83cd
0,75 d
0,193

Nn
1,761a*
0,047d
1,047b
0,666bc
0,571c
0,095d
0,449

Keterangan:*Pi, Mr dan Oj telah di transformasi menggunakan Square Root (akar). Angka-angka yang diikuti oleh
huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNJ 5%. Db (Dolichoderus
bituberculatus), Lp(Lycosa pseudoannulata), Pi(Pardosa irriensis),Ct (Coccinella transversalis), Mr
(Mantis religiosa), Oj (Oxyopus javanus), Nn (Neoscona nautica).

Berdasarkan dari hasil analisis sidik ragam (ANOVA) menunjukan bahwa pada
spesies Dolichoderus bituberculatus padaperlakuan P0 tidak berbeda nyata dengan
P1,P2,P3,P4 dan P5, tetapi P1 tidak berbeda nyata dengan P4 dan P5 dan P2 berbeda
nyata dengan semua perlakuan. Pada spesies Lycosa pseudoannulataperlakuan P0
berbeda nyata dengan semua perlakuan, P2 dan P3 berbeda nyata dengan perlakuan
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P1,P4 dan P5 tetapi P1,P4 dan P5 tidak berbeda nyata, perlakuan P2 dan P3 tidak
berbeda nyata. Pada spesies Pardosa irriensisP0,P2,P3,P4 berbeda nyata dengan semua
perlakuan tetapi pada perlakuan P1 dan P5 tidak berbeda nyata. Coccinella transversalis
P1, P4 dan P5 tidak berbeda nyata namun berbeda nyata dengan perlakuan P0, P2 dan
P3. Spesies Mantis religiosaP1, P4 dan P5 tidak berbeda nyata, namun berbeda nyata
dengan perlakuan P0, P2 dan P3 dan P2 tidak berbeda nyata dengan P3 namun berbeda
nyata dengan P0. Oxyopus javanus P1 tidak berbeda nyata dengan P4 dan P5 namun
berbeda nyata dengan P0, P2 sedangkan P3 dan P4 tidak berbeda nyata namun berbeda
nyata dengan P2 dan P0. Neoscona nautica P1 tidak berbeda nyata dengan P5 namun
berbeda nyata dengan P0, P2,P3 dan P4 sedangkan P2 tidak berbeda nyata dengan P3
namun berbeda nyata dengan P0, P1, P4 dan P5.
Tingginya famili Formicidae (D.bituberculatus) diduga karena kemampuan satu
ekor ratu semut dalam reproduksi telur dapat mencapai 5000 telur per ekor dalam kurun
waktu sehari dan memiliki kebiasaan hidup yang berkelompok (Yahya, 2004)
menyatakan famili Formicidae ini memiliki penyebaran yang sangat luas dan mudah
beradaptasi dengan lingkungan sehingga keberadaanya mampu hidup disemua habitat.
Keadaan ini dapat terjadi karena ketersediaan makanan atau tumbuhan inang sebagai
sumber makananyang cocok bagi semut. Menurut Purwatiningsih (2001) kedatangan
serangga kesuatu areal tersebut karena tanaman inang dapat berasaldari tanaman yang
ditanam sekitar lahan percobaan. Famili Formicidae ini selain sebagai predator yang
dapat menekan hama, juga berperan sebagai pengurai bahan organik. Selain itu
penyebab kehadiran semut karena kemampuan semut berjalan mengikuti jejak jenisnya
karena adanya feromon pemandu. Borror et al., (2005) dan Elzinga(1987) menyatakan
bahwa serangga memiliki feromon untuk pemandu sehingga dapat mudah jenisnya
menemukan sumber makanan.
Selain itu famili Lycosidae (L.pseudoannulata) memiliki populasi tertinggi
karena selain dapat beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan diduga juga memiliki
kemampuan bertelur sebanyak 200-400 dalam kurun waktu 3-4 bulan (Shepard et al.,
1987) menyatakan bahwa Lycosidae bertelur sebanyak 200-400 akan tetapi dari jumlah
telur tersebut hanya 60-80 yang menetas, kemudian anak laba-laba yang baru menetas
akan berada di atas punggung induknya. Selain itu Lycosidae aktif dalam memburu
mangsa secara langsung tanpa menggunakan jaring dan memiliki ukuran tubuh yang
relatif besar yang dapat memudahkan dalam menangkap mangsa. Lycosidae merupakan
laba-laba yang memiliki kemampuan mobilitas dan aktivitas tinggi di permukaan tanah
sehingga dalam memangsa lebih mudah dalam menangkap hama dan merupakan
predator generalis (Denno et al., 2004).
Perkembangan Populasi Predator Perminggu Dengan Beberapa Perlakuan.
Pengaplikasian insektisida nabati ataupun kimia memberikan pengaruh terhadap
populasi predator dan membentuk pola fluktuasi selama pengamatan perminggu. Dari
hasil pengamatan perkembangan populasi predator di pertanaman kentang secara umum
menunjukkan bahwa perkembangan populasi pada semua famili berfluktuasi. Fluktuasi
populasi predator yang terjadi diduga disebabkan oleh berbagai faktor lingkungan yang
dapat membantu atau memperlambat proses perkembangbiakan predator. Basukiriadi
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(2005) menyatakan bahwa peran faktor biotik dan abiotik dapat menentukan ukuran
populasi pada suatu ekosistem. Selain itu persaingan dengan individu sejenis dalam
memperebutkan sumber daya makanan yang sama dapat mengurangi jumlah populasi
yang tersedia.
Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah populasi predator cenderung
mengalami peningkatan pada saat tanaman berumur 48 dan 62 hari setelah tanam (hst)
hal ini diduga karena pada minggu tersebut persediaan inang masih tersedia dan
memadai. Selain itu faktor lingkungan yang mendukung keberadaan populasi predator.
Adapun kisaran suhu pada lokasi penelitian yaitu sebesar 23-25oC hal tersebut sesuai
dengan kondisi yang mendukung perkembangbiakan predator. Menurut Jumar (2000)
bahwa perubahan suhu berhubungan dengan proses fisiologis serangga apabila suhu
lingkungan menurun, maka suhu tubuh serangga juga akan menurun sehingga dapat
memperlambat proses perkembangbiakan. Secara umum kisaran suhu yang efektif
untuk serangga minimum 150C, suhu optimum 250C dan suhu maksimum 450C. Selain
itu vegetasi tumbuhan di sekitar lahan yang rimbun yang menyebabkan hadirnya
peningkatan populasi predator. Hal ini sesuai dengan pernyataan Brewer dan Elliot
(2004) yang menyatakan keragaman tumbuhan di sekitar tanaman budidaya dapat
mempengaruhi kehadiran predator. Artinya kehadiran predator juga berasal dari
vegetasi yang ada di sekitar lahan tersebut.
Penurunan predator cendrung terjadi saat tanaman berumur 55 dan 69 hari
setelah tanam (hst) hal tersebut diduga karena pada minggu tersebut curah hujan yang
tinggi yaitu mencapai 91, 000 sehingga hama ataupun predator yang berada di sekitar
lahan ikut terbawa arus air hujan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bagwell dan
Baldwin (2009) hujan lebat dapat menyebabkan jumlah populasi predator menurun,
karena predator akan ikut terbawa arus yang menyebabkan predator mengalami
kematian. Selain itu pada minggu tersebut telah dilakukan modifikasi lingkungan, jika
vegetasi lahan terganggu maka habitat dari predator tersebut juga akan terganggu yang
menyebabkan predator migrasi dan mencari tempat yang lain. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Oka (1995) yang menyatakan bahwa predator akan berpindah apabila
lingkungan disekitarnya terganggu, karena beberapa predator biasanya menyukai
vegetasi tertentu sebagai naungan dan tempat bersembunyi dalam menangkap mangsa
sehingga keberadaan vegetasi juga dapat mempengaruhi jumlah populasi predator

Produksi Tanaman Kentang Dari Beberapa Perlakuan
Berdasarkan dari hasil produksi pada tanaman kentang menunjukkan bahwa
pada perlakuan insektisida kimia (P1) memiliki nilai tertinggi, hal ini diikuti dengan
ekstrak daun nimba (P2) keduanya tidak berbeda nyata, namun berbeda nyata dengan
perlakuan lainnya (Gambar 1).
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Gambar 1. Produksi tanaman kentang dari beberapa perlakuan (perlakuan dengan
huruf yang sama tidak berbeda nyata dengan uji BNJ 5%= 16,49).
Tingginya insektisida kimia disebabkan karena bekerja secara cepat yaitu
bersifat racun kontak, sistemik dan lambung yang dapat membunuh hama dan predator
dengan cepat sehingga pada perlakuan insektisida kimia hasil produksi memiliki
pertumbuhan yang baik dan optimal, sedangkan produksi tertinggi kedua pada
perlakuan ekstrak daun nimba (P2) diduga karena pada ekstrak daun nimba (P2) bersifat
sistemik yang dapat menekan intensitas serangan hama melalui mekanisme penolak
makan, mengganggu pertumbuhan dan reproduksi serangga yang dapat bersifat
antifeedant (penolak makan) sehingga pertumbuhan tanaman tidak terganggu akibat dari
serangan hama. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Waridho (2017) yang
menyatakan bahwa perlakuan dengan ekstrak daun nimba dapat menekan intensitas
serangan hama tanaman sehingga tanaman dapat berproduksi secara optimal.
Hasil produksi terendah terdapat pada perlakuan P0 hal ini disebabkan karena
pada perlakuan P0 tidak terdapat kandungan insektisida pada tanamankentang sehiingga
tidak adanya pengaruh yang menekan serangan hama yang dapat menurunkan hasil
produksi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal antara lain yaitu :
1. Diperoleh 7 spesies predator generalis yaitu Dolichoderus bituberculatus,
Lycosa pseudonnullata, Pardosa irriensis, Coccinella transversalis, Mantis
religiosa, Oxyopus javanus dan Neoscona nautica yang berasal dari 6 famili
predator yaitu Formicidae, Lycosidae, Coccinellidae, Mantidae, Oxyopidae dan
Aranedae.
2. Nilai indeks keragaman predator (H’) secara umum pada areal pertanaman
kentang di Desa Santong tergolong dalam kategori rendah.Perlakuan ekstrak
daun nimba memiliki nilai tertinggi dengan rata-rata indeks keragaman sebesar
0,87 dan kelimpahan sebesr 25,93.
3. Famili Formicidae (Dolichoderus bituberculatus) memiliki populasi tertinggi
dibandingkan dengan 5 famili yang lain pada setiap perlakuan.
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Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan keragaman predator dan
kelimpahan tertinggi pada tanpa perlakuan namun dari hasil produksi memiliki nilai
terendah sehingga cara yang mudah dilakukan yaitu dengan memanfaatkan insektisida
nabati dari ekstrak daun nimba yang dapat membunuh hama namun tidak berbahaya
terhadap predator.
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VARIASI WAKTU VERNALISASI DALAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN
VIABILITAS BIJI BAWANG MERAH (TRUE SEED OF SHALLOT)
VERNALISATION PERIOD IMPROVED GROWTH, PRODUCTIVITY AND
VIABILITY TRUE SEED OF SHALLOT
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1

ABSTRAK
Perbenihan benih biji bawang merah (True Seed of Shallot) merupakan inovasi baru
sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan perbenihan bawang merah di Indonesia.
Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi TSS di Indonesia antara lain
iklim, ketersediaan serangga polinator, kualitas umbi bawang merah yang digunakan
serta berbagai komponen teknologi lainnya dalam memacu terbentuknya bunga dan
kebernasan biji yang dihasilkan. Vernalisasi merupakan salah satu komponen penting
dalam keberhasilan produksi TSS. Penelitian ini terdiri dari dua tahap, tahap pertama
bertujuan mendapatkan keragaan tanaman dan TSS yang dihasilkan dengan menguji
4 perlakuan, yang disusun secara acak kelompok dengan 3 ualangan. Keempat
perlakuan adalah tanpa vernalisasi, vernalisasi 2 minggu, vernalisasi 4 minggu dan
vernalisasi 6 minggu dilakukan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur
pada bulan Mei – November 2016. Dilanjutkan penelitian tahap dua yang dilakukan di
Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur pada bulan Desember 2016 - January
2017 dengan menguji kualitas TSS yang dihasilkan dalam persemaian TSS dengan
indikator penilaian viabilitas (daya tumbuh TSS) hingga kualitas bibit siap tanam
(seedling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa vernalisasi selama 4 minggu adalah
yang terbaik yang ditunjukkan dengan waktu tercepat keluarnya bunga, jumlah bunga
terbanyak, besarnya diameter bunga dan banyaknya biji (TSS) yang dihasilkan.
Sedangkan viabilitas benih biji (TSS) hasil
perlakuan umbi non vernalisasi
menghasilkan biji yang kurang bernas, vernalisasi 4 minggu menghasilkan prosentase
daya tumbuh tertinggi. Parameter pertumbuhan bibit setelah berkecambah pada semua
perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata.

ABSTRACT
True Shallot Seed(TSS) is a new agricultural innovation technology as a solution to
overcome the problems of shallot production in Indonesia. Many factors influence the
successful of TSS production such as climate, availability of pollinator insects, quality
of shallot bulbs used and various other technological components in spurring the
formation of flowers and true seed yield. Vernalisation is one of the important
components in the successful production of TSS. This research aim to observe growth
performance and productivity of shallot growing from bulbs and viability of true seed
yield based on different vernalisation period. The research consists of two stages, the
first phase investigate growth variability and TSS yield by testing 4 treatments with 3
replications. The treatments were: 1) without vernalisation, 2) 2 weeks vernalisation
period, 3) 4 weeks vernalisation period and 4) 6 weeks vernalisation period.The
experiment was conducted in East Lombok - Indonesia from May to November 2016.
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Followed by the second phase from December 2017 to January 2017 by testing the
viability of TSS produced from first phase. The results showed that 4 weeks
vernalisation period gave the best growth performance as indicated by the fastest
flower occurring time, largest flower diameter, and highest number of seed yield. In
addition, TSS from 4 weeks vernalisation period showed the highest viability in the
field.
Kata kunci: Ttrue seed of shallot (TSS), vernalisasi, produktivitas dan viabilitas
Keywords: True seed of shallot, vernalisation ,productivuty and viability

LATAR BELAKANG
Bawang merah (Allium ascalonicum L.) termasuk tanaman sayuran yang
mempunyai nilai ekonomi tinggi dan prospek pasar yang baik, serta paling banyak
dibudidayakan di Indonesia. Selama ini bawang merah diperbanyak secara vegetatif
dengan menggunakan umbi sebagai benih.
Benih merupakan salah satu penentu keberhasilan peningkatan produktivitas
tanaman. Ketersediaan benih secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penting
untuk keberlanjutan usahatani bawang merah.
Beberapa masalah umbi sebagai benih antara lain masa simpan yang terbatas,
nisbah perbanyakan yang rendah (rata-rata 1:10), perlu ruang penyimpan yang luas dan
biaya pengangkutan mahal. Permasalahan lainnya adalah ketersediaan benih umbi
bermutu pada tanaman bawang merah terjadi setiap tahun, hal itu disebabkan jika umbi
konsumsi harganya mahal maka petani jarang sekali menyisakan hasil panennya untuk
ketersediaan benih pada musim tanam berikutnya. Menurut Direktorat Jendral
Hortikultura, 2016, ketersediaan benih bermutu pada tanaman bawang merah di
lapangan tidak lebih dari 20% setiap tahunnya. Selama sistem perbenihan bawang
merah masih menjadi satu dengan sistem produksi umbi konsumsi maka kelangkaan
benih umbi akan terus terjadi setiap tahun.
Upaya pemerintah mengembangkan tanaman bawang merah telah mengantarkan
Indonesia menjadi negara berswasembada bawang merah sejak Tahun 2016 dan
selanjutnya pemerintah mencanangkan Tahun 2045 menjadi negara pengekspor bawang
merah. Oleh karenanya teknologi baru terus dicari dalam mencapai usahatani yang
efisien dan menguntungkan. Biji botani bawang merah atau True Seed of Shallot (TSS)
menjadi salah satu pilihan untuk dapat mensubstitusi benih umbi bawang merah dan
meningkatkan produksi bawang merah dalam negeri serta meningkatkan efisiensi
usahatani bawang merah.
TSS adalah biji matang yang telah dibuahi, memiliki embrio, cadangan makanan
dan lapisan pelindung. TSS biasa digunakan petani dalam budidaya bawang merah di
negara subtropik dan telah lama menjadi benih komersial dan diproduksi oleh industri
benih. TSS yang baik akan menghasilkan umbi dengan produktivitas tinggi dan kualitas
yang seragam.
TSS yang ditanam di daerah tropis berukuran lebih kecil dari biji onion/bawang
bombay yang banyak ditanam di daerah subtropis. Biji bawang merah tidak mengalami
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dormansi dan dapat segera berkecambah pada kondisi kelembapan yang sesuai. Biji
berbentuk bulat, pipih, berkerut dengan bentuk tidak beraturan dan memiliki lapisan
pelindung berwarna hitam. Biji dihasilkan dari umbel bunga bawang merah yang telah
masak. Bobot rata-rata 1000 biji berkisar 2-3 g, biji rata-rata masing-masing 0,36 – 0,4
g dan 0,22- 0,36 g (Brewster, 2008).
TSS memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan benih umbi,
diantaranya TSS menghasilkan nisbah perbanyakan benih (umbi ke biji / TSS ) yang
tinggi (1 : 200), memiliki daya simpan yang lama (> 2 tahun) dan tidak ada masa
dormansi sehingga penyediaan benih terjamin sepanjang tahun. Penggunaan TSS
untuk menghasilkan umbi bawang merah lebih sedikit (3-5 kg/ha), sehingga dapat
menurangi biaya benih dan tidak memerlukan gudang penyimpanan yang luas serta
transportasi khusus.
Keberhasilan produksi TSS ditentukan oleh banyak faktor diantaranya iklim
mikro, keberadaan serangga polinator, teknik budidaya, varietas tanaman (faktor
genetik) dan vernalisasi. Secara alami persentase pembungaan bawang merah rata-rata
hanya 30% (Putrasemadja dan Permadi, 1994). Rendahnya persentase pembungaan
bawang merah disebabkan oleh lingkungan cuaca di Indonesia terutama panjang hari
yang pendek) <12 jam) dan rata-rata temperatur udara harian yang cukup tinggi(>18o
C) sehingga tidak mendukung terjadinya inisiasi pembungaan tanaman. Tanaman
bawang merah membutuhkan temperatur rendah (7-12o C) dan fotoperiodisitas panjang
(>12 jam) untuk keperluan pembungaan (Yasawa, S.1990)
Dengan demikian upaya produksi TSS di Indonesia dilakukan pada lahan
dataran tinggi agar mendapat kondisi iklim mikro yang dikendaki tanaman agar
perentase berbunganya tinggi. Upaya menempatkan budidaya bawang merah untuk
TSS pada dataran tinggi saja belum cukup, masih memerlukan masukan-masukan
inovasi lainnya diantaranya adalah memberikan perlakuan temperatur rendah secara
artifisial (vernalisasi) pada umbi benih.
Pengaruh faktor tunggal vernalisasi terhadap produksi dan kualitas TSS di
Indonesia belum pernah diilakukan, diantara penelitian yang ada adalah mempelajari
perlakuan zat pengatur tumbuh dan vernalisasi serta komponen teknologi laiinya.
Sehingga hasil penelitian sangat penting untuk bahan rekomendasi bahwa vernalisasi
merupakan keharusan atau tidak dalam memproduksi TSS di Indonesia, mengingat
perangkat vernalisasi memerlukan fasilitas cold storage yang nilainya cukup mahal dan
tidak setiap wilayah sentra produksi bawang merah memilikinya.
BAHAN DAN METODE
Penelitian produksi TSS dilakukan secara bertahap dimulai dari kegiatan
vernalisasi yang dilakukan dalam cold storage dengan suhu 10o C dengan 4 perlakuan
yaitu T1, T2, T3 dan T4 di Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa
Tenggara Barat. Umbi benih bawang merah varietas Trisula yang sudah mengalami
masa dormansi dua bulan diseleksi yang berukuran diameter 6-7 g per umbi ditimbang
sebanyak 60 kg selanjutnya dibagi 4 masing-masing 15 kg/perlakuan. Perlakuan T1
disimpan pada suhu ruangan atau tanpa vernalisasi; T2 disimpan pada cold storage
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selama 2 minggu; T3 disimpan pada cold storage selama 4 minggu dan T4 disimpan
pada cold storage selama 6 minggu.
Setelah vernalisasi selesai diteruskan perendaman benzylaminopurine (BAP)
375 ppm selama 1 jam, lalu umbi ditiriskan dan ditaburi dengan fungisida sebanyak 10
gram/1 kg umbi benih dan dibiarkan semalam. Selanjutnya dilakukan pengujian
lapangan untuk memproduksi TSS. Pengujian lapangan dilakukan di Desa Sembalun
Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur pada ketinggian tempat
1200 m diatas permukaan laut dari bulan Mei – November 2016. Lokasi berupa lahan
datar yang ketersediaan air pengairannya terjamin. Penelitian disusun secara Acak
Lengkap (T1, T2, T3 dan T4) dengan ulangan 4 kali. Masing-masing perlakuan
terdapat 2 bedengan dan diulang 4 kali, ukuran bedengan 1x10 m. Ukuran petak efektif
80 m2 per perlakuan atau 320 m2 untuk luasan total efektif percobaan lapangan.
Tanaman ditanam dengan jarak tanam 20x20 cm sehingga setiap bedengan terdapat
250 rumpun tanaman dan populasi tanaman per perlakuan berjumlah 2000 rumpun
tanaman. Teknologi budidaya produksi TSS pada awal tanam hampir sama dengan
produksi umbi konsumsi, yaitu penggunaan pupuk dasar berupa 6,4 kg SP36+Dolomit
64 kg+320 kg kompos. Perbedaan terletak pada saat pemeliharaan karena input yang
diberikan lebih banyak yaitu pupuk susulan berupa NPK 16:16:16 sebanyak 10 kali dari
umur 10 hr setelah tanam dengan dosis 7,5 g/m2/aplikasi, penambahan pupuk mikro
Boron dengan dosis 0,4 g/m2, pengendalian organisme tanaman pengganggu lebih
intensif dan pemberian naungan dengan plastic transparan diatas bedengan untuk
mengantisipasi agar umbel bunga tidak terkena kabut dan air hujan. Untuk
mengundang hama pollinator agar polinasi berjalan dengan baik maka ditambahkan
dengan menanam bunga kenikir disepanjang pinggir tanaman dan pemasangan kotak
yang berisi lebah madu (Aphis cerena L) sebanyak 4 kotak.
Setelah didapatkan hasil TSS terbaik dari semua perlakuan, maka TSS tersebut
dilakukan pengujian lapangan untuk mengetahui viabilitas TSS dan penampilan
seedling. Uji coba berupa persemaian TSS yang dilaksanakan dalam bedengan di Desa
Wanasaba, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur di ketinggian tempat 84 m
dpl. Uji coba ini untuk membandingkan hasil TSS tanpa vernalisasi dan TSS hasil
perlakuan terbaik, masing-masing 0,5 kg TSS pada bulan Desember 2016-Januari 2017.
Pengamatan dilakuan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan per tanaman,
jumlah daun per tanaman, jumlah tanaman berbunga/rumpun, jumlah tanaman berbunga
per bedengan atau per 10 m2, jumlah umbel bunga per rumpun tanaman, jumlah umbel
bunga per bedengan, jumlah kapsul/umbel bunga serta bobot biji per umbel dan bobot
biji per petak.
Analisis data menggunakan analisis varians untuk menganalisis keempat
perlakuan dan T-test untuk membandingkan dua teknologi serta serta analisis deskriptif
untuk data-data kualitatif
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Vegetatif Tanaman
Pertumbuhan vegetatif tanaman bawang merah yaitu tinggi tanaman, jumlah
daun tanaman dan jumlah anakan pertanaman ternyata tidak dipengaruhi oleh perlakuan
vernalisasi. Tanaman yang tidak divernalisasi mampu memiliki tinggi tanaman, jumlah
anakan dan jumlah daun yang hampir sama dengan yang divernalisasi pada taraf 2-4
minggu. Diduga pertumbuhan vegetative tanaman banyak dipengaruhi oleh factor
genetic tanaman (varietas) dan masukan nutrisi tanaman. Pada penelitian ini kedua
factor tersebut dikondisikan sama sehingga pertumbuhan tanaman tampak tidak berbeda
nyata.
Tabel1. Pengaruh Vernalisasi Terhadap Pertumbuhan Vegetatif dan Generatif Tanaman
Bawang Merah Varietas Trisula
Tinggi
tanaman (cm)

Jumlah
anakan

Jumlah daun
per tanaman

Persentase
tanaman yang
berbunga (%)

T1=Tanpa
vernalisasi

43,19 a

8,44 a

17,62 a

54,96 a

T2=Vernalisasi 2
minggu

43,20 a

8,94 a

18,10 a

73,04 b

T3=Vernalisasi 4
minggu

43,22 a

8,32 a

18,24 a

86,68 c

T4=Vernalisasi 6
minggu

42,64 a

8,12 a

18,12 a

86,32 c

17,28

19,62

14,62

11,24

Perlakuan

KK/CV (%)

Sedangkan pertumbuhan generative tampak berbeda nyata antara perlakuan
vernalisasi dan tidak divernalisasi. Umumnya bawang merah mampu berbunga dan
berbiji pada dataran tinggi , tetapi tidak semua jenis bawang merah dapat berbunga pada
dataran rendah. Sebagai gambaran varietas Bima Brebes mampu berbunga hingga 80%
pada dataran tinggi dan 9,17% pada dataran rendah (Fahrianthy, 2012). Pada varietas
Trisula yang diteliti kali ini persentase berbunga cukup tinggi 73,04-86,68% pada
perlakuan yang divernalisasi dan 54,96 % yang tidak divernalisasi. Persentase jumlah
tanaman berbunga tertinggi didapatkan pada perlakuan vernalisasi 4 minggu yaitu
sebesar 86,68% yang tidak berbeda nyata dengan dengan perlakuan vernalisasi 6
minggu dengan jumlah persentase tanaman berbunga sebesar 86,32%. Hal ini
mengindikasikan bahwa perlakuan vernalisasi mampu menginisiasi pembungaan dan
meningkatkan jumlah bunga yang terbentuk pada taraf 4 minggu dan kemudian
prosentase itu menurun ketika vernalisai dilakukan lebih dari 4 minggu.
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Periode Pertumbuhan Fase Generatif Bawang Merah Varietas Trisula dalam
Produksi TSS
Perlakuan vernalisasi bisa mempercepat fase generative tanaman bawang merah,
hal itu terlihat bahwa inisiasi bunga terjadi jauh lebih awal pada perlakuan umbi yang
divernalisasi. Tanaman yang divernalisasi pada umumnya sudah muncul tunas daun
sebelum ditanam, dan diduga pada saat yang bersamaan proses pertumbuhan generative
juga sudah dimulai. Tanaman yang divernalisai begitu pertumbuhan daun terlihat segar
maka disusul inisiasi bunga yang diindikasikan keluarnya bakal tangkai dan bakal
kuncup bunga, inisiasi bunga tercepat rata-rata pada perlakuan T1 yaitu pada tanaman
umur 16,6 hari setelah tanam.
Tabel 2. Waktu Pertumbuhan Fase Generatif Bawang Merah Varietas Trisula
Perlakuan

Waktu pertumbuhan komponen generative tanaman (hari setelah tanam/HST)
Munculnya
calon
bunga
pertama

Munculnya
calon
bunga
serempak

Mulai
muncul
umbel
bunga

Umbel
bunga
serempak

Umbel
bunga
mekar

T1

55,8 b

68,4 c

90,8 d

104,9 c

118,6 c

125,8 c

168,4 c

T2

17,8 a

38,8 b

54,2 c

68,2 b

100,8 b

108,6 b

138,2 b

T3

16,6 a

34,8 a

44,4 a

56,8 a

79,6 a

94,8 a

124,4 a

T4

16,4 a

35,5 a

50,4 ab

57,2 a

94,8 b

98,4 a

124,5 a

KK
/CV(%)

11,4

11,2

10,4

9,8

9,8

Terbentuknya
kapsul

10,3

Panen
kapsul

10,2

Pada parameter pertumbuhan generative lainnya maka waktu serempak
munculnya bunga terdapat selisih sekitar 30 hari atau satu bulan dan terdapat selisih
waktu panen kapsul yang sudah tua sekitar 34 – 44 hari. Kondisi ini sangat
menguntungkan tidak saja menyangkut dari biaya usahataninya karena pemeliharaan
bertambah panjang tetapi juga menyangkut hasil umbinya. Pada umumnya umbi yang
dihasilkan memang sudah melewati masa dormansi sehingga harus segera ditanam,
tetapi pada perlakuan tanpa vernalisasi umbi sudah tumbuh daun semourna sehingga
kurang bagus ditanam, karena cadangan energy dari umbi sudah hampir habis dan umbi
sudah dalam kondisi kempis.
Menurut Sumarni dan Soetiarso, 1998 bahwa vernalisasi pada suhu yang tepat
dan periode yang tepat serta penggunaan umbi yang cukup besar dapat mempercepat
pertumbuhan generative dari inisiasi munculnya calon bunga hingga tahap pertumbuhan
generative seterusnya. Vernalisasi juga meningkatkan jumlah bunga dan biji bernas.
Pada varietas Trisula maka vernalisasi selama 4 jam menghasilkan rata-rata jumlah
bunga sebanyak 3,9 kuntum sedangkan pada vernalisasi selama 2 mingu dan 6 minggu
tidak menunjukkan beda nyata, tetapi dari data yang ada perlakuan vernalisasi 6

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

286
minggu (T4) cenderung lebih cepat pertumbuhan generatifnya dan cenderung lebih
besar hasil dan komponen hasilnya (Tabel 3 dan 4).
Tabel 3. Hasil dan Komponen Hasil TSS Varietas Trisula
Perlakuan

Hasil dan Komponen Hasil TSS Varietas Trisula
Jumlah Tanaman
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah Jumlah Berat
berbunga/80m2 umbel/rumpun umbel/80 kapsul/umbel biji/kapsul biji/umbel 1000
(batang)
m2
biji

Hasil
TSS/80m2
(biji)

Hasil
TSS/80
m2(g)

T1

1.008 a

1,2 a

1.210 a

15,2 a

1,2 a

18,2 a

2,1a

22.022 a

46,2 a

T2

1.460 b

3,2 b

4.672 b

21,4 b

2,4 b

51,3 b

2,8b

239.673 b

671 b

T3

1.730 c

3,9 c

6.747 cd

30,8 d

3,8 cd

117 d

2,9b

789.399 d

2.289 d

T4

1.716 c

3,8 c

6.520 c

25,2 c

3,1 c

78,1 c

2,8b

509.212 c

1.425 c

KK
/CV(%)

10,4

11,4

12,8

10,1

10,2

10,8

10,8

17,8

18,4

Terlihat dari Tabel 3, bahwa hasil TSS pada semua perlakuan berbeda nyata,
hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan T3, yaitu umbi divernalisasi selama 4 minggu
yang menghasilkan 2.289 g/80 m2 atau 286,12 kg TSS/ha dan terendah adalah
perlakuan tanpa vernalisasi yang menghasilkan 46,2 g/80 m2 atau 5,77 kg TSS/ha.
Luasan lahan yang dimaksud disini adalah luas efektif yang bisa ditanamani karena
banya space kosong yang tidak ditanami pada teknologi produksi TSS ini, karena jarak
antar bedeng sebesar 1 m dan juga lahan terambil oleh banyaknya saluran drainane.
Dalam budidaya bawang merah untuk produksi TSS lahan efektif yang bisa ditanami
adalah sebesar 48%. Hasil kedua tertinggi adalah pada vernalisasi selama 6 minggu
yang menghasilkan 1425 g/80m2 atau 178,12 kg TSS/ha.
Besarnya TSS yang dihasilkan diduga akibat umbi yang dipergunakan berukuran
cukup besar (> 5g/umbi) yang didukung oleh kebutuhan suhu dingin yang dipenuhi dari
vernalisasi mengakibatkan bunga yang tumbuh cukup banyak, hal ini sesuai dengan
pendapat Sumarni, N. 2012 yang menyatakan penggunaan umbi berukuran > 5 gr/umbi
dengan perlakuan vernalisasi pada suhu 10 - 12o C dapat meningkatkan jumlah bunga.
Viabilitas TSS
Kualitas True seed of shallot (TSS) diindikasikan dengan kebernasan dan daya
tumbuh yang baik (viabilitas) dilapangan. Sedangkan jumlah anakan dari hasil TSS
yang ditanam dipengaruhi oleh genetic tanaman dan media tanam serta nutrisi yang
diberikan. Tidak semua TSS dapat tumbuh dengan baik menjadi seedling (benih bentuk
hasil persemaian) yang bisa ditanam. Dari hasil uji coba lapangan telah didapatkan
bahwa hasil tertinggi dari 4 perlakuan adalah T3 (vernalisasi selama 4 minggu), yang
menghasilkan TSS sebanyak 2.289 g/80 m2 atau 286,12 kg per hektar. Pengujian
viabilitas TSS diperbandingkan dengan yang tanpa divernalisasi (T1). Pemilihan
pembanding berupa perlakuan tanpa vernalisasi dikarenakan biaya yang dikeluarkan
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untuk vernalisasi sangat tinggi selain memerlukan perangkat cold storage yang tidak
semua daerah pengembangan bawang merah memilikinya sehingga jika hasil tanpa
vernalisasi cukup bagus maka hal ini dapat dipelajari lebih detail agar teknologi
produksi TSS lebih sederhana dan banyak diadopsi oleh masyarakat.
Tabel 4. Analisis T-test pada viabilitas TSS varietas Trisula
viabilitas TSS

Tanpa
Vernalisasi

Vernalisasi 4 minggu (T3)

Rata-rata daya tumbuh

54,96

92,68

Variance

40,67

32,51

Observations

16

16

Pearson correlation (r)

0,306

df

15

t (value)

16,16

t (tab)

2,13

Dari Tabel 4 diketahui bahwa bawang merah yang ditanam pada dataran tinggi
tanpa divernalisasi dapat berbunga dengan persentase sebesar 54,96 (Tabel 1) tetapi
viabilitasnya sangat rendah yang ditunjukkan dengan persentase daya kecambahnya
yang sangat rendah pula yaitu 54,96% (Tabel 5) Prosentase daya kecambah sebesar
54,96% tergolong dalam kategori tidak lulus sertifikasi sebagai benih unggul menurut
UU Hortikultura No.19 Tahun 2013 dan Permentan No.15 Tahun 2017. Sedangkan
T3 yang divernalisasi selama 4 minggu viabilitasnya sangat tinggi yaitu 92,68%. Hal
itu sesuai dengan hasil penelitian Sopha, GA., et.al, 2011 yang menyatakan bahwa
perlakuan vernalisasi juga dapat meningkatkan kebernasan biji bawang merah. Oleh
karenanya menjadi semakin jelas mengapa biji bawang merah yang dihasilkan pada
dataran rendah tidak dapat tumbuh karena diduga pada dataran rendah suhu yang
diinginkan dalam membentuk kesempurnaan biji tidak didapatkan. Karena suhu tinggi
maka biji yang masih dalam proses pengisian terus-menerus melakukan respirasi
sehingga tidak cukup energy untuk membentuk biji yang sempurna menjadi biji yang
bernas.
Seedling yang dihasilkan dari biji yang bernas baik pada perlakuan tidak
divernalisasi(T1) maupun yang divernalisasi selama 4 minggu(T3) tidak berbeda nyata
pada parameter tinggi tanaman dan jumlah daun pada saat seedling siap tanam yaitu
umur 36 hari setelah semai (Gambar 1.)
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Gambar 1. Pertumbuhan seedling dari TSS yang tidak divernalisasi dan TSS yang
divernalisasi selama 4 jam.
KESIMPULAN DAN SARAN
Produksi TSS terbaik dihasilkan dari perlakuan Vernalisasi selama 4 minggu,
yaitu dalam cold storage bersuhu 10o C yang dapat menghasilkan TSS sebesar 286,12
kg/ha lahan efektif dengan tingkat daya tumbuh biji sebesar 92,68%.
Vernalisasi dalam teknologi budidaya produksi TSS merupakan suatu keharusan
karena umbi bawang merah yang tidak divernalisasi menghasilkan tingkat persentase
tanaman berbunga sangat rendah, hasil TSS yang rendah dan juga juga daya tumbuh
TSS yang rendah ketika disemaikan
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POTENSI GULMA DAN HIJAUAN LAINNYA PADA TANAH BAWAH
NAUNGAN KELAPA YANG DIMANFAAKAN SEBAGAI PAKAN TERNAK DI
WILAYAH LAHAN KERING LOMBOK UTARA
POTENTIAL OF WEED AND FORAGES ON THE GROUND FLOOR OF
COCONUT CANOPY USED AS FODDER IN DRY LAND OF NORTH LOMBOK
I Ketut Ngawit, I Gde Ekaputra Gunartha, dan Nihla Farida
Fakultas Pertanian, Universitas Mataram

ABSTRAK
Penelitian yang telah dilaksanakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah gulma dan
kelangkaan pakan ternak pada waktu musim kemarau di lahan kering. Luaran yang
ditargetkan adalah identifikasi gulma dan hijauan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh
petani/peternak sebagai pakan ternak dan dapat diolah menjadi pakan ternak awetan
seperti hay. Penelitian eksploratif yang telah dilakukan mengenai identifikasi,
pengamatan dan pengumpulan data dengan metode deskriptif gulma dominan dan
produk hijauan yang umum dimanfaatkan untuk pakan ternak. Pemanfaatan tersebut
ditentukan berdasarkan tingkat kesukaan ternak sapi dan pengalaman empiris
petani/peternak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gulma dominan yang tumbuh di
wilayah Pemenang (dataran rendah) lebih representative sebagai sumber pakan ternak
sapi dibandingkan dengan di wilayah Rempik (dataran medium) karena didominansi
oleh kelompok Poaceae seperti O.nodosa, Axonopus compressus, Paspalum sp., dan
Digitaria sp.dan dari kelompok Fabaceae seperti Calopogonium caeruleum,
Desmodium scalpe, Mucaena pruriens, dan Mimossa spp. yang tingkat palatabelnya
tergolong disukai sampai amat sangat disukai. Sementara di wilayah Rempik
didominansi gulma kelompok Ceperaceae seperti Cyperus rotondus; Asteraceae,
seperti Ageratum conyzoides, Ageratum houstonianum, dan Tridax procumbens; serta
dari kelompok Oxalidaceae seperti Oxalis barrelieri; Melastomataceae seperti
Clidemia hirta; dan Rubiaceae seperti Borreria alata, yang tingkat palatabelnya
tergolong tidak disukai sampai sangat tidak disukai.Kuantitas dan kualitas gulma
dominan sebagai sumber bahan pakan di wilayah Rempik juga lebih rendah
dibandingkan dengan di wilayah Pemenang. Produksi hijuan per hektar di wilayah
Pemenang mencapai 3.112,40 ton ha-1dan di Rempik 2.035,7 ton ha-1. Selain itu
komposisi botanis dan kandungan kimia nutrisi gulma yang dominan di wilayah
pemenang juga lebih baik berdasarkan rata-rata bobot biomas per m2, kadar protein,
lemak, karbohidrat dan serat kasar.Gulma dari kelompok Poaceae (rumput-rumputan)
dan Cyperaceaea (Teki) cukup potensial sebagai pakan ternak di kedua wilayah
penelitian, karena mampu mendominansi areal pertanaman sampai mencapai 52,30 60,50 % dengan keragaman mencapai 23 jenis.

ABSTRACT
The main objective of this study is to overcome the problem of weed and fodder scarcity
during the dry season in dry land. Targeted overcomes are: Identify several types of
weeds, forage and agricultural wastes that can be used by famers as livestock feed and
can be processed into animal feed preservation os hay. Explorative research has been
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conduct on the identification, observation and data collection with descriptive method
of dominant weeds and forage commonly used by farmers as fodder. Identification and
exploration on the ground floor of coconut canopy in Pemenang district, broadleaf
weed species found more than 21 species with dominance 47.70 % while the Poaceae
and Cyperaceaea composition only 10 soecies with dominance 52.30%. While on the
ground floor of coconut canopy in Rempik District has found types of grasses and
sedges although the composition reaches only 13 species, but the dominancy can
reached 60.50% while the broad leaved weed species composition even more jus to
cover only 39.50%. Aproximately 28 species of broad leaf weeds group found only a
few types of commonly used as fodder. However, some of these types are olso less
productive and not including into good quality as animal feed. Type of Poaceae and
Cyperaceae has good potential as a livestock feed in the secand area of research,
because it is able to dominance the area until it reaches 52,30 - 60,50% can beachieved
with the diversity of 23 species.
Kata kunci: gulma dan pakan ternak
Keywords : weed and fodder
LATAR BELAKANG
Pengembangan dan pengelolaan tanaman perkebunan dimulai sejak tahun 1974
melalui PRPTE (Proyek Rehabilitasi dan Peremajaan Tanaman Eksport), UPP (Unit
Pelaksanaan Proyek), dan Pirbun (Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan) dengan tanaman
yang menjadi obyek adalah Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kakao, Kapas,
dan Tebu. Aspek yang terkait dengan tujuan proyek Pirbun meliputi : 1) membentuk
masyarakat petani pekebun yang memiliki usahatani terpadu; 2) meningkatkan
pendapatan petani peserta; 3) mendukung program transmigrasi;4) menyediakan
lapangan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kerja; 5) meningkatkan volume dan
nilai ekspor komuditi perkebunan; 6) mendukung pembangunan wilayah; dan 7)
meningkatkan pemanfaatan dan menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan
(Mubyarto, 1984).
Prinsip dasar dari Pirbun tersebut yang mengilhami pengembangan tanaman
perkebunan hingga sekarang sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik area
maupun kondisi sosial dan psikolgi masyarakat setempat dan petani peserta proyek.
Banyak hambatan yang menjadi kendala sampai saat ini, seperti tercermin dalam
kondisi pertanaman, luas perkebunan rakyat yang terlibat, dan masih sedikitnya
perkebunan rakyat yang telah menerapkan teknologi seperti pada perkebunan inti.
Selain kendala tersebut, kendala utama pada pengembangan perkebunan kelapa adalah
masalah gulma dan pengelolaan tanah diantara barisan tanaman kelapa yang kosong
cukup luas. Karena urgennya masalah tersebut maka setiap pelaksana Pirbun baik itu
Perusahaan Perkebunan Negara maupun PT Perkebunan Swasta harus membina petani
plasmanya mengenai cara penanaman, jumlah populasi tanaman per hektar, pencegahan
erosi, dan menjaga kondisi tanah diantara barisan tanaman dari gulma. Namun
kenyataannya, tuntutan untuk peningkatan produksi maksimal memaksa penggunaan
herbisida untuk pengendalian gulma dan pupuk anorganik secara berlebihan dalam
usaha penopang pertumbuhan tanaman. Pengunaan herbisida dan pemupukan yang
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tidak berimbang mengakibatkan penggerusan hara tanah dan juga memacu terjadinya
proses mineralisasi bahan organik tanah, sehingga kadar bahan organik tanah semakin
berkurang sampai pada status yang sangat rendah (Mubyarto, 1984; Ngawit et al., 2007)
Kondisi yang ada saat ini adalah, seringnya tanah bawah naungan kelapa
mengalami masa bera menyebabkan proses pemiskinan tanah berjalan relatif cepat,
sebagai akibat kurangnya masukan bahan organik dan tingginya intensitas erosi tanah.
Intensitas erosi tanah yang terjadi di beberapa tipe agroekesistem lahan kering wilayah
Lombok diperkirakan sekitar 4-12 ton/ha/tahun (Simarmata et al., 2003; Ngawit et al.,
2007). Tingginya intensitas erosi tanah mengakibatkan terjadinya kehilangan nutrisi dan
bahan organik tanah dalam jumlah besar, terjadinya pendangkalan pada ekosistem
perairan, mengganggu jaringan irigasi dan menimbulkan bahaya banjir yang tak tenilai
harganya. Selain itu, peningkatan produksi yang bertumpu pada penggunaan pupuk
kimia anorganik, berbagai pestisida dan senyawa artificial lainnya memberikan dampak
pada kesehatan lingkungan dan bahaya senyawa toksik pada makanan. Kondisi
demikian tentu tidak akan menghasilkan sistem pertanian yang berkelanjutan, tetapi
justru akan menghasilkan malapetaka. Kenyataan ini semakin jelas berdasarkan hasil
penelitian Ngawit et al. (2007), bahwa telah terjadi fenomena degradasi lahan yang
cukup tinggi pada tiga tipe lahan kering di Pulau Lombok, yang ditunjukkan oleh
rendahnya produktivitas dari beberbagai aktivitas usahatani yang dilakukan. Fenomena
itu terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa variabel yang mendukung proses
tersebut lebih cepat berlangsung yang meliputi : Keadaan iklim (terutama curah hujan
yang tidak merata dan berfsifat eratical, bulan basah hanya 3-4 bulan/tahun), litologi
dan tofografi, status kesuburan tanah rendah, serta populasi vegetasi penutup tanah,
fauna dan mikrobia tanah yang rendah pula.
Selain itu permasalahan gulma juga masih menjadi kendala yang cukup sulit
diatasi, sehingga untuk usaha pengendaliannya pada setiap pengusahaan tanaman
diperlukan biaya 25-30% dari total biaya produksi (Ngawit dan Nihla Farida, 1999;
Ngawit et al., 2008). Pengendalian gulma pada tanaman perkebunan kelapa umumnya
dilakukan secara eradikasi dengan mengkikis, merabas dan mengeder serta secara
kimia dengan herbisida, yang tentu sangat beresiko bagi kelangsungan sistem usahatani
ekologis terpadu. Pengelolaan gulma dengan memanfaatkannya sebagai pakan ternak
pada areal perkebunan kelapa masih terbatas pada jenis-jenis gulma tertentu dan pada
waktu musim hujan. Sementara pada waktu musim kemarau petani mengalami
kesulitan mendapatkan pakan ternak akibatnya petani terpaksa menjual ternaknya tanpa
mempertimbangkan umur dan bobot krakas ternak sehingga populasi ternak berkurang.
Hal ini tentu berimplikasi terhadap semakin berkurangnya produksi pupuk organik yang
dibutuhkan sebagai komponen utama dalam pengembangan sistem usahatani ekologis
terpadu.
Salah satu tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah
dengan memanfaatkan sistem hubungan timbal balik antara tanaman dengan ternak
(Crop and life stock animals relation) melalui peningkatan secara konsisten populasi
ternak khususnya jenis Ruminansia. Konsekuensi peningkatan populasi ternak itu, tentu
harus diimbangi dengan penyediaan pakan baik kuantitas, kualitas dan kontinyuitas
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yang cukup. Oleh karena itu, pengelolaan gulma dan produk hijauan lainnya (forage)
sebagai bahan baku pakan ternak awetan (hay) dengan memanfaatkan teknologi tepat
guna, merupkan pilahan yang tepat. Dengan demikian pupuk organik juga dapat
diproduksi mandiri oleh petani secara kontinyu karena bahan baku selalu tersedia dari
limbah kandang ternak dan seresah in-situ tanaman. Kondisi yang ada saat ini
memperlihatkan bahwa pada waktu musim hujan, cukup banyak gulma, limbah
pertanian dan produk hijauan lainnya (forage) terbuang percuma dan sering dibakar
oleh petani sesaat sebelum pengolahan tanah atau setelah panen, akibat tidak adanya
desain pemanfaatannya yang bersifat multiguna, seperti untuk pakan ternak awetan
(hay) dan popuk kompos.
Oleh sebab itu maka telah dilakukan identifikasi beberapa jenis gulma dominan
dan produk hijauan (forage) pada tanah bawah naungan kelapa yang dapat dijadikan
sebagai bahan baku pakan ternak Ruminansia pada dua tipe agroekosistem lahan kering
di wilayah Lombok Utara. Menentukan mekanisme teknik pengolahan gulma dan
produk hijauan menjadi pakan ternak awetan (hay) yang berkualitas. Sehingga dapat
teridentifikasi jenis-jenis gulma dan hijuan lainnya (forage) pada tanah bawah naungan
kelapa yang potensial sebagai bahan baku pakan ternak. Serta dapat diproduksi pakan
ternak awetan (hay) dari gulma dominan dan pruduk hijauan lainnya (forage) yang
berkualitas, berdasarkan hasil uji aroma, flavor, kandungan nutrisinya, TDN = Total
Digestible Nutriens (jumlah zat pakan yang dapat dicerna) dan efeknya terhadap laju
pertumbuhan ternak sapi Bali, yang diukur berdasarkan pertambahan bobot badan
harian (PBBH).
BAHAN DAN METODE
Pengamatan jenis-jenis gulma dominan (vegetasi) pada tanah bawah naungan
kelapa dilakukan di dua lokasi tipe agroekosistem yang berbeda, yaitu tipe
agroekosistem yang terletak pada ketinggian tempat medium yaitu kurang lebih di atas
400 m dpl dan yang terletak di dataran rendah. Untuk tipe yang pertama dilakukan di
kawasan Kecamatan Kayangan, sedangkan untuk tepe agroekosistem dataran rendah
dilakukakan di kawasan kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Titik
pengambilan sampel pengamatan ditentukan sebanyak 3 sampel areal pada setiap tipe
agroekosistem tanah bawah naungan kelapa yang diamati. Metode pengamatan yang
digunakan adalah metode “Kuadrat Sensus”. Jumlah dan luas petak sampel (contoh)
pengamatan, ditentukan berdasarkan metode “Kurve Area Terhadap Keragaman Jenis”
(Species area curve), sedangkan pendistribusian petak sampel pengamatan,
menggunakan metode sampling beraturan (Ngawit, 2005). Parameter yang diamati
adalah : Kerapatan nisbi, Frekuuensi nisbi, dan Dominansi nisbi dari masing-masing
spesies gulma/vegetasi. Untuk mengetahui jenis gulma/vegetasi yang paling dominan
dilakukan analisis SDR (Some Dominance Ratio). Indeks keragaman vegetasi antara 3
sampel area pada setiap kawasan tipe agroekosistem dihitung dengan menggunakan
persamaan menurut Shannon-Wieever (Pielou, 1975, dalam. Soejono et al., 1990).
Untuk mengetahui pengaruh perbedaan tingkat pengelolaan (kesuburan) lahan terhadap
gulma/vegetasi penutup tanah, maka vegetasi di setiap kawasan dibandingkan dengan
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menghitung koefisien kesamaan komunitas (C) menurut metode Kulezynski (Oosting,
1956, dalam. Soejono et al., 1990; Ngawit, 2005).
Identifikasi gulma dan bahan hijauan lainnya yang umum dijadikan pakan ternak
oleh petani/peternak dilakukan dengan metode deskriptif dengan teknik wawancara
langsung terhadap petani yang penetapan petani responden di tiga (3) sampel areal
ditentukan secara porpisive sampling, yakni petani yang dipilih berdasarkan profesi
secara turun-temurun sebagi petani/peternak, dan jumlah ternak sapi yang dimiliki
sekurang-kurangnya 3 ekor. Pada setiap area sampel ditetapkan 10 orang petani
responden, sehingga pada setiap wilayah tipe agroekosistem lahan kering yang diamati
ada 30 orang petani responden. Selain berdasarkan pengalaman secara empiris,
penentuan jenis gulma dan produk hijauan lainnya sebagai pakan ternak, juga
didasarkan atas insting tingkat kesukaan ternak sapi terhadap gulma sebagai bahan baku
pakan. Tingkat kesukaan sapi terhadap berbagai jenisgulma dan hijauan sebagai
pakannya ditentukan dengan nilai skor, penentuan nilai skor tersebut berdasarkan
jumlah/persentase hijauan yang dimakan. Nilai skor dan tingkat kesukaan ternak sapi
terhadap pakan yang disediakan disajikan pada Tabel 2 berikut (Bergen dan Bates,
1994) :

Tabel 1. Nilai skor dan tingkat kesukaan ternak sapi terhadap pakan hijauan
Nilai skor
8
7
6
5
4
3
2
1

Persentase sediaan hijauan yang
dimakan (%)
➢ 90 – 100 % hijauan dimakan
➢ 80 - 90 % hijauan dimakan
➢ 70 – 80 % hijauan dimakan
➢ 60 - 70 % hijauan dimakan
➢ 60 – 50 % hijauan dimakan
➢ 50 - 40 % hijauan dimakan
➢ 40 – 30 % hijauan dimakan
< 30 % hijauan dimakan

Tingkat kesukaan
ternak
Amat Sangat suka
Sangat suka
Suka sekali
Suka
Cukup suka
Kurang suka
Tidak suka
Sangat tidak suka

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan perhitungan “Kurve Area Terhadap Keragaman Jenis” (Species
area curve), jumlah dan luas petak pengamatan untuk pengamatan gulma bawah
naungan kelapa di wilayah Pemenang (dataran rendah) diperoleh lima (5) petak
pengamatan dengan luas masing-masing 1,0 m2. Sedangkan di wilayah desa Rempik
(dataran medium) jumlah petak pengamatan yang harus digunakan pada setiap titik
area pengamatan sebanyak delapan (8) petak pengamatan dengan luas masing-masing
1,0 m2. Ini berarti ada perbedaan keragaman jumlah jenis gulma di wilayah Pemenang
dengan di wilayah Rempik. Perbedaan tersebut terutama karena di wilayah Pemenang
gulma berdaun lebar dan sempit ragamnya hampir sama, sedangkan di wilayah Rempik,
gulma berdaun sempit (rumput-rumputan ) lebih beragam dan dominan dibandingkan
dengan gulma berdaun lebar. Dominansi masing-masing jenis gulma pada setiap lokasi
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sampel ditentukan berdasarkan nilai SDR (Same dominansi ratio) dari masing-masing
jenis gulma.
Pada Gambar 1, tampak bahwa gulma dominan di wilayah pengamatan Desa
Pemenang gulma jenis rumput-rumputan yang dominan terutama rumput pahitan
Axonopus compressus, Paspalum conjugatum dan Paspalum distichum, kemudian
disusul oleh jenis rumput-rumputan laiannya yang cukup dominan dan populasinya
merata seperti Imperata cylindrica, Cynodon dactylon, Panicum repens,Commelina
diffusa, Sorghum halepense, Themeda gigantea dan Pogonatherum paniceum. Gulma
berdaun lebar yang paling dominan adalah Cyclosorous aridus dan Tridax procumbens,
kemudian disusul dominansinya oleh jenis Mikania cordata dan Mikinia micrantha
serta beberapa jenis yang cukup dominan seperti Clidemia hirta, Okxalis corniculata,
Cintella asiatica, Gleichenia linearis, Pogonatherum paniceum, Ageratum conyzoides
dan Ageratum houstonianum. Selaian gulma-gulma tersebut pada kebun petani cukup
domminan beberapa hijuan yang umumnya dimanfaatkan sebagai tanaman peneduh
atau pelindung serta sebagai sumber pendapatan petani seperti lamtoro, gamal, dan
pisang serta beberapa jenis tanaman buah-buahan tahunan seperti nangka, durian, dan
pisang. Hal sebaliknya tampak pada wilayah pengamatan di Desa Rempik (Tabel 3),
bahwa di lokasi pengamatan tersebut gulma dominan didominansi oleh jenis rumputrumputan dan teki terutama yang paling dominan jenis Digitaria sanguinalis, Eleusine
indica dan cyperus rotundus kemudian disusul oleh beberapa jenis yang dominan
seperti Imperata cylindrica, Paspalum conjugatum, Paspalum distichum, Cynodon
dactylon, Panicum repens, Sorghum halepense, serta beberapa jenis yang cukup
dominan seperti Axonopus compressus, Commelina diffusa, dan Echinochloa colonum.
Sedangkan dari kelompok berdaun lebar hanya beberapa jenis yang dominan seperti
Tridax procumbens, Physalis angulata, Portulaca oleracea dan Cyclosorous aridus
serta beberapa yang cukup dominan seperti Okxalis corniculata, Cintella asiatica,
Mikania cordata, Mikinia micrantha, Clidemia hirta, Gleichenia linearis, Borreria
alata, Amaranthus sp, Ageratum conyzoides dan Ageratum houstonianum. Kenyataan
ini menguatkan hasil pengamatan di atas bahwa di wilayah Pemenang gulma rumputrumputan tidak terlalu dominan dibandingkan dengan gulma jenis berdaun lebar.
Ditemukan hanya 10 jenis rumput-rumputan dengan dominansi rata-ratanya mencapai
52,30%, sedangkan jenis berdaun lebar ditemukan lebih dari 20 jenis dengan dominansi
rata-ratanya mencapai 47,70%. Tampaknya di wilayah ini populasi gulma teki sangat
rendah, hal ini diduga berkaitan dengan tingginya tingkat kelindungan/penutupan oleh
kanopi kelapa. Hal sebaliknya terjadi di wilayah pengamatan Desa Rempik bahwa
populasi gulma rumput-rumputan yang dominan sangat beragam serta cukup merata
antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Gulma jenis rumput-rumputan yang
ditemukan di wilayah Rempik 13 jenis dengan dominansi mencapai 60,5%. Selain itu di
wilayah ini gulma jenis teki sangat dominan terutama pada lahan yang ditanaman jenis
tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran semusim. Jenis gulma berdaun lebar di
wilayah ini juga cukup beragam sampai mencapai 28 jenis serta dominansinya
mencapai 30,50%, terutama pada lahan yang intensitas penanaman cukup tinggi
sebalinya pada lahan yang sering mengalami masa bera populasi jenis gulma ini lebih
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khas terutama dari kelompok perdu dan berkayu seperti Lantana camara, Nenengkaan
dan Jelentang.
Perbandingan dominansi gulma di antara kedua wilayah pengamatan terlihat
pada Gambar 1 berikut. Ternyata di wilayah desa Rempik gulma rumput-rumputan
lebih dominan dibandingkan dengan di desa pemenang, dengan enam (6) jenis yang
nilai SDR-nya lebih dari 10%, dengan tambahan gulma Cyperus rotundus. Sementara
itu di wilayah pemenang hanya tiga (3) jenis. Namun demikian di wilayah pemenang
gulma berdaun lebar mendominansi dengan nilai SDR lebih dari 4% sebanyak 9 jenis
sedangkan di wilayah Rempik hanya 2 jenis.

Gambar 1. Gulma dominan berdasarkan nilai nilai SDR jenis di wilayah Pemenang dan Rempik

Berdasarkan hasil identifikasi gulma-gulma dominan di kedua wilayah
pengamatan, teridentifikasi juga jenis gulma dan hijauan lainnya yang dimanfaatkan
sebagai pakan ternak berdasarkan pengalaman empiris petani/peternak, persentase
bobot pakan yang termakan dan kategoti tingkat kesukaan ternak sapi terhadap pakan
yang disediakan. Pembobotan tingkat kesukaan ternak sapi terhadap pakan dilakukan
dengan teknik observasi langsung, yaitu dengan memberikan sapi makan masingmasing jenis gulma secara bergiliran pada saat pagi dan sore hari, sebelum sapi diberi
pakan secara normal. Data hasil pengamatan dan observasi langsung disajikan pada
Tabel 2 berikut.
Berdasarkan data hasil pengamatan yang tersaji pada Tabel 2 dan 3, kelompok
yang umum digunakan sebagai pakan ternak adalah Poaceae, Fabaceae, Salviniaceae
dan Cyperaceae. Semua titik sampel di wilayah pengamatan dominansi jenis gulma
rumput-rumputan (Poaceae), namun sebagai sumber pakan utama ragam jenisnya agak
rendah, karenanya produktivitas forage segar sebagai sumber pakan juga rendah.
Gulma berdaun lebar yang mendominansi di wilayah penelitian Desa Pemenang, selain
hanya beberapa jenis yang dimanfaatkan sebagai pakan, ternyata juga lebih banyak jenis
yang tidak disukai ternak sehingga kurang bermutu sebagai pakan. Selain itu dominansi
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gulma jenis ini juga dapat menekan pertumbuhan gulma jenis rumput-rumputan karena
keragaan gulma jenis berdaun lebar tegakannya lebih tinggi dan rimbun sehingga dapat
menaungi/menutupi tegakan rumput-rumputan. Menurut Susetyo (1980), Tingginya
dominansi gulma rumput-rumputan sangat menentukan mutu suatu sumber forage.
Selain gulma rumput-rumputan, gulma berdaun lebar terutama dari suku Fabaceae ikut
menentukan mutu suatu padang pengembalaan atau sumber forage (Nitis, 1979).
Padang pengembalaan atau sumber forage yang baik menghasilkan pakan yang
tersusun dari rumput (Poaceae) dan legume (Fabaceae) dengan perbandingan 6,5 : 3,5
(Susetyo, 1980). Jadi jelas jenis dan produktivitas legume sebagai sumber protein pakan
di kedua wilayah penelitian tidak memadai. Legum yang ditemukan hanya ada dua jenis
dari legume liar dan merambat yang termasuk jenis Desmodium scalpe dan Mucaena
pruriens. Produktivitas kedua jenis legume ini sebagai forage yang dapat diduga dari
nilai SDR-nya masih sangat rendah, yaitu hanya 0,022 dan 0,001%. Kedua jenis
legume ini selaian kurang produktif juga tidak termasuk jenis bermutu sebagai pakan
ternak sumber protein.
Tabel 2.

Gulma dominan dan hijuan laiannya (forage) yang dimanfaatkan
sebagai pakan ternak dan tingkat kesukaan ternak sapi pada TBN kelapa di
wilayah pengamatan desa Pemenang

Jenis Gulma dan
Forage lainnya

Gulma jenis rumputrumputan dan Teki
Axonopus
compressus
Paspalum
conjugatum
Paspalum distichum
Cynodon dactylon
Panicum repens
Imperata cylindrica

Pemanfaatan
secara empiris

Alasan
Petani/Peternak

Selalu
dimanfaatkan
Selalu
dimanfaatkan
Selalu
dimanfaatkan
Selalu
dimanfaatkan
Selalu
dimanfaatkan
Kurang
dimanfaatakan

Disuka ternak
mudah diperoleh
Disuka ternak
mudah diperoleh
Disuka ternak
mudah diperoleh
Disuka ternak
mudah diperoleh
Disuka ternak
mudah diperoleh
Keras bila sudah
dewasa, kurang
disuka ternak
Sulit diperoleh
Berbatang keras

Commelina diffusa
Pogonatherum
paniceum
Sorghum halepense

Dimanfaatkan
Kurang
dimanfaatkan
Kurang
dimanfaatakan

Themeda gigantea

Kurang
dimanfaatakan

Ceperus rotundhs

Dimanfaatkan

Batang dan
dauan keras
setelah dewasa
Batang dan
dauan keras
setelah dewasa
Lunak tetapi
ternak sering
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Rata-rata
bobot bahan
pakan yang
termakan
(%)

Kategori tingkat
kesukaan ternak
terhadap bahan
pakan

89.24 Sangat disukai
98,64 Amat
sangat
disukai
96,78 Amat
sangat
disukai
92,32 Amat
sangat
disukai
88,81 Sangat disukai
46,78 Kurang disukai

50,00 Kurang disukai
40,35 Kurang disukai
58,27 Cukup disukai

60,12 Cukup disukai

55.56 Cukup disukai
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mengalami perut
kembung dan
sendawa
Gulma berdaun
lebar
Cyclosorous aridus
(pakis kadal)

Tridax procumbens

Mikania cordata
Mikinia micrantha
Clidemia hirta
Okxalis corniculata
Gleichenia linearis
(pakis kawat)
Pogonatherum
paniceum
Cintella asiatica

Ageratum
conyzoides

Ageratum
houstonianum

Dimanfatakan

Lunak dan
berair sehingga
sangat baik
dicampur
dengan rumputrumputan
Tidak
Berbulu,
dimanfaatakan bergetah dan
berbau
menyengat
Cukup
Bila tidak ada
dimanfaatakn
hijauan laiannya
Dimanfaatkan Lunak dan
berair
Tidak
Tidak disukai
dimanfaatakan ternak
Tidak
Tidak disukai
Dimanfaatakan ternak
Cukup
Lunak dan
dimanfaatakan cukup disukai
ternak
Cukup
Lunak dan
dimanfaatakan cukup disukai
terfnak
Dimanfaatakan Lmbut dan
sangat disukai
ternak
Tidak
Berbulu, bau
dimanfaatakan menyengat dan
tidak disukai
ternak
Tidak
Bau menyengat
dimanfaatakan dan tidak
disukai

Hijauan/forage lainnya
Daun Gamal
Dimanfaatakan Lunak dan
cukup disukai
ternak
Daun lamtoro
Dimanfaatakan Kurang disuka
ternak karena
betbau
Daun dadap
Cukup
Kurang disukai
dimanfaatakan
Daun nangka
Cukup
Sulit diperleh
dimanfaatakan dalan jumlah
cukup
Daun Sengon
Cukup
Sulit diperleh
dimanfaatakan dalam jumlah
cukup
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90.04 Sangat disukai

8.120 Sangat
disukai

tidak

48.276 Kurang disukai
44.431 Kurang disukai
7.243 Sangat
tidak
disukai
6.235 Sangat
tidak
disukai
60.021 Cukup disukai

39.782 Kurang disukai

90.010 Sangat disukai

35.184 Kurang disukai

27.138 Tidak disukai

78.521

Disukai

65.732 Cukup disukai

36.436 Kurang disukai
60.154 Cukup disukai

34.782 Kurang disukai
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Batang dan dauan
ubi jalar
Pelepah dan dauan
pisang, kelapa dan
limbah laiannya

Dimanfaatakan Sangat disukai
ternak sapi
Cukup
Dipakai bila
dimanfaatakan pakan jenis
lainnya sulit
diperoleh
Sumber : Sumber : Data hasil penelitian yang telah diolah

Tabel 3.

87.872 Sngat disukai
76.721 Disukai

Gulma dominan dan hijuan laiannya (forage) yang dimanfaatkan sebagai
pakan ternak dan tingkat kesukaan ternak sapi pada TBN kelapa di
wilayah pengamatan desa Rempik

Jenis Gulma dan
Forage lainna

Gulma jenis
rumput-rumputan
dan Teki
Digitaria sanguinalis
Eleusine indica
Paspalum
conjugatum
Paspalum distichum
Cynodon dactylon
Panicum repens
Axonopus
compressus
Echinochloa
colonum
Imperata cylindrica

Commelina diffusa
Pogonatherum
paniceum
Sorghum halepense

Themeda gigantea

Ceperus rotundhs

Pemanfaatan
secara
empiris

Alasan
Petani/Peternak

Selalu
dimanfaatkan
Selalu
dimanfaatkan
Selalu
dimanfaatkan
Selalu
dimanfaatkan
Selalu
dimanfaatkan
Selalu
dimanfaatkan
Selalu
dimanfaatkan
Selalu
dimanfaatkan

Disuka
ternak
mudah diperoleh
Disuka ternak
mudah diperoleh
Disuka
ternak
mudah diperoleh
Disuka ternak
mudah diperoleh
Disuka ternak
mudah diperoleh
Disuka ternak
mudah diperoleh
Disuka ternak
mudah diperoleh
Disuka ternak
mudah diperoleh
dan lembut
Dimanfaatakan Keras bila sudah
dewasa, kurang
disuka ternak
Dimanfaatkan Sulit diperoleh
Kurang
Berbatang keras
dimanfaatkan
Kurang
Batang dan
dimanfaatakan dauan keras
setelah dewasa
Kurang
Batang dan
dimanfaatakan dauan keras
setelah dewasa
Dimanfaatkan Lunak tetapi
ternak sering
mengalami perut
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Rata-rata
bobot
bahan
pakan yang
termakan
(%)

Kategori tingkat
kesukaan ternak
terhadap bahan
pakan

98.732 Amat sangat
disukai
96.234 Amat sangat
disukai
97.264 Amat
sangat
disukai
96.214 Amat
sangat
disukai
98.332 Amat
sangat
disukai
89.818 Sangat disukai
90.001 Sangat disukai
98.127 Amat
disukai

sangat

43.178 Kurang disukai
50.000 Kurang disukai
40.350 Kurang disukai
78.287 Disukai sekali

80.412 Disukai sekali

60.456 Cukup disukai
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kembung dan
sendawa
Gulma berdaun lebar
Physalis angulata
Portulaca oleracea

Kurang
dimanfaatakan
Kurang
dimanfaatakan

Cyclosorous aridus
(pakis kadal)

Dimanfatakan

Tridax procumbens

Tidak
dimanfaatakan

Okxalis corniculata

Tidak
dimanfaatakan

Mikania cordata

Cukup
dimanfaatakn
Dimanfaatkan

Mikinia micrantha
Clidemia hirta

Cintella asiatica

Tidak
dimanfaatakan
Tidak
dimanfaatakan
Kurang
dimanfaatakan
Dimanfaatakan

Ageratum
conyzoides

Tidak
dimanfaatakan

Borreria alata
Amaranthus spp.

Tebal, lunak dan
berair
Tebal, lunak dan
berair biasanya
dicampur
dengan rumputrumputan
Lunak dan berair
sehingga sangat
baik dicampur
dengan rumputrumputan
Berbulu,
bergetah dan
berbau
Tebal, lumak
dan sangat
bergetah
Bila tidak ada
hijauan laiannya
Bila tidak ada
hijauan laiannya
Berbau
Tidak disukai
ternak
Tebal, berair dan
berduri
Lmbut dan
sangat disukai
ternak
Berbulu, bau
menyengat dan
tidak disukai
Bau menyengat
dan tidak disukai

Ageratum
Tidak
houstonianum
dimanfaatakan
Hijauan/forage lainnya
Danun Gamal
Dimanfaatakan Lunak dan
cukup disukai
ternak
Daun lamtoro
Dimanfaatakan Kurang disuka
ternak karena
betbau dan pahit
Daun Santen
Cukup
Kurang disuka
dimanfaatakan sehingga
dicampur
dengan rumput
dan hijauan
laiannya
Daun nangka
Cukup
Sulit diperleh
dimanfaatakan dalan jumlah
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59.328 Cukup disukai
45.346 Cukup disukai

90.04 Sangat disukai

8.120 Sangat
disukai

tidak

6.782 Sangat
disukai

tidak

60.214 Cukup disukai
55.762 Cukup disukai
7.243 Sangat
disukai
5.256 Sangat
disukai
72.451 Disukai

tidak
tidak

89.786 Sangat disukai

31.452 Kurang disukai

24.762 Tidak disukai

79.632 Disukai sekali

60.748 Cukup disukai

34.672 Kurang disukai

60.002 Cukup disukai

301

Daun Sengon

Pelepah dan dauan
pisang, kelapa dan
limbah laiannya
Batang, daun dan
kelobot jagung
Batang, daun, dan
kulit kacang tanah
Batang dan dauan
ubi jalar
Batang, daun dan
limbah sayuran
semusim 1/
Batang, dauan dan
limbah buah-buahan
semusim 2/

cukup banyak
sebagai ransum
Cukup
Sulit diperleh
dimanfaatakan dalam jumlah
cukup
Cukup
Dipakai
dimanfaatakan terutama pada
musim kemarau
Dimanfaatakan Sangat disdukai
ternak
Dimanfaatakan Sangat disdukai
ternak
Dimanfaatakan Sangat disukai
ternak sapi
Cukup
Cukup disukai
dimanfaatakan ternak
Kurang
dimanfaatakn

Sering busuk
dan berbau
sehingga kurang
disukai ternak
Sumber : Data hasil penelitian yang telah diolah

34.782 Kurang disukai

79.762 Disukai sekali

99.674 Amat
sanagat
disukai
92.764 Amat
sanagat
disukai
91.572 Sngat disukai
78.976 Disukai sekali

81.764 Disukai sekali

1/ = kacang panjang, kacang jongkok, mentimun, pria, bayam, sawi, tomat, cabe dan sayuran semusim lainnya
2/ = semangka, melon, tomat dan blewah.

Gambar 2. Persentase bobot pakan yang termakan dan kategori kesukaan ternak
terhadap gulma dan hijauan lainnya sebagai sumber pakan
Ini berarti bahwa, dari sejumlah kurang lebih 40 jenis gulma dan forage yang
ditemukan di wilayah penelitian, gulma berdaun lebar hanya 3 jenis dari kelompok
suku Salviniaceae dan Fabaceae yang berpotensi sebagai pakan ternak namun
dominansinya tidak potensial. Sebaliknya lebih dari 7 jenis diantaranya berpotensi
sebagai gulma dominan disetiap areal pertanaman maupun di padang pengembalaan.
Tampaknya gulma dari kelompok Poaceae (rumput-rumputan) dan Cyperaceaea (Teki)
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cukup potensial sebagai pakan ternak di wilayah penelitian TBN kelapa Desa Rempik,
karena mampu mendominansi areal di bawah tegakan kelapa sampai mencapai 60,50 %
dengan keragaman dapat mencapai lebih dari 13 jenis. Namun demikian di wilayah
penelitian TBN kelapa Desa pemenang kelompok ini hanya mampu mendominansi
52,30% dengan tingkat keragaman hanya terdiri atas 10 jenis.
Sejumlah 21 jenis di wilayah Pemenang dan 28 jenis di wilayah Rempik
kelompok gulma berdaun lebar yang ditemukan, hanya beberapa jenis yang umum
digunakan sebagai pakan ternak antara laian : Cintella asiatica, Amaranthus spp.,
Mikania sp., Cyclosorous aridus, Gleichenia linearis, Physalis angulata, Portulaca
oleracea, Mucaena pruriens dan Desmodium scalpe. Namun demikian beberapa dari
jenis tersebut selain kurang produktif juga tidak termasuk jenis bermutu sebagai pakan
ternak sumber protein. Beberapa jenis gulma dari kelompok Poaceaae yang cukup
dominan ditemukan di wilayah penelitian seperti Sorghum halepense (rumput gelagah)
dan Themeda gigantea (gelagak), karena dominansinya cukup mencolok dan termasuk
cukup disukai oleh ternak, perlu diuji lebih lanjut untuk diolah potensinya sebagai
pakan ternak awetan.
KESIMPULAN DAN SARAN
1.

2.

3.

4.

Gulma kelompok Poaceae (rumput-rumputan) dan teki lebih dominan
dibandingkan dengan gulma berdaun lebar dan cukup potensial sebagai pakan
ternak pada TBN kelapa di wilayah penelitian Desa Rempik. Karena mampu
mendominansi areal tegakan sampai mencapai 60,50% dengan keragaman dapat
mencapai 13 jenis. Namun demikian di wilayah penelitian TBN kelapa di Desa
Pemenang kelompok ini hanya mampu mendominansi 52,30% dengan tingkat
keragaman hanya terdiri atas 10 jenis.
Sejumlah kurang lebih 28 jenis kelompok gulma berdaun lebar yang ditemukan
diwilayah penelitian. Di Desa Pemenang, mencapai komposisi lebih dari 21 jenis
dengan dominansi 47,70%. Sedangkan di wilayah Desa Rempik komposisi jenisnya
lebih banyak, tetapi hanya mampu menutupi tegakan 39,50%.
Gulma jenis rumput-rumputan potensial sebagai sumber pakan di kedua wilayah
penelitian. Terutama di desa Rempik lebih dari 10 jenis gulma rumput-rumputan
dan teki termasuk katagori disukai sampai amat sangat disukai dengan persentase
bobot termakan lebih dari 75 - 95%. Sedangkan di wilayah pemenang hanya 5 jenis
yang memenuhi kreteria tersebut.
Hanya ada tiga jenis gulma berdaun lebar yang termasuk katagori disukai sampai
sangat disukai dengan persentase bobot termakan 70-80%. Jadi sedikit sekali jenis
gulma berdaun lebar digunakan sebagai pakan ternak.
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan mendapatkan varietas kedelai nasional yang toleran naungan kelapa
sawit di Papua Barat. Penelitian dilaksanakan di areal perkebunan Kelapa Sawit PT.
Medcopapua Hijau Selaras, Distrik Prafi, Papua Barat sejak Juni sampai Agustus 2017.
Penelitian menggunakan rancangan faktorial dengan 2 faktor dan 3 ulangan. Faktor
pertama adalah varietas kedelai, terdiri atas 8 varietas: Denas 1, Anjasmoro, Grobogan,
Detam 1, Dena 1, Burangrang, Wilis, dan Lokal Prafi. Faktor kedua adalah jarak tanam,
terdiri atas 3 taraf: 20 cm x 20 cm, 20 cm x 30 cm, dan 20 cm x 40 cm. Hasil penelitian
menunjukkan Detam 1 dan Denas 1 merupakan 2 varietas terpilih mewakili varietas
toleran naungan, sedangkan jarak tanam 20 cm x 20 cm merupakan jarak tanam terbaik
untuk menghasilkan produksi per petak tertinggi.
ABSTRACT
The objectives of this study was to detrmine national soybean variety that tolerance to Oil Palm
Plantation shading in West Papua. The experiment was conducted at PT. Medcopapua Hijau

Selaras Oil Palm Plantation, Prafi Sub-district, West Papua since June to August, 2017.
The experiment was arranged in factorial design with two factor and three replication.
The first factor was soybean varieties, consisted of 8 varieties: Denas 1, Anjasmoro,
Grobogan, Detam 1, Dena 1, Burangrang, Wilis, dan Lokal Prafi. The second factor
was spacing, consisted of 3 level: 20 cm x 20 cm, 20 cm x 30 cm dan 20 cm x 40 cm.
The result showed that Detam 1 and Denas 1 selected as 2 shading tolerance varieties,
while spacing of 20 cm x 20 cm as the best space to have the highest production per plot.
Kata kunci: jarak tanam, kedelai, kelapa sawit, seleksi, toleran naungan.

Keywords: Spacing, soybean, oil palm plantation, selection, shading tolerance.
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LATAR BELAKANG
Kedelai (Glycine max (L.) Merr.) merupakan salah satu komoditas pangan
utama di Indonesia. Kedelai tergolong tanaman pangan yang kaya protein (35-40%) dan
digunakan sebagai bahan dasar berbagai produk olahan, seperti tahu, tempe, susu
kedelai, dan kecap. Oleh karena itu, permintaan akan kebutuhan kedelai dari tahun ke
tahun semakin meningkat.
Secara nasional terjadi peningkatan produktivitas kedelai pada rentang waktu
2011-2015, yaitu sebesar 2,73 % per tahun (Riniarsih, 2015). Meskipun terjadi
peningkatan produktivitas, ternyata ketersediaan kedelai nasional belum dapat
memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia. Saat ini tingkat konsumsi kedelai dengan
ketersediaan kedelai nasional menjadi tidak seimbang, sehingga pemerintah harus
mengimpor kedelai dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan kedelai di Indonesia
yang belum dapat dipenuhi oleh produksi nasional. Untuk dapat mengimbangi laju
permintaan konsumen kedelai nasional, maka peningkatan produksi kedelai harus terus
digalakkan.
Upaya peningkatan produksi kedelai dapat ditempuh melalui perluasan areal
tanam, penggunaan varietas unggul, dan perbaikan teknik budidaya serta lingkungan
tumbuh. Pemanfaatan areal di bawah naungan merupakan salah satu alternatif
perluasan penanaman kedelai, sedangkan penggunaan varietas toleran naungan
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kedelai.
Budidaya tanaman kedelai sebagai tanaman lorong (alley cropping) atau
tumpangsari dengan tanaman tahunan memiliki kendala, salah satunya adalah
kekurangan cahaya akibat naungan. Asadi et al. (1997) menyebutkan bahwa
perkebunan kelapa sawit TBM 2-3 tahun memberikan naungan 33-50%, sedangkan
pada perkebunan karet umur 1, 2 dan 4 tahun memberikan naungan berturut-turut 26%,
67% dan 72% (Sukaesih, 2002). Intensitas cahaya pada naungan 20% sudah
digolongkan ke dalam agroklimat yang tidak sesuai bagi pertanaman kedelai, sehingga
kedelai yang dikembangkan sebagai tanaman sela harus toleran terhadap intensitas
cahaya rendah (Adisarwanto et al., 2000). Oleh karena itu seleksi varietas kedelai yang
tahan terhadap naungan perlu dilakukan. Menurut Xiaobing et al. (2008), pemilihan
varietas merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan usaha tani kedelai.
Produktivitas yang ditunjukkan setiap varietas kedelai merupakan bentuk interaksi
dengan lingkungan tumbuhnya.
Luas perkebunan kelapa sawit di Papua Barat adalah 57398 Ha (milik PTPN),
sedangkan perkebunan rakyat sekitar 13157 Ha (BPS, 2012). Ketersediaan lahan ini
dapat dimanfaatkan untuk penanaman kedelai melalui budidaya lorong (alley cropping).
Penerapan jarak tanam lebar pada perkebunan kelapa sawit dan usia belum/tidak
produktif merupakan peluang untuk ditanami kedelai. Petani lokal di Papua Barat belum
memanfaatkan peluang tersebut, padahal dengan cara ini dapat diperoleh keuntungan
hasil kedelai sambil menunggu produksi kelapa sawit.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menyeleksi kedelai varietas nasional yang
toleran naungan kelapa sawit di Distrik Prafi Kabupaten Manokwari dan mendapatkan
jarak tanam optimum pada budidaya alley cropping.
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BAHAN DAN METODE
Bahan
Penelitian dilakukan di lahan kelapa sawit milik PT. Medcopapua Hijau Selaras
di Distrik Prafi Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Bahan yang digunakan
adalah 8 varietas kedelai (Demas, Anjasmoro, Grobogan, Detam 1, Dena 1, Burangrang,
Wilis, dan Varietas lokal), pupuk organik kotoran ayam, pupuk anorganik N,P,K,
furadan, dan insektisida.
Metode
Penelitian dirancang menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial
dengan 2 faktor, yang diulang sebanyak 3 kali. Varietas kedelai merupakan perlakuan
faktor pertama, terdiri atas 8 varietas yakni: Demas, Anjasmoro, Grobogan, Detam 1,
Dena 1, Burangrang, Wilis, dan Varietas lokal. Faktor kedua adalah 3 taraf jarak tanam,
yaitu jarak tanam 20 cm x 40 cm, 20 cm x 30 cm, dan 20 cm x 20 cm. Lorong kelapa
sawit yang digunakan sebanyak jumlah ulangan ( 3 lorong) dan jumlah petak percobaan
pada setiap lorong pertanaman kelapa sawit adalah 24 petak. Dengan demikian jumlah
petak percobaan untuk 3 ulangan adalah 72 petak. Pelaksanaan penelitian meliputi
pengolahan tanah, pembuatan petak percobaan, pemupukan dasar dengan pupuk
organik, penanaman sesuai perlakuan, pemupukan dengan pupuk anorganik N,P,K,
pada umur 3 dan 5 Minggu Setelah Tanam (MST), pemeliharaan meliputi penyiangan,
penyiraman, dan pemberantasan hama penyakit, panen, pengeringan polong dan biji,
serta pengamatan. Variabel yang diamati meliputi komponen pertumbuhan kedelai,
yaitu tinggi tanaman dan jumlah daun trifoliat umur 2,4,6, 8 MST dan komponen
produksi, yaitu jumlah buku produktif, jumlah polong/tanaman, berat kering
biji/tanaman, bobot 100 biji, dan produksi/petak. Data yang diperoleh dianalisis
menggunakan ANOVA dan apabila perlakuan berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji
BNJ pada taraf kepercayaan 95%. Software yang digunakan untuk pengolahan data
adalah Minitab for Windows Rel.13.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen Pertumbuhan
Rekapitulasi analisis sidik ragam menunjukkan terdapat interaksi jarak tanam
dan varietas terhadap tinggi tanaman umur 2 – 8 MST, demikian juga terhadap jumlah
daun trifoliat umur 4 – 8 MST. Perlakuan jarak tanam dan varietas maupun interaksinya
tidak mempengaruhi jumlah daun 2 MST (Tabel 1).
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Tabel 1. Rekapitulasi sidik ragam pertumbuhan 8 varietas kedelai pada 3 jarak tanam
Peubah Pengamatan
Tinggi Tamanan (cm)
2 MST
4 MST
6 MST
8 MST
Jumlah Daun Trifoliat (helai)
2 MST
4 MST
6 MST
8 MST

J

Sumber Keragaman
V
Interaksi J*V

ns
**
**
**

**
**
**
**

**
**
**
**

ns
ns
**
**

ns
**
*
*

ns
**
**
**

Keterangan: J = Jarak Tanam, V = Varietas, ns = Tidak berpengaruh, * = Berpengaruh
nyata, ** = Berpengaruh sangat nyata.
1. Tinggi Tanaman (cm)
Pada 2 MST, interaksi jarak tanam dan varietas menunjukkan varietas
Anjasmoro yang ditanam pada jarak 20 cm x 40 cm (jarak tanam lebar) merupakan
tanaman tertinggi (24.3 cm), berbeda nyata dengan Wilis pada 3 jarak tanam berbeda;
Denas pada jarak tanam sedang; Burangrang dan Detam 1 masing-masing pada jarak
tanam lebar. Tanaman paling pendek ditunjukkan oleh Detam 1 pada jarak tanam lebar
(Tabel 2).
Varietas Burangrang pada jarak tanam rapat merupakan tanaman tertinggi (52.7
cm) pada 4 MST, tidak berbeda nyata dengan Denas pada jarak tanam yang sama.
Varietas Lokal Prafi pada jarak tanam sedang merupakan tanaman terpendek (24.7 cm),
tidak berbeda nyata dengan jarak tanam rapat. Demikian pula dengan Grobogan dan
Dena 1 masing-masing pada jarak tanam lebar.
Varietas Anjasmoro merupakan tanaman tertinggi pada 6 MST apabila ditanam
pada jarak tanam lebar (61.0 cm), tidak berbeda nyata bila ditanam pada jarak tanam
rapat, demikian pula dengan Burangrang pada jarak tanam rapat (58.3 cm). Varietas
Lokal Prafi pada jarak tanam sedang merupakan tanaman terpendek (38.7 cm), tidak
berbeda nyata dengan Detam 1 dan Wilis pada jarak tanam lebar dan sedang.
Tanaman tertinggi pada 8 MST ditunjukkan oleh varietas Dena 1 pada jarak
tanam lebar (74.0 cm), tidak berbeda nyata dengan Wilis dan Burangrang masingmasing pada jarak tanam lebar dan sedang. Lokal Prafi pada jarak tanam sedang
merupakan tanaman terpendek (45.7 cm), tidak berbeda nyata dengan Wilis dan Detam
1 pada jarak tanam sedang dan rapat.
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Tabel 2. Interaksi antara jarak tanam dan varietas terhadap tinggi tanaman
Tinggi Tanaman (cm)
2 MST
4 MST
6 MST
8 MST
1)
J1 V1
19.7 Abcd
28.7 hijk
48.3 fghi
57.0 fgh
V2
24.3 a
36.7 def
61.0 a
65.7 bcd
V3
23.7 ab
35.7 efg
51.0 defg
64.7 bcde
V4
17.3 d
33.0 fghi
40.3 lm
53.0 hi
V5
21.0 abcd
27.0 jk
56.0 bc
74.0 a
V6
18.0 d
45.3 bc
52.7 cde
65.7 bcd
V7
18.7 bcd
38.0 def
44.7 ijk
69.0 ab
V8
20.0 abcd
40.3 cde
51.7 defg
61.7 cdefg
J2 V1
18.3 cd
30.7 ghij
51.3 defg
63.0 bcdef
V2
20.3 abcd
33.7 fgh
43.7 jkl
60.0 defg
V3
19.3 abcd
35.3 efg
45.7 hijk
52.7 hi
V4
19.3 abcd
30.7 ghij
44.7 ijk
64.3 bcde
V5
20.3 abcd
41.3 cd
48.0 ghi
55.3 ghi
V6
21.3 abcd
37.3 def
53.7 cd
67.7 a
V7
18.7 bcd
36.7 def
42.3 klm
50.0 ij
V8
21.3 abcd
24.7 k
38.7 m
45.7 j
J3 V1
19.7 abcd
49.7 ab
56.0 bc
60.7 defg
V2
21.7 abcd
43.7 c
58.3 ab
66.3 bcd
V3
23.3 abc
34.7 fg
49.3 efgh
58.7 efgh
V4
20.7 abcd
30.7 ghij
46.7 hij
50.3 ij
V5
20.0 abcd
30.7 ghij
46.7 hij
57.0 fgh
V6
19.7 abcd
52.7 a
58.3 ab
64.7 bcde
V7
18.7 bcd
37.3 def
52.0 def
61.3 cdefg
V8
19.7 abcd
28.0 ijk
45.7 hijk
55.7 ghi
1)
Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan uji BNJ pada taraf kepercayaan 95 %.

Perlakuan

Keterangan:
J1 = Jarak Tanam 20 cm x 40 cm (lebar)
J2 = jarak tanam 20 cm x 30 cm (sedang)
J3 = Jarak Tanam 20 cm x 20 cm (rapat)

V1 =
V2 =
V3 =
V4 =

Denas
V5 = Dena 1
Anjasmoro V6 = Burangrang
Grobogan
V7 = Wilis
Detam 1
V8 = Lokal Prafi

2. Jumlah Daun (helai)
Kedelai di bawah naungan mengalami etiolasi sehingga tampak memanjang.
Hasil pengamatan lapang menunjukkan intensitas cahaya tertinggi saat penanaman
adalah 7550 lux, sementara daun kedelai secara individual akan terjenuhi oleh cahaya
dengan intensitas 23680 lux. Dengan demikian, intensitas aktual yang diterima oleh
kedelai masih jauh di bawah intensitas tersebut. Menurut Sumarno dan Manshuri
(2007), berkurangnya intensitas matahari pada awal pertumbuhan vegetatif akan
menghambat pertumbuhan tanaman melalui penurunan laju fotosintesis per unit area
daun.
Perakitan varietas unggul kedelai diarahkan untuk beradaptasi lebih spesifik
pada agroekosistem tertentu, termasuk pada kondisi ternaungi. Setiap varietas kedelai
menunjukkan respon yang berbeda, sebagai bentuk interaksi dengan lingkungan
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tumbuhnya. Pada 2 MST, semua varietas pada jarak tanam lebar, sedang dan rapat
memiliki tinggi yang tidak berbeda. Kedelai masih menggunakan cadangan makanan
yang berasal dari biji. Respon pertumbuhan tinggi yang berbeda dari setiap varietas
mulai ditunjukkan pada umur 4 MST- 8 MST(Tabel 2). Varietas Burangrang dengan
jarak tanam rapat (20 cm x 20 cm) memiliki tinggi 52.7 cm pada 4 MST, Varietas
Anjasmoro dengan jarak tanam lebar (61.0 cm) pada 6 MST, Varietas Dena 1 dengan
jarak tanam lebar (74.0 cm) pada 8 MST, sedangkan tanaman paling pendek
ditunjukkan oleh varietas Lokal Prafi pada jarak tanam sedang. Tinggi tanaman pada 4
MST dari hasil penelitian ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil
penelitian Noya et al. (2014) yang melaporkan tinggi kedelai umur 4 MST di lahan
sulfat masam yang terpapar sinar matahari penuh mencapai 15.30 cm. Peningkatan
tinggi tanaman merupakan upaya tanaman untuk meningkatkan efisiensi penyerapan
cahaya, sehingga cahaya yang dapat diserap menjadi lebih optimal. Taiz dan Geiger, (
2002) menyatakan bahwa peningkatan tinggi tanaman berbagai varietas akibat naungan
berkaitan dengan aktifitas fitokrom yang berhubungan dengan proses etiolasi tanaman
akibat terjadinya perubahan kualitas cahaya.
2. Jumlah Daun Trifoliat (helai)
Interaksi jarak tanam dan varietas maupun faktor tunggal perlakuan tidak
mempengaruhi jumlah daun trifoliat umur 2 MST (Tabel 3). Interaksi sangat nyata pada
jumlah daun trifoliat umur 4 – 8 MST.
Varietas Denas pada jarak tanam rapat menghasilkan jumlah daun trifoliat
tertinggi umur 4 MST (4.3 helai), tidak berbeda nyata dengan Anjasmoro, Lokal Prafi,
Burangrang, Detam 1 pada jarak tanam lebar; dengan Denas, Wilis, Burangrang, Detam
1 dan Dena pada jarak tanam sedang, serta Grobogan, Burangrang dan Lokal Prafi pada
jarak tanam lebar. Jumlah daun trifoliat paling sedikit dimiliki oleh Lokal Prafi (1.0)
pada jarak tanam sedang.
Saat 6 MST, varietas Lokal Prafi yang ditanam pada jarak tanam lebar
menghasilkan jumlah daun trifoliat terbanyak (6.0 helai), tidak berbeda nyata dengan
Burangrang, Denas dan Anjasmoro pada jarak tanam rapat, serta dengan Denas pada
jarak tanam sedang. Jumlah daun paling sedikit ditunjukkan oleh varietas Lokal Prafi
pada jarak tanam sedang.
Jumlah daun trifoliat terbanyak pada 8 MST ditunjukkan oleh varietas Grobogan
pada jarak tanam sedang (6.7 helai), tidak berbeda nyata dengan Lokal Prafi,
Burangrang, Wilis, Grobogan dan Anjasmoro pada jarak tanam lebar. Demikian pula
dengan Denas, Anjasmoro dan Detam 1 pada jarak tanam sedang, serta Burangrang,
Anjasmoro dan Grobogan pada jarak tanam rapat. Varietas Dena 1 pada jarak tanam
rapat menghasilkan jumlah daun trofoliat paling sedikit (4.0 helai).
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Tabel 3. Interaksi jarak tanam dan varietas terhadap jumlah daun trifoliat
Perlakuan

Jumlah Daun (Helai)
2 MST
4 MST
6 MST
8 MST
1)
J1 V1
0.3 a
1.7 De
3.3 cd
4.0 c
V2
0.0 a
3.7 ab
4.0 bcd
5.0 abc
V3
0.0 a
2.3 bcde
4.0 bcd
5.0 abc
V4
0.0 a
3.0 abcd
4.0 bcd
4.0 c
V5
0.0 a
2.0 cde
3.7 bcd
5.0 abc
V6
0.0 a
3.0 abcd
3.7 bcd
5.3 abc
V7
0.0 a
2.0 cde
3.7 bcd
5.0 abc
V8
0.0 a
3.7 ab
6.0 a
6.7 a
J2 V1
0.0 a
3.7 ab
4.7 abc
6.0 ab
V2
0.0 a
2.0 cde
4.0 bcd
5.7 abc
V3
0.0 a
2.7 bcd
3.3 cd
6.7 a
V4
0.0 a
3.0 abcd
3.3 cd
5.7 abc
V5
0.0 a
3.0 abcd
4.0 bcd
4.3 bc
V6
0.0 a
3.0 abcd
4.0 bcd
4.7 bc
V7
0.0 a
3.3 abc
3.7 bcd
4.7 bc
V8
0.0 a
1.0 e
3.0 d
4.3 bc
J3 V1
0.3 a
4.3 a
5.0 ab
5.0 abc
V2
0.0 a
2.0 cde
4.7 abc
5.0 abc
V3
0.3 a
3.0 abcd
4.0 bcd
4.3 bc
V4
0.0 a
2.3 bcde
4.3 bcd
4.7 bc
V5
0.0 a
2.3 bcde
3.3 cd
4.0 c
V6
0.0 a
3.0 abcd
5.0 ab
5.3 abc
V7
0.0 a
3.0 abcd
4.3 bcd
4.7 bc
V8
0.0 a
2.0 cde
3.3 cd
4.7 bc
1)
Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan uji BNJ pada taraf kepercayaan 95%

Keterangan:
J1 = Jarak Tanam 20 cm x 40 cm (lebar)
J2 = jarak tanam 20 cm x 30 cm (sedang)
J3 = Jarak Tanam 20 cm x 20 cm (rapat)

V1 = Denas
V5 = Dena 1
V2 = Anjasmoro V6 = Burangrang
V3 = Grobogan V7 = Wilis
V4 = Detam 1
V8 = Lokal Prafi

Grogoban dan Lokal Prafi mampu menghasilkan daun trifoliat paling banyak
(6.7 helai) masing-masing pada jarak tanam sedang dan lebar (Gambar 10). Pengaruh
faktor tunggal varietas dan jarak tanam menunjukkan kedua genotipe ini memiliki daun
trifoliat 5.3 dan 5.2 helai, sedangkan pengaruh jarak tanam sedang menyebabkan
tanaman memiliki daun 5.3 dan 5.0 helai. Persaingan pada jarak tanam sedang dan lebar
relatif kurang dibandingkan jarak tanam sempit. Kondisi etiolasi tanaman semakin
memperkecil efek saling menaungi antar daun kedelai sehingga pada kedua jarak tanam
ini memungkinkan tanaman memiliki ruang lebih luas dibandingkan jarak tanam
sempit.
Berdasarkan jumlah daun trifoliat umur 8 MST, maka beberapa varietas dapat
dijadikan kandidat relatif toleran pada beberapa kondisi jarak tanam. Varietas Grobogan
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pada jarak tanam sedang dan lebar; Lokal Prafi pada jarak tanam lebar; Denas pada
jarak tanam sedang dan rapat; Anjasmoro pada ketiga jarak tanam; Detam 1 pada jarak
tanam sedang; Dena 1 dan Wilis pada jarak tanam lebar. Keragaman genetik setiap
varietas dan respon terhadap lingkungan tumbuh (perbedaan jarak tanam) berpengaruh
nyata terhadap pertumbuhan dan komponen hasil kedelai (Carvalho et al. 2002).
Semakin berat tingkat cekaman lingkungan, keragaan hasil semakin rendah (Koesrini
dan William 2004).
Komponen Produksi
Rekapitulasi hasil analisis sidik ragam (Tabel 4) menunjukkan faktor jarak
tanam, varietas dan interaksinya berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah buku
produktif (JBP), jumlah polong (JP), berat kering biji per tanaman (BKBT) dan
produksi per petak. Jarak tanam tidak mempengaruhi bobot 100 biji keculai faktor
varietas dan interaksi 2 faktor.
Tabel 4. Rekapitulasi sidik ragam komponen produksi 8 varietas kedelai pada 3 jarak
tanam
Peubah Pengamatan
Jumlah Buku Produktif
Jumlah Polong
Bering Kering Biji per Tanaman
Bobot 100 biji (g)
Produksi per Petak (g)

J
**
**
**
ns
**

Sumber Keragaman
V
Interaksi J*V
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Keterangan: J = Jarak Tanam, V = Varietas, ns = Tidak berpengaruh,
* = Berpengaruh nyata, ** = Berpengaruh sangat nyata
1. Jumlah Buku Produktif
Uji lanjut menunjukkan kedelai Lokal Prafi pada jarak tanam lebar memiliki JBP
terbanyak (5.10), tidak berbeda nyata dengan Denas 1, Grobogan, Dena 1, Detam, Wilis
dan Burangrang pada jarak tanam lebar. Demikian pula dengan Grobogan, Detam 1,
Dena 1 dan Anjasmoro pada jarak tanam sedang serta Burangrang, Detam 1 dan Lokal
Prafi pada jarak tanam rapat. Jumlah buku produktif paling sedikit (3.0) terdapat pada
Burangrang yang ditanamn pada jarak tanam sedang (Tabel 5).
Berdasarkan data uji lanjut tampak bahwa Grobogan pada jarak tanam sedang
(J2V3) dan Lokal Prafi pada jarak tanam lebar (J1V8) merupakan 2 kombinasi
perlakuan yang memiliki jumlah daun umur 8 MST tertinggi (6.7). Dua kombinasi
perlakuan tersebut menunjukkan konsistensi dalam menghasilkan jumlah buku subur
per tanaman tertinggi (5.1 dan 5.0). Buku produktif yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah buku tanaman kedelai yang menghasilkan polong.
Jumlah daun trifoliat yang terbentuk merupakan hal penting dalam pertumbuhan
tanaman yang akan mempengaruhi produksi kedelai. Egli (2010) mengemukakan fase
pertumbuhan vegetatif sangat menentukan produksi kedelai yang ditandai dengan
pembentukan daun dan buku. Lebih lanjut Takare, et al. (2010) menambahkan pada
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tunas aksilari daun akan muncul bunga yang merupakan proses awal pembentukan
polong. Banyaknya daun trifoliat berbanding lurus dengan jumlah tempat munculnya
bunga.
Tabel 5. Pengaruh jarak tanam dan varietas terhadap komponen produksi
Bobot 100
Produksi per
biji (g)
petak (g)
1)
J1 Denas 1
4.48 a-d
4.70 ab
3.75 abc
6.86 cde
114.33 c-f
Anjasmoro
3.83 b-f
4.00 a-e
0.50 f
10.40 a-e
16.67 f
Grobogan
4.20 a-e
4.33 abcd
1.40 c-f
12.03 a-d
46.67 f
Detam 1
4.03 a-f
3.97 a-e
2.00 c-f
9.17 a-e
66.67 def
Dena 1
4.10 a-f
4.00 a-e
2.10 c-f
9.66 a-e
70.00 def
Burangrang
3.93 a-f
3.80 a-e
2.50 b-f
12.15 a-d
82.67 c-f
Wilis
4.00 a-f
3.93 a-e
3.55 a-d
9.70 a-e
118.33 c-f
Lokal Prafi
5.10 a
4.93 a
5.00 ab
7.13 b-e
166.67 bcd
J2 Denas 1
4.43 a-d
4.47 abc
2.90 a-f
7.07 b-e
125.67 c-f
Anjasmoro
4.00 a-f
3.93 a-e
0.70 ef
8.75 a-e
30.33 f
Grobogan
4.97 ab
4.97 a
1.95 c-f
12.09 a-d
68.50 def
Detam 1
4.80 abc
4.87 a
2.30 c-f
9.75 a-e
88.67 c-f
Dena 1
3.63 c-f
3.60 b-e
1.45 c-f
9.33 a-e
62.83 def
Burangrang
3.00 f
3.00 e
1.35 c-f
13.19 abc
58.50 def
Wilis
3.00 f
3.00 e
1.10 def
5.33 De
47.67 ef
Lokal Prafi
3.13 ef
3.17 de
1.20 c-f
8.72 a-e
52.00 ef
J3 Denas 1
3.30 def
3.43 cde
3.60 a-d
7.97 a-e
240.00 ab
Anjasmoro
3.53 def
3.60 b-e
0.75 ef
4.94 E
50.00 ef
Grobogan
3.63 c-f
3.63 b-e
3.15 a-e
13.93 Ab
195.00 abc
Detam 1
4.20 a-e
4.87 a
5.40 a
14.27 A
300.00 a
Dena 1
3.90 b-f
3.93 a-e
1.20 c-f
11.47 a-e
80.00 def
Burangrang
4.33 a-d
4.33 a-d
2.90 a-f
9.41 a-e
193.33 abc
Wilis
3.37 def
3.50 cde
2.40 b-f
7.41 a-e
160.00 b-e
Lokal Prafi
4.00 a-f
4.00 a-e
1.85 c-f
5.26 De
123.33 c-f
1)
Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan
uji BNJ pada taraf kepercayaan 95%
J

V

JBP

JP

BKBT

Keterangan: JBP = Jumlah Buku Produktif/tanaman, JP = Jumlah Polong/tanaman,
BKBT = Berat Kering Biji/tanaman
J1 = Jarak Tanam 20 cm x 40 cm (lebar)
J2 = jarak tanam 20 cm x 30 cm (sedang)
J3 = Jarak Tanam 20 cm x 20 cm (rapat)
2. Jumlah Polong
Jumlah polong terbanyak ditunjukkan oleh Grobogan pada jarak tanam sedang,
tidak berbeda nyata dengan Detam 1, Denas 1 dan Anjasmoro pada jarak tanam sedang;
dengan Lokal Prafi, Denas 1, Grobogan, Anjasmoro, Dena 1, Detam 1, Wilis dan
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Burangrang pada jarak tanam lebar serta dengan Detam 1, Burangrang, Lokal Prafi dan
Dena 1 pada jarak tanam sempit (Tabel 5). Jumlah polong paling sedikit dimiliki oleh
Wilis pada jarak tanam sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa varietas nasional,
terutama Grobongan, dapat beradaptasi pada lingkungan tumbuh di bawah naungan
kelapa sawit, sehingga mampu tumbuh dan menghasilkan polong isi terbanyak
dibanding varietas lain, walaupun masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan
hasil pada lingkungan tanpa naungan.
Sedikitnya jumlah polong isi yang dihasilkan oleh semua varietas yang diuji
disebabkan karena terhambatnya proses metabolisme tanaman akibat intensitas cahaya
rendah. Rendahnya jumlah cahaya yang diterima oleh setiap luasan permukaan daun
menyebabkan menurunnya laju fotosintesis, yang berimplikasi terjadinya penurunan
jumlah pasokan fotosintat ke bagian biji sehingga terjadi penurunan jumlah polong isi
(Chairudin et al., 2015). Asadi et al. (1997) dan Supriyono et al. (2000) melaporkan
cahaya rendah menurunkan hasil kedelai dan padi gogo.
Konsistensi Grobogan pada jarak tanam sedang dan Lokal Prafi pada jarak
tanam lebar ditunjukkan pula dengan kemampuan menghasilkan polong per tanaman
terbanyak (5.0 dan 4.9), diikuti oleh Detam 1 pada jarak tanam rapat dan sedang serta
12 kombinasi perlakuan lain. Penelitian ini membuktikan adanya linearitas antara
jumlah daun, jumlah buku produktif, dan jumlah polong kedelai walaupun dalam
cekaman naungan kelapa sawit dan status kesuburan tanah rendah.
3. Berat Kering Biji per Tanaman
Berat kering biji per tanaman tertinggi ditunjukkan oleh Detam 1 pada jarak
tanam sempit (1.8 g), tidak berbeda nyata dengan Denas 1, Grobogan dan Burangrang
pada jarak tanam yang sama; dengan Lokal Prafi, Denas 1 dan Wilis pada jarak tanam
lebar, serta dengan Denas 1 pada jarak tanam sedang (Tabel 5). Anjasmoro memiliki
BKBT terendah pada jarak tanam lebar (0.2 g). Berat kering biji per tanaman
berkorelasi positif dengan jumlah biji per tanaman dan ukuran biji.
Detam 1 tergolong memiliki jumlah biji per tanaman terbanyak (tidak berbeda
dengan Grobogan) dan ukuran biji yang lebih besar dibandingkan dengan varietas lain.
Hal ini menyebabkan berat kering biji per tanamannya lebih tinggi dari varietas lain,
namun masih tergolong rendah dibandingkan dengan hasil pada tanpa naungan.
Penurunan berat biji kering merupakan resultan dari penurunan jumlah polong isi. Pada
kondisi penanaman kedelai di bawah naungan kelapa sawit, intensitas cahaya yang
diterima tanaman sangat rendah sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan aktivitas
fotosintesis. Akibatnya adalah alokasi fotosintat ke organ reproduksi tanaman kedelai
menjadi berkurang. Cruz (1997) menyatakan bahwa naungan dapat mengurangi enzim
fotosintetik yang berfungsi sebagai katalisator dalam fiksasi CO 2 dan menurunkan titik
kompensasi cahaya. Selanjutnya Lambers (1998) menyatakan bahwa naungan akan
mengurangi radiasi sinar utama yang aktif pada fotosintesis yang berakibat menurunnya
asimilasi netto.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

315
4. Bobot 100 Biji
Bobot 100 biji tertinggi ditunjukkan oleh Detam 1 pada jarak tanam rapat (J3V4)
(14.3 g), tidak berbeda nyata dengan 17 kombinasi perlakuan lain. Selain perlakuan
J3V4, 8 kombinasi lain yang memiliki bobot 100 biji lebih dari 10 g adalah Grobogan
pada jarak tanam rapat, sedang dan lebar (13.9; 12.1 dan 12.0 g); Burangrang pada jarak
tanam sedang dan lebar (13.2 dan 12.2 g) serta Dena 1 dan Anjasmoro pada jarak tanam
rapat dan lebar (11.5 dan 10.4 g) (Tabel 5).
Pembandingan berdasarkan deskripsi varietas menunjukkan bobot 100 biji
Detam 1 pada jarak tanam rapat (14.3 g) hampir menyamai bobot deskripsinya (14.84 g)
atau lebih ringan 0.54 g; sedangkan bobot 100 biji Grobogan pada semua jarak tanam di
penelitian ini masih lebih rendah dari deskripsinya (18 g). Hal tersebut juga tampak
pada Burangrang (deskripsi bobot 100 biji: 17 g) dan Anjasmoro (14.8 – 15.3 g). Hal
ini menunjukkan Detam 1 merupakan satu-satunya varietas yang berpotensi mencapai
bobot 100 biji tertinggi walaupun dengan satuan masukan teknologi rendah. Ukuran biji
kedelai merupakan faktor yang dikendalikan secara genetik Egli (2006) dan lingkungan
selama periode pengisian biji (Egli, 2010).
5. Produksi per Petak
Produksi per petak tertinggi dimiliki oleh Detam 1 pada jarak tanam rapat (300.0
g), tidak berbeda nyata dengan Denas 1, Anjasmoro, Grobogan dan Burangrang (Tabel
5). Anjasmoro memiliki produksi per petak terendah pada jarak tanam lebar (16.7 g).
Produksi per petak pada penelitian ini masih tergolong rendah dengan
kemampuan tertinggi ditunjukkan oleh Detam 1 pada jarak tanam rapat (300 g/8 m2),
tidak berbeda nyata dengan Denas 1, Grobogan dan Burangrang pada jarak tanam rapat
(240, 195 dan 193.3 g) (Gambar 15). Produksi tertinggi pada penelitian ini setara
dengan 375 kg/ha diperoleh berdasarkan seleksi varietas dan jarak tanam, sehingga
penambahan satuan masukkan lain pada periode penanaman berikut berpeluang
meningkatkan produksi karena perbaikan lingkungan tumbuh.
Berdasarkan konsistensinya pada peubah jumlah daun, jumlah buku produktif,
jumlah polong dan produksi per petak, maka kombinasi perlakuan yang terpilih sebagai
kandidat varietas toleran pada naungan kelapa sawit adalah Detam 1 pada jarak tanam
rapat (J3V4). Varietas Denas 1 pada jarak tanam rapat merupakan kombinasi kandidat
terpilih kedua karena menghasilkan produksi 240.0 g/petak, berat kering biji per
tanaman 1.2 g. Dengan demikian, jarak tanam terbaik pada penelitian ini adalah jarak
tanam rapat (J3). Penurunan produksi sebagai akibat kompetisi cahaya dan unsur hara
pada naungan kelapa sawit dapat disiasati dengan penambahan populasi tanaman.
Kedelai Lokal Prafi (V8) menunjukkan keunggulan pada beberapa peubah pengamatan
namun tidak dipilih dengan pertimbangan telah beradaptasi dengan baik di sekitar lokasi
penelitian. Walaupun demikian, varietas Lokal Prafi dapat dijadikan sebagai
pembanding.
Produksi per petak paling kecil berdasarkan faktor tunggal varietas ditunjukkan
oleh Anjasmoro dan Dena 1 (32.3 dan 70.9 g). Kedua varietas ini dapat dijadikan
pembanding mewakili peka (tidak toleran naungan) berdasarkan kemampuan produksi
per petak.
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Adaptasi kedelai pada kondisi naungan kelapa sawit memerlukan dukungan
amatan respons anatomi dan fisiologi. Analisis kadar hara jaringan, analisis klorofil dan
visualisasi anatomi daun merupakan peubah yang mampu menjelaskan mekanisme
adaptasi kedelai pada kondisi naungan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Detam 1 dan Denas 1 merupakan 2 varietas terpilih mewakili varietas toleran
naungan dan Anjasmoro dan Dena 1 merupakan 2 varietas terpilih mewakili peka
naungan. Jarak tanam rapat merupakan jarak tanam terbaik untuk menghasilkan
produksi per petak tertinggi. Peningkatan produksi kedelai di bawah naungan kelapa
sawit sangat mungkin dilakukan dengan satuan masukan teknologi, untuk memperbaiki
sifat-sifat tanah.
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POPULASI DAN KERAGAMAN MIKROORGANISME
TANAH GAMBUT ALAMI DAN SETELAH DI DRAINASE
(POPULATION AND DIVERSITY OF MICROORGANISM AT NATURAL
PEATLAND AND AFTER DRAINAGE)
Oktanis Emalinda, Lusi Maira, Yesri Girsang
Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Unand
Email: oktanisruben@yahoo.com

ABSTRAK
Lahan gambut merupakan lahan sub optimal yang kurang sesuai untuk dijadikan lahan
pertanian karena berbagai permasalahannya termasuk kemasaman yang tinggi dan
kondisinya yang jenuh air hingga 90% sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara
fisik yaitu pembuatan saluran drainase. Pengelolaan ini mempengaruhi kondisi biologis
tanah gambut. Penelitian yang berjudul Populasi dan keragaman mikroorganisme tanah
gambut alami dan setelah didrainase telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
populasi dan keragaman mikroorganisme di lahan gambut alami dan setelah didrainase
sehingga diketahui perubahan karakter biologis lahan gambut setelah didrainase.
Sampel penelitian diambil dari lahan gambut Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
Sumatera Barat dan dianalisis di Laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan dan
Laboratorium Kimia Tanah Fakultas Pertanian Unand pada bulan Juli sampai
November 2015. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa total populasi jamur dari
tanah gambut alami dan setelah didrainase pada media PDA berkurang dari 69,00 x 103
cfu menjadi 16,53 x 103 cfu dan 14,67 x 103 menjadi 7,44 x 103 pada media Ekstrak
Gambut. Total populasi bakteri mengalami penurunan pada tanah gambut yang
didrainase dari 9,62 x 103 cfu menjadi 8,68 x 103 cfu pada media NA dan 9,48 x 103
cfu dan 6,22 x 103 cfu pada media Ekstrak Gambut. Bakteri penghasil enzim protease
mengalami penurunan setelah didrainase. Sekitar 8% dari total bakteri di tanah gambut
alami adalah penghasil enzim protease dan 5% di tanah gambut yang didrainase. Total
populasi dalam media ekstrak gambut cenderung berkurang. Tingkat keragaman jamur
dan bakteri di tanah gambut yang didrainase cenderung bertambah dari gambut alami.
Total populasi mikroorganisme yang rendah tidak diikuti oleh keragaman
mikroorganisme yang rendah. Dengan terjadinya perubahan terhadap populasi dan
keragaman mikroorganisme tanah, mengindikasikan telah terjadi perubahan terhadap
karakter biologis tanah akibat drainase.
ABSTRACT
Peatland is a suboptimal land which is not suitable for agriculture due to various
problem such as high acidity and saturated by water up to 90%, so that we need to
manage the land physically by using drainage channels. This management influences
the biological condition of the peatland. research on population and microorganism in
natural and post drainage peatland has been done in order to know the population and
microorganism diversity both in natural and post drainage peatland so that the change
of biological character in peatland can be determined. research’s sample is taken from
peatland in Batang Anai , Padang Pariaman regency, West Sumatera and analyzed at
Plant Protection Laboratory and Soil Chemical Laboratory of Andalas university on
July until Novermber 2015. The research show that total population of fungi from
natural to post drainage peatland on PDA media is reduced from 69 x 103 cfu to 16,53
x 103 cfu and also reduced from 14,67 x 103 cfu to 7,44 x 103 cfu on peat extract media.
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Total population of bacteria in post drainage peatland is reduced from 9,62 x 103 cfu to
8,68 x 103 cfu on NA media and also reduced from 9,48 x 103 cfu to 6,22 x 103 cfu on
peat extract media. Bacteria that produce protease enzyme is reduced in post drainage
peatland. about 8 % from total bacteria in natural peatland is protease enzyme
producer and only 5% in post drainage peatland . total population on peat extract
media is tend to reduced . diversity level of fungi and bacteria in post drainage peatland
is tend to increased compare to natural peatland. low level of microorganism
population is not followed by low level microorganism diversity. The change of
population and microorganism diversity indicating that biological soil’s character
already changed due to drainage.
Kata kunci: Tanah gambut, drainase, populasi dan keragaman mikroorganisme
Keywords: Peatland, drainage, population and microorganism diversity
LATAR BELAKANG
Gambut merupakan lahan yang kurang produktif untuk budidaya beberapa
tanaman karena memiliki tingkat kemasaman yang tinggi pada kisaran pH 3-5. Tanah
gambut juga mengandung unsur hara yang cenderung terikat oleh asam-asam organik
sehingga tidak tersedia bagi tanaman serta kondisinya yang jenuh air. Dengan kondisi
tanah gambut yang selalu jenuh air, proses dekomposisi berlangsung lebih lambat.
Banyak upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki kondisi lahan gambut,
salah satunya adalah pengelolaan secara fisik. Pengelolaan secara fisik yang dilakukan
salah satunya adalah dengan pembuatan saluran drainase sehingga kondisi gambut yang
anaerob menjadi aerob. Perubahan kondisi tanah gambut tersebut memberikan dampak
terhadap berbagai kondisi tanah gambut khususnya terhadap perubahan kondisi
biologisnya. Kondisi biologis tanah mencakup biodiversiti yang terdapat di dalamnya,
termasuk mikroorganisme. Aktivitas pengelolaan lahan gambut akan berdampak pada
proses biologis tanah, terutama dalam kaitannya dengan total populasi dan keragaman
mikroorganisme. Keberadaan mikroorganisme merupakan indikator yang digunakan
untuk menilai kualitas suatu ekosistem. Total dan keragaman mikroorganisme di dalam
tanah gambut akan mengalami perubahan akibat pengelolaan lahan dengan pembuatan
saluran drainase. Setelah gambut didrainase, maka kondisi gambut bagian permukaan
tanah menjadi aerob, sehingga memungkinkan jamur dan bakteri berkembang untuk
merombak bahan organik.
Peran penting mikroorganisme di lahan gambut merupakan salah satu alasan
pentingnya dilakukan evaluasi mikroorganisme di lahan gambut. Lahan gambut pada
kondisi anaerob menjadi aerob merupakan perubahan yang sangat ekstrim. Tanah
gambut dengan kondisi yang ekstrim berbeda dengan habitat lain sehingga banyak
sekali mikroorganisme potensial dengan karakter fisiologis unik yang harus diketahui
dan dieksploitasi. Total populasi dan keragaman mikroorganisme dari suatu ekosistem
perlu diketahui dan dapat digunakan sebagai salah satu indeks kesuburan (fertility
index), sehingga penurunan total dan keragaman mikroorganisme tanah dapat
digunakan sebagai indikasi awal dari gangguan yang terjadi pada kualitas ekosistem dan
dapat dimanfaatkan sebagai landasan untuk pengembangan teknologi pertanian pada
tanah gambut.
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Jumlah dan keragaman mikroorganisme merupakan salah satu faktor yang perlu
untuk diketahui. Dengan mengetahui total populasi dan keragamannya di tanah gambut
alami dan gambut yang telah didrainase, maka dapat diketahui masing- masing faktor
pendukung dan penghambat pada kedua kondisi lahan gambut tersebut beserta aktivitas
di dalamnya. Dengan demikian dapat dilakukan pengembangan lanjutan untuk lahan
gambut alami dan yang telah didrainase khususnya terhadap sifat biologis yang hingga
saat ini belum banyak diteliti
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui total populasi dan
keragaman mikroorganisme di lahan gambut alami dan setelah didrainase sehingga
diketahui perubahan karakter biologis lahan gambut setelah didrainase.
METODE PENELITIAN
Pengambilan sampel berlokasi di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai
Kabupaten Padang Pariaman. Daerah ini mempunyai topografi datar hingga berbukit
dengan ketinggian 0-25 m dari permukaan laut dan curah hujan rata-rata 4.255
mm/tahun dengan jumlah hari hujan 144 hari (Winardi, 2008). Berdasarkan tingkat
dekomposisinya tanah gambut Padang Pariaman berada pada tingkat saprik.
Pengambilan sampel dilakukan pada dua kondisi lahan yang berbeda, yaitu di
lahan gambut alami dan lahan gambut setelah didrainase yang ditanami tanaman sawit
dan telah berumur lima tahun. Sampel dianalisis di Laboratorium Hama dan Penyakit
Tumbuhan dan Laboratorium Kimia Fakultas Pertanian Universitas Andalas pada bulan
Juli sampai November 2015.
Mikroorganisme diisolasi menggunakan media NA (Natrium Agar) untuk
mengisolasi bakteri, media PDA (Potatoes Dextrosa Agar) untuk mengisolasi jamur,
dan media NA+susu skim untuk mengisolasi bakteri penghasil enzim protease serta
media ekstrak gambut. Ekstrak gambut diambil dari air tanah yang berasal dari lokasi
pengambilan sampel tanah. Total populasi dihitung dengan menggunakan metode
Hitungan Cawan (Counter Plate). Keragaman ditentukan berdasarkan morfologi koloni.
Morfologi yang berbeda-beda menggambarkan keragaman mikroorganisme.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sifat Kimia Tanah Gambut
Hasil analisis beberapa sifat kimia tanah gambut alami dan setelah didrainase di
daerah Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman disajikan pada
Tabel 1.
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Tabel 1. Sifat kimia tanah gambut alami dan setelah didrainase daerah Ketaping
Kabupaten Padang Pariaman pada kedalaman 0-20 cm.

Analisis
pH H2O (1:5)
pH KCl (1:5)
C-Organik (%)
N-Total (%)
C/N
P-Tersedia
(ppm)
Sulfur (%)
Lignin (%)
Selulosa (%)
Kadar serat (%)

Alami
5
4,4
46,41
1,45
32.00

Kriteria
Masam
Sangat tinggi
Sangat tingggi
Sangat tinggi

Setelah
Didrainase
5,3
4,4
45,86
1,76
26,05

Kriteria
Masam
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi

27,11
0,04
36,88
24,73
56,84

Tinggi
-

38,44
0,32
32,71
10,93
54,43

Sangat tinggi
-

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1, perubahan sifat kimia tanah gambut
alami dan setelah didrainase tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal ini
dipengaruhi oleh kondisi lahan gambut pengambilan sampel. Pembuatan saluran
drainase di lahan gambut Batang Anai belum sesuai dengan ukuran yang dianjurkan
dimana saluran cenderung dangkal dan sempit sehingga pada musim hujan saluran
drainase meluap dan mengalir mengairi lahan budidaya yang telah didrainase. Hal ini
sangat mempengaruhi kondisi tanah gambut karena curah hujan di daerah tempat
pengambilan sampel cenderung tinggi.
Pada Tabel 1 terlihat bahwa pH pada tanah gambut yang didrainase lebih tinggi
daripada tanah gambut alami, hal ini disebabkan karena zona ini telah teroksidasi.
Sumber kemasaman yang berperan dalam menentukan kemasaman pada tanah gambut
adalah keberadaan asam sulfat dan asam-asam organik yang menghasilkan gugus
karboksilat (-COOH) dan gugus hidroksil dari fenolat (-OH). pH tanah gambut pada
umumnya berkisar antara 3-5. Kandungan C-organik pada tanah gambut setelah
didrainase mengalami penurunan dari gambut alami. Kematangan gambut Batang Anai
mencapai tingkat kematangan lanjut dimana berdasarkan hasil analisa karbon dan
nitrogen didapatkan nilai rata-rata perbandingan C/N pada gambut alami dan setelah
drainase yaitu 32,00 dan 26,05. Berdasarkan kriteria tanah nilai ini tergolong tinggi.
Kandungan N-total dari contoh tanah terdapat pada kriteria sangat tinggi. Tabel
1 menunjukkan kandungan N-total pada tanah gambut yang didrainase lebih tinggi.
Kandungan N-total yang tinggi umumnya pada lapisan 10-30 cm, dimana aktifitas
perakaran dan mikroorganisme intensif. Kadar N akan semakin menurun dengan
semakin bertambah kedalaman dan juga makin rendahnya tingkat pengelolaan.
Kandungan N-total yang termasuk sangat tinggi tidak berarti bahwa ketersediaan unsur
N untuk pertumbuhan tanaman tersedia karena sebagian besar N-total tanah gambut
berada dalam bentuk senyawa organik. Ketersediaan unsur N dalam tanah selain
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ditentukan oleh jumlah N-total tanah, juga ditentukan oleh nisbah C/N. Pada tanah
gambut alami diperoleh nisbah C/N 32,00 dan di tanah gambut yang didrainase adalah
26,05. P-tersedia pada gambut yang didrainase yaitu sebanyak 38,44 ppm sedangkan
pada gambut alami yaitu sebanyak 27,11 ppm. Rendahnya P-tersedia pada gambut
alami adalah karena P yang berada di gambut alami mengalami retensi akibat
pertukaran ion fosfat dengan gugus hidroksil (-OH) dalam bahan organik. Selama
dekomposisi bahan organik bernisbah C/P tinggi, sebagian P akan diasimilasi oleh
mikroorganisme sebagai sumber energi dan sebagai penyusun struktur sel dan akan
dibebaskan kembali melalui proses mineralisasi. Besar P terimobilisasi sangat
dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan C-organik, semakin besar tingkat ketersediaan Corganik makin besar P yang terimobilisasi. Kandungan sulfur yang lebih tinggi terdapat
pada gambut yang didrainase (0,32%) dan delapan kali lebih besar dibandingkan
dengan gambut alami yaitu 0,04%. Pengeringan lahan gambut untuk mempermudah
pengolahan lahan dapat mengakibatkan terjadinya oksidasi pirit apabila lapisan pirit
tersingkap.
Tanah gambut alami mempunyai kandungan selulosa lebih tinggi yaitu 24,73%
daripada gambut yang didrainase yaitu 10,93%. Hal ini disebabkan oleh kondisi gambut
alami yang jenuh air sehingga aktivitas mikroorganisme sebagai pengurai rendah.
Kandungan selulosa pada tumbuhan tergantung pada umur dan jenis tanaman. Sama
halnya dengan selulosa, lignin di gambut alami lebih tinggi dibandingkan gambut yang
didrainase. Kandungan lignin di gambut alami lebih tinggi yaitu 36,88% sedangkan
pada gambut yang didrainase yaitu 32,71%.
Selulosa lebih mudah terurai daripada lignin seperti yang disajikan pada Tabel 1.
Hal ini disebabkan karena selulosa merupakan bahan organik berupa karbohidrat yang
lebih mudah diuraikan oleh mikroorganisme sedangkan lignin merupakan bahan
organik bukan karbohidrat yang tersusun dari satuan-satuan fenol. Kandungan lignin
pada tanah gambut berasal dari kayu-kayuan yang pada kondisi reduktif bersifat tahan
terhadap dekomposisi. Dibandingkan karbohidrat dan protein, lignin cenderung
berakumulasi karena pada kondisi alami, zat-zat tersebut lebih resisten terhadap
dekomposisi.
Kadar serat yang terkandung pada gambut alami lebih tinggi yaitu 56,84 % dari
pada gambut setelah didrainase yaitu 54,43 %. Berdasarkan kandungan serat, gambut
dibedakan menjadi tiga, yaitu fibrik (kandungan serat > ¾ dari volume), hemik
(kandungan serat < ¾ - > 1/4) dan saprik (kandungan serat < ¼). Menurut Luki dan
Abbas (1989) gambut Pariaman merupakan gambut yang telah mencapai tingkat
pelapukan lanjut yakni saprik sampai hemik. Semakin rendah kadar serat maka semakin
tinggi daya pegang perakaran terhadap tanah. Kadar serat juga menentukan kesuburan
tanah gambut. Pada kondisi anaerob aktivitas mikroorganisme akan terhambat sehingga
proses dekomposisi relatif lebih lambat.
Populasi Jamur dan Bakteri di Tanah Gambut
Berdasarkan Tabel 2 populasi jamur di gambut alami lebih tinggi daripada di
gambut setelah didrainase. Pada media PDA, populasi jamur (cfu) pada gambut alami
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(6,90 x 104) lebih tinggi daripada gambut yang didrainase (1,65 x 104). Hal ini
disebabkan karena kondisi gambut alami yang belum terdekomposisi sempurna dimana
jamur lebih aktif dalam merombak selulosa, hemiselulosa dan lignin yang sulit
didegradasi dan banyak terkandung di dalam gambut alami (Waksman, 1952). Selulosa
merupakan bahan organik berupa karbohidrat yang dibutuhkan jamur sebagai sumber
energi. Jamur mempunyai toleransi yang lebih tinggi terhadap kemasaman. Oleh karena
itu, proses dekomposisi material pada tanah-tanah masam lebih didominasi oleh
aktivitas jamur.
Tabel 2. Populasi jamur di tanah gambut alami dan setelah didrainase pada kedalaman
0-20 cm dalam media PDA dan Ekstrak Gambut.

Kondisi Gambut
Alami

Drainase

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

*PDA (cfu)
1,00 x105
4,80 x 104
5,90 x 104
1,93 x 104
1,60 x104
1,43 x 104

Rata-rata
(*cfu)

6,90 x 104

1,65 x 104

Ekstrak Gambut
(cfu)
1,70 x 104
1,20 x 104
1,50 x 104
6,67 x 103
8,67 x 103
7,00 x 103

Rata-rata
(cfu)

1,47 x 104

7,44 x 103

Namun pada media Ekstrak Gambut, populasi jamur (cfu) berkurang menjadi
1,47 x 104 pada tanah gambut alami dan 7,44 x 103 pada gambut yang didrainase. Hal
ini diduga karena kondisi Ekstrak gambut mempunyai tingkat kemasaman yang lebih
tinggi. Penambahan ekstrak gambut sebagai media tumbuh jamur mempengaruhi
kondisi media yang sebenarnya dimana terdapat senyawa-senyawa yang bersifat
meracun yang dapat menghambat pertumbuhan koloni jamur.
Berdasarkan Tabel 3, populasi bakteri pada tanah gambut alami lebih tinggi
daripada gambut yang telah didrainase masing-masing pada media NA dan media
Ekstrak gambut. Hal ini diduga ada beberapa bakteri yang tahan kondisi masam.
Sebagian bakteri dapat tetap bertahan hidup pada kondisi ekstrim dengan membentuk
endispora. Bahan organik dan keadaan alami pertumbuhan tanaman mempengaruhi total
populasi mikroorganisme dalam tanah.
Tabel 3. Populasi bakteri dalam media NA dan Ekstrak Gambut.

Kondisi Gambut
Alami

Drainase

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

*NA (cfu)
5,96 x 103
9,23 x 103
1,37 x 104
4,40 x 103
9,33 x 103
1,23 x 104

Rata-rata
(cfu)

9,62 x 103

8,68 x 103
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Ekstrak Gambut
(cfu)
1,27 x 104
9,80 x 103
5,90 x 103
5,46 x 103
5,90 x 103
7,30 x 103

Rata-rata
(cfu)

9,48 x 103

6,22 x 103
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Populasi bakteri di tanah gambut alami sekitar 8% dari total populasi adalah
penghasil enzim protease dan sekitar 5% di gambut yang didrainase. Bakteri penghasil
enzim protease di gambut alami (2,04 x 103) lebih tinggi daripada di gambut yang
didrainase (1,03 x 103). Total populasi bakteri penghasil enzim protease yang tinggi
tidak selalu diikuti oleh aktivitasnya yang tinggi. Hal ini ditandai dengan persentase
nitrogen yang lebih rendah di gambut alami daripada setelah didrainase. Aktivitas
bakteri penghasil enzim protease dipengaruhi oleh konsentrasi nitrogen di dalam tanah.
Tabel 4. Bakteri penghasil enzim protease di tanah gambut alami dan setelah didrainase
pada kedalaman 0-20 cm.

Kondisi Gambut
Alami

Drainase

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

Populasi
(cfu)
1,81 x 104
3,75 x 104
1,59 x 104
2,18 x 104
2,04 x 104
1,36 x 104

Rata-rata
(cfu)

2,38 x 104

1,86 x 104

Penghasil
enzim protease
(cfu)
2,33 x 103
1,26 x 103
2,53 x 103
1,77 x 103
0,90 x 103
0,43 x 103

Rata-rata
(cfu)

2,04 x 103

1,03 x 103

Seperti yang disajikan pada Tabel 5 keragaman jamur dan bakteri di tanah gambut
alami lebih rendah dibandingkan di tanah gambut yang didrainase. Keragaman
mikroorganisme lebih tinggi dan lebih aktif dalam kondisi aerob. Keragaman
mikroorganisme ditandai dengan morfologi yang beragam.

Gambar 1. Koloni bakteri penghasil enzim protease dalam media NA+Susu skim

Keragaman Jamur dan Bakteri di Tanah Gambut
Keragaman jamur setelah diidentifikasi didominasi oleh jenis Aspergillus
dengan morfologi koloni berwarna hijau dan menyebar serta pertumbuhannya tidak
teratur; Culvularia dengan warna hijau kehitaman, dibagian tengah terbentuk miselia
dan menyebar tidak teratur; Fusarium berwarna kuning dengan bentuk bulat tidak
sempurna; Penicillium chrysogenum berwarna hijau tua dan tepian berwarna putih
mengelilingi koloni dengan bentuk bulat; Penicillium digitatum berwarna hijau dan
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bagian bawahnya berwarna merah dengan pertumbuhan menyebar; Penicillium sp.
berwarna kuning dikelilingi oleh warna putih dengan pertumbuhan menyebar; Mucor
sp. berwarna hijau tua keabu-abuan dengan bentuk bulat sempurna. Dari beberapa jenis
jamur yang diperoleh, Aspergillus merupakan jamur yang paling dominan; Tricoderma
berwarna putih menyebar, koloni bagian tengah berwarna kuning. Menurut Daniel
(2009), ada beberapa faktor yang menyebabkan jamur banyak ditemukan di dalam tanah
gambut, yaitu kondisinya yang anaerob dan terdapat sumber makanan dan kemampuan
jamur untuk bertahan hidup.
Tabel 5. Keragaman jamur dan bakteri di tanah gambut alami dan setelah didrainase
pada kedalaman 0-20 cm.
Kondisi Gambut
NA
Drainase

Total
Alami

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

Total

Bakteri
Ekstrak Gambut

9
8
5
22
7
6
4
17

a

8
5
9
22
8
6
6
20

Jamur
PDA Ekstrak Gambut
15
9
10
34
8
8
11
27

12
11
11
34
11
9
12
32

b

Gambar 2. Koloni jamur yang diisolasi dari gambut alami (a) dan setelah
didrainase (b) dalam media PDA.

Keragaman jamur dan bakteri di media dengan penambahan ekstrak gambut lebih
tinggi dibandingkan tanpa penambahan ekstrak gambut. Hal ini disebabkan karena
kondisi media tumbuh dengan penambahan ekstrak gambut lebih menyerupai kondisi
lingkungan sebenarnya sehingga memungkinkan dan lebih sesuai untuk pertumbuhan
sebagian besar jenis jamur dan bakteri yang terdapat di tanah gambut. Keragaman jamur
dan bakteri dapat dilihat dari morfologi koloni yang beragam.
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Dari hasil yang diperoleh, jenis bakteri didominasi oleh Vibrio sp. berbentuk bulat
utuh cembung; Micrococcus sp berwarna putih susu, berbentuk bulat utuh, dan
permukaan cembung; Pseudomonas sp. berbentuk bulat menghasilkan pigmen hitam,
merah dan hijau; Bacillus sp. berbentuk bulat, permukaan cembung mengkilap dan
berwarna kuning; Flavobacterium sp. berbentuk bulat lonjong, permukaan cembung
mengkilap berwarna kuning tua; Acinetobacter sp. berbentuk bulat, koloni berwarna
putih dan permukaan cembung mengkilap.
Keragaman jamur dan bakteri mempunyai peranan yang sangat penting di dalam
tanah gambut. Jamur pada umumnya berperan sebagai pendegradasi bahan organik yang
terakumulasi karena kemampuannya membentuk miselia yang pada proses degradasi
berfungsi untuk menembus dinding-dinding sel tumbuhan. Beberapa bakteri yang
diperoleh merupakan bakteri yang berperan penting sebagai pelarut unsur hara yang
tidak tersedia menjadi tersedia bagi tanaman. Pseudomonas, Bacillus, Flavobacterium,
Micrococcus merupakan bakteri yang berperan sebagai pelarut fosfat.

(a)
( b)
Gambar 3.Koloni jamur yang diisolasi dari gambut alami (a) dan setelahdi
drainase (b) dalam media PDA+Ekstrak Gambut.

a
b
Gambar 4. Koloni bakteri yang diisolasi dari gambut alami (a) dan setelah
didrainase (b) dalam media NA.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

327

a

b

Gambar 5. Koloni bakteri yang diisolasi dari gambut alami (a) dan setelah
didrainase (b) dalam media NA + Ekstrak Gambut.
KESIMPULAN
Pembuatan saluran drainase yang dilakukan terhadap lahan gambut Batang Anai
cukup mempengaruhi total populasi dan keragaman mikroorganisme. Total populasi
jamur dari tanah gambut alami dan setelah didrainase berkurangdari 6,90 x 104 cfu
menjadi 1,65 x 104 cfu pada media PDA dan 1,47 x 104 menjadi 7,44 x 103 pada media
Ekstrak Gambut. Total populasi bakteri mengalami penurunan pada tanah gambut yang
didrainase dari 9,62 x 103 cfu menjadi 8,68 x 103 cfu pada media NA dan 9,48 x 103
dan 6,22 x 103 pada media Ekstrak Gambut. Bakteri penghasil enzim protease
mengalami penurunan setelah didrainase dari 2,04 x 103 cfu menjadi 1,03 x 103 cfu.
Sekitar 8% dari total bakteri di tanah gambut alami adalah penghasil enzim protease dan
5% di tanah gambut yang didrainase. Total populasi dalam media ekstrak gambut
cenderung berkurang. Tingkat keragaman jamur dan bakteri di tanah gambut yang
didrainase cenderung bertambah dari gambut alami. Dengan terjadinya perubahan
terhadap populasi dan keragaman mioroorganisme tanah, mengindikasikan telah terjadi
perubahan terhadap karakter biologis tanah
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UJI DAYA HASIL TIGA VARIETAS KENTANG (Solanum tuberosum L.) PADA
DOSIS PEMUPUKAN NPK YANG BERBEDA DI DATARAN MEDIUM
THE YIELD POTENTIAL OF THREE POTATO (Solanum tuberosum L.)
VARIETEIS GROWN UNDER DIFFERENT DOSES OF NPK FERTILIZATION
IN MEDIUM ALTITUDE
Regina Rohana Romanta Rekolata1, Aluh Nikmatullah2, Nihla Farida3
Mahasiswa1, Dosen Pembimbing Utama2, dosen Pembimbing Pendamping3
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui varietas yang sesuai, dosis pupuk NPK yang
optimum dan interaksi antara keduanya terhadap pertumbuhan dan daya hasil
tanaman kentang di dataran medium. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari
sampai dengan Mei 2017 di UPB Balai Benih Induk Desa Santong Kecamatan
Kayangan Lombok Utara, disusun dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial
yang terdiri dari dua faktor yaitu varietas kentang (Granola, Atlantis dan Bliss) dan
dosis pupuk NPK (500, 600 dan 700 kg/ha). Data hasil pengamatan dianalisis
menggunakan analisis sidik ragam pada taraf nyata 5% dan diuji lanjut menggunakan
uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%. Hasil Penelitian menunjukkan tidak
adanya pengaruh interaksi antara varietas dan dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan
dan hasil tanaman kentang. Varietas Atllantis (v2) dan varietas Bliss (v3) menunjukkan
laju pertumbuhan lebih tinggi dari varietas Granola (v1), namun hasil ketiganya tidak
menunjukan beda nyata. Dosis pupuk NPK tidak memberikan pengaruh nyata terhadap
semua parameter pengamatan, meskipun demikian, dosis pupuk 700 kg/ha (d3)
cenderung memberikan hasil yang lebih tinggi pada parameter pertumbuhan dan hasil
tanaman kentang dibandingkan dengan dosis
500 kg/ha (d1) dan 600 kg/ha (d2).
ABSTRACT
This research was conducted to investigate a suitable variety, an optimum doses of
NPK fertilizers and their interaction on growth and yield of potato crops in medium
altitude. This research was conducted from February until May 2017 at UPB Seed
Production Centre (Balai Benih Induk) of Santong Village, Kayangan District of
North Lombok. The research was designed according to Randomized Block Design
(RBD) Factorial consisting of two factors: potato varieties (Granola, Atlantis and
Bliss) and NPK fertilizer doses (500, 600 and 700 kg/ha). Data obtained were
analyzed using analysis of variance at 5% confidential level and followed by Honestly
Significant Difference (HSD) at 5% level of confident. The results showed that
there was no interaction between potato varieties and doses of NPK fertilizer on
growth and yield of potato crops in medium altitude. The Atllantis variety (v2) and
Bliss variety (v3) higher growth rates than the Granola variety (v1) however, there was
no real difference in the yield of all varieties. The doses of NPK fertilizers have no
effect on result in potato growth and yield. However, there was an indication that
NPK fertilization at 700 kg/ha (d3) higher growth and yields of potato plant compared
to lower doses of 500 kg/ha (d1) and 600 kg/ha (d2).
Kata kunci: Varietas kentang, pupuk NPK, dataran medium
Keywords: Potato varieties, NPK fertilizer, medium altitude
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LATAR BELAKANG
Kentang (Solanum tuberosum L.) menjadi tanaman pokok utama di dunia setelah
padi, jagung dan gandum. kentang memiliki kandungan gizi yang tinggi, maka
kentang menjadi salah satu komoditas penting di Indonesia yang mempunyai potensi
dan prospek untuk mendukung program diversifikasi pangan dalam rangka mewujudkan
ketahanan pangan yang berkelanjutan (Badan Pusat Statistik, 2013). Akan
tetapi
hingga saat ini, produksi kentang relatif tidak beranjak naik secara nyata dari tahun
2011-2015, yaitu berkisar antara 955.488 - 1.219.270 ton. Demikian pula
produktivitasnya masih relatif rendah, yaitu berkisaran antara 15,96 – 18,20 ton per
hektar (Badan Pusat Statistik, 2016). Menurut The International Potato Center (2008)
produktivitas kentang di Eropa yang mencapai 25,0 ton/ha, sedangkan hasil kentang di
Indonesia masih sangat rendah yaitu rata-rata 9,4 ton per hektar. Rendahnya
produktivitas tanaman kentang disebabkan beberapa kendala, diantaranya yaitu
rendahnya kualitas dan kuantitas bibit kentang yang merupakan perhatian utama dalam
usaha peningkatan produksi kentang di Indonesia, teknik budidaya yang masih
konvensional dan faktor topografi, dimana daerah dengan ketinggian tempat dan
temperatur yang sesuai untuk pertanaman kentang di Indonesia sangat terbatas (Aulia,
2014).
Semakin sempitnya area pertanaman menjadi kendala dalam meningkatkan
produksi kentang. Hal ini terkait dengan syarat tumbuhnya yaitu kentang dapat tumbuh
dengan baik di dataran tinggi (1.500-3000 m dpl) (Cahyono, 1996). Suhu ideal
untuk kentang berkisar antara 15-180C untuk malam hari dan 24-300C pada siang hari.
Curah hujan yang dibutuhkan tanaman kentang kira-kira 1.500 mm/tahun dan
kelembaban 70% (Setiadi, 2000). Dataran tinggi di Indonesia hanya sedikit,
terutama di Lombok, dataran tinggi hanya terdapat di Sembalun. Saat ini di
Sembalun
telah banyak terjadi alih fungsi lahan menjadi pemukiman penduduk
(Badan Pusat Statistik, 2013). Hal tersebut berdampak pada berkurangnya area
pertanaman untuk kentang. Oleh sebab itu, salah satu langkah yang bisa ditempuh
untuk mengatasi pemasalahan tersebut adalah dengan mengembangkan kentang di
dataran medium (yang memiliki ketinggian 300-700 m dpl) (Adimihardja, 2008).Di
dataran medium, penanaman tanaman kentang akan dihadapkan dengan masalah suhu
tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, tindakan yang harus dilakukan salah
satunya adalah menanam kentang di dataran medium dengan menggunakan varietas
kentang yang adaptif dan teknologi budidaya yang memungkinkan tanaman kentang
tumbuh secara optimum (Setiawati et al. 1994).
Hingga saat ini ada sembilan varietas kentang yang sudah dilepas dan tersebar di
masyarakat, dan yang paling banyak dibudiyakan oleh masyarakat adalah kentang
varietas Granola dan Atlantis. Kedua varietas ini dapat tumbuh dan beradaptasi
dengan baik pada berbagai tempat yang berbeda (Pitojo, 2004). Baru-baru ini juga
telah dikembangkan kentang varietas baru yaitu varietas Bliss yang tahan terhadap
suhu tinggi, sehingga kemungkinan besar akan sesuai jika dikembangkan di dataran
medium.
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Dalam upaya peningkatan produksi kentang tidak terlepas dari pengaruh pupuk
yang diberikan, karena tanaman kentang merupakan tanaman yang responsif terhadap
pemupukan. Dalam siklus hidupnya, kentang membutuhkan sekitar 100–150 kg N/ha,
100-150 kg P2O5/ha, dan 150 kg K2O/ha (Rahayu, 2000). Menurut Sumiati (2005),
bobot umbi kentang nyata meningkat sebesar 72,94% dengan pengaplikasian pupuk
NPK I5-I5-15 dengan dosis 1 ton/ha. Sedangkan menurut penelitian Sutrisna &
Surdianto (2014) produktivitas tanaman kentang tertinggi diperoleh pada takaran pupuk
NPK berbasis amonium nitrat formula 16-16-16 sebesar 700 kg/ha, yaitu 14,687
ton/ha, meningkat 13,28% Berdasarkan uraian diatas, antara satu penelitian dengan
penelitian lainnya menggunakan dosis pemupukan NPK berbeda-beda. Hal ini bisa
disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya, tingkat kesuburan tanah yang berbeda
sehingga dosis pupuk yang digunakan juga berbeda dan varietas yang digunakan.
Varietas yang berbeda memiliki morfologi yang berbeda pula, karena morfologinya
yang berbeda maka ada kemungkinan kebutuhan tanaman akan unsur hara juga
berbeda, sehingga dosis pupuk yang dibutuhkan juga berbeda.
BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di UPH BBI Desa
Santong
Kecamatan
Kayangan Kabupaten Lombok Utara NTB pada ketinggian 500 m dpl, pada bulan
Februari sampai dengan Juni 2017.
Alat dan Bahan Penelitian
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, cepang, sekop,
meteran, oven, gembor, benang kasur, handsprayer, kaleng, bambo, kayu, paku, palu
dan alat tulis menulis.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit tanaman kentang
(varietas Granola, Atlantis dan Bliss), pupuk NPK Ponska, pupuk KCl, pupuk SP36,
pupuk Pertigrow, Marshal, Decis 2,5 EC, Victory 80 WP, Revus 250 SC, pasir, mulsa
plastik, perekat dan air.
Rancangan Percobaan
Rancangan yang digunakan adalah rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial
dengan dua faktor perlakuan yaitu:
1. Varietas (v) yang terdiri atas tiga aras yaitu
Varietas Granola
(v1)
Varietas Atlantis
(v2)
Varietas Blits
(v3)
2. Dosis pupuk NPK Ponska (15:15:15) (d)
yang terdiri atas tiga aras yaitu:
− Dosis 500 kg/ha
(d1)
− Dosis 600 kg/ha
(d2)
(d3)
− Dosis 700 kg/ha
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Dari dua faktor tersebut diperoleh 9 kombinasi perlakuan yang diulang sebanyak
tiga kali, sehingga terdapat 27 petak percobaan.
Pelaksanaan Penelitian
Persiapan lahan
Lahan dibajak dengan traktor sebanyak dua kali, dengan interval satu minggu
sekali. Setelah diolah kemudian dibuat petak percobaan dengan ukuran 210 x
150 cm. Jarak antar petak percobaan adalah
70 cm dan jarak antar blok 70 cm. Di sekeliling semua petak percobaan dibuat saluran
parit dengan lebar 50 cm dengan kedalaman 40 cm.
Pemilihan Benih
Benih yang digunakan adalah benih kentang G0 yang beratnya 25 ˗ 50 g dari
varietas Granola, Atlantis dan Bliss yang telah bertunas setinggi 1 ˗ 2 cm.
Penanaman
Penanaman bibit kentang dilakukan pada lubang yang telah dibuat di dalam
petak percobaan. Dalam satu petak percobaan terdapat 3 baris tanaman dengan jarak
antar baris tanaman 70 cm dan jarak antar tanaman dalam baris 30 cm. Sehingga
dalam satu petak percobaan terdapat 15 tanaman kentang. kentang dapat tumbuh
dengan baik.
Pemupukan
Pemupukan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada saat penanaman sebagai
pupuk dasar dan pada saat tanaman berumur 5 MST sebagai pupuk susulan. Pupuk
yang digunakan yaitu pupuk NPK Ponska (15:15:15) dosis 500, 600 dan 700 kg/ha,
pupuk SP36 dosis 300 kg/ha, pupuk KCl dosis 300 kg/ha dan pupuk Fertigrow
dosis 1000 kg/ha. Berikut adalah rincian dosis pupuk NPK Ponska yang akan
diberikan:
Tabel 1. Perincian Dosis Pupuk NPK yang Digunakan

Dosis Pupuk

NPK Ponska
- Dosis 500 kg/ha
- Dosis 600 kg/ha
- Dosis 700 kg/ha

Waktu Pemberian
Pupuk dasar 40%
Pupuk Susulan 60%
Kebutuhan Kebutuhan Kebutuha
Kebutuhan
tanaman
(kg/ha)
tanaman
n (kg/ha)
(g/tanaman)
(g/tanaman)
200,00
240,00
280,00

4,30
5,00
6.00

300,00
360,00
420,00

6,30
7,60
8,80

Pupuk SP36 dan Pertigrow diberikan sebagai pupuk dasar. Pupuk SP36
diberikan dengan dosis 6,5 g/tanaman dan Pertigrow 21 g/tanaman. Sedangkan
pupuk KCl diberikan sebagai pupuk susulan dengan dosis 6,3 g/tanaman.
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Pengairan
Pengairan dilakukan satu minggu sekali dengan cara digembor, yaitu dengan
cara menyiram masing-masing tanaman menggunakan gembor. Apabila sering
terjadi hujan, maka penyiraman tidak dilakukan. penyiraman dihentikan dua minggu
sebelum panen.
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
1. Penyiangan gulma dilakukan apabila populasi gulma tumbuh cepat dan dapat
mengganggu pertumbuhan tanaman utama.
2. Pengendalian Hama dan Penyakit Terdapat berbagai macam hama dan penyakit
yang dapat menyerang tanaman kentang. Berikut adalah beberapa hama penyakit
dan cara pengendaliannya
a) Ulat tanah
Ulat ini menyerang umbi kentang pada fase tanam. Oleh karena itu pada
saat penanaman akan diberikan Marshal dengan dosis 5 kg/ha. Pemberian
furadan bersamaan dengan pemberian pupuk dasar.
b) Kutu daun
Kutu daun menyerang tanaman kentang pada fase vegetatif hingga generatif.
Biasanya mulai menyerang ketika tanaman mulai tumbuh daun. Untuk
mengendalikannya akan digunakan pestisida kontak yaitu Decis 2,5 EC
dengan dosis 1 ml/L yang diberikan setiap satu minggu sekali pada tanaman
umur 2 MST sampai menjelang panen
c) Jamur
Jamur biasanya menyerang tanaman kentang mulai dari fase pertumbuhan
hingga menjelang panen. Untuk pengendalikannya akan digunakan fungisida
kontak Revus 250 SW dengan dosis 1 ml/L dan fungisida sistemik Viktory
80 WP, fungisida ini berbentuk bubuk sehingga terlebih dahulu perlu
dicairkan, dosis yang akan diberikan adalah 2 g/L. Fungisida ini diberikan
pada saat tanaman berumur 4 MST s/d 70 HST atau menjelang panen.
Panen
Pemanenan dilakukan pada saat tanaman berumur ± 90 HST. Kriteria kentang
siap panen adalah jika daun tanaman sudah menguning, batang tanaman sudah
mulai mengering dan untuk mengetahui umbi siap panen adalah dengan membongkar
tanah di sekitar umbi, kemudian umbi dipencet, jika kulit umbi tidak terkelupas
maka umbi sudah siap panen.
Parameter yang Dikaji
Parameter yang dikaji dalam penelitian ini ada dua yaitu parameter
pertumbuhan dan parameter hasil tanaman kentang. parameter pertumbuhan terdiri
dari laju pertambahan tinggi tanaman, laju pertambahan luas kanopi, berat
berangkasan basah dan berangkasan kering. parameter hasil yang diamati yaitu jumlah
umbi per tanaman, berat per umbi, berat umbi pertanaman, berat umbi per petak
dan kualitas umbi.
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Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisis sidik ragam atau
uji F pada taraf 5% untuk mengetahui interaksi diantara perlakuan dan apabila
terdapat beda nyata maka akan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ)
pada taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dan hasil yang diperoleh dalam kajian uji daya hasil tiga varietas
kentang (Solanum Tuberosum L.) pada dosis pemupukan NPK yang berbeda di
dataran medium yang dilakukan selama 3 bulan di Unit Produksi Benih (UPB)
Santong, telah dianalisis dan disajikan dalam 2 sub pokok bahasan sebagai berikut: (1)
Pertumbuhan tanaman kentang dan (2) Hasil tanaman Kentang. Rekapitulasi analisis
sidik ragam pengaruh blok perlakuan, varietas, dosis pupuk NPK serta interaksi antara
kedua faktor perlakuan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kentang ditampilkan
pada Tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Analisis Sidik Ragam Pengaruh Blok Perlakuan,
Varietas, Dosis Pupuk NPK dan Interaksi Kedua Faktor Perlakuan
Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kentang

Hasil analsis sidik ragam menunjukkan Blok perlakuan pada umumnya tidak
berpengaruh nyata terhadap parameter pengamatan kecuali pada laju pertambahan
tinggi tanaman. Hal tersebut menunjukan variasi kondisi lingkungan antar blok
cukup rendah dan faktor tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil tanaman
kentang. Varietas berpengaruh nyata terhadap laju pertambahan tinggi dan luas
kanopi tanaman, berat brangkasan basah dan brangkasan kering tanaman serta pada
persentase umbi kecil dan umbi sedang. Hal sebaliknya pada dosis pupuk NPK
tidak memberikan pengaruh nyata terhadap parameter pertumbuhan maupun hasil
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tanaman kentang, demikian juga pada interaksi antara varietas dan dosis pupuk
NPK.
1. Pertumbuhan Tanaman Kentang
Pada penelitian ini, parameter pertumbuhan yang diamati meliputi laju
pertambahan tinggi tanaman, laju pertambahan luas kanopi, berat berangkasan basah
dan berangkasan kering tanaman kentang.
Laju Pertambahan Tinggi Tanaman dan Luas Kanopi Tanaman Kentang
Laju pertambahan tinggi dan luas kanopi tanaman kentang pada interaksi
perlakuan varietas dan dosis pupuk NPK ditampilkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Laju Pertumbuhan Tinggi dan luas kanopi Tanaman Kentang pada Interaksi
Perlakuan Varietas dan Dosis Pupuk NPK
Perlakuan
v1d1
v1d2
v1d3
v2d1
v2d2
v2d3
v3d1
v3d2
v3d3

Laju pertambahan Tinggi
(cm/minggu)
1,45
2,33
1,62
5,17
4,84
3,72
5,51
5,69
6,38

Laju pertambahan luas
kanopi (cm2/minggu)
19,73
29,20
20,43
269,33
210,67
145,73
253,33
189,00
241,67

Keterangan: v1: varietas Granola, v2: varietas Atlantis, v3: varietas Bliss, d1: dosis pupuk NPK 500
kg/ha, d2: dosis pupuk NPK 600 kg/ha, d3: dosis pupuk NPK 700 kg/ha, vd: kombinasi
antara dosis dan jenis varietas
(contohnya v1d1 dsb).

Tabel 3. menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat interaksi namun,
varietas Bliss (v3) yang dikombinasikan dengan dosis pupuk NPK ((500 (d1), 600
(d2) dan 700 kg/ha (d3)) cenderung lebih tinggi dibandingkan kombinasi perlakuan
lainnya. Tabel 3. juga menunjukan bahwa varietas Atlantis (v2) dan varietas Bliss
(v3) yang dipupuk dengan pupuk NPK dosis 500 kg/ha (D1) cenderung menunjukkan
laju pertambahan luas kanopi tanaman lebih tinggi dibandingkan kombinasi perlakuan
lainnya.
Pengaruh tunggal faktor varietas dan dosis pupuk NPK pada laju pertambahan
tinggi dan luas kanopi tanaman kentang ditampilkan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Pengaruh Varietas dan dosis pupuk NPK Terhadap Laju pertambahan
Tinggi dan luas kanopi Tanaman Kentang
Perlakuan

Laju pertambahan
Tinggi (cm/minggu)

Laju pertambahan luas
kanopi (cm2/minggu)

V1
V2
V3
BNJ 5%
D1
D2
D3
BNJ 5%

1,80b
4,58a
5,86a
1,39
4,04
4,29
3,91
-

23,12b
208,58a
228,00a
104,25
180,80
142,96
135,94
-

Keterangan: Angka-angka pada baris dan kolom yang sama yang diikuti dengan huruf yang sama
tidak berbeda nyata pada uji BNJ taraf nyata 5%. v1: varietas Granola, v2: varietas
Atlantis, v3: varietas Bliss, d1: dosis pupuk NPK 500 kg/ha, d 2: dosis pupuk NPK 600
kg/ha, d3: dosis pupuk NPK 700 kg/ha.

Tabel 4. menunjukkan bahwa laju pertambahan tinggi dan luas kanopi tanaman
kentang varietas Atlantis (v2) dan varietas Bliss (v3) nyata lebih tinggi dibandingkan
dengan varietas Granola (v1). Sedangkan pada faktor dosis pupuk NPK tidak berbeda
nyata antar aras dosis terhadap laju pertambahan tinggi dan luas kanopi tanaman
kentang.
Pertumbuhan yang lebih baik pada varietas Atlantis (v2) dan Bliss (v3) di
dataran medium, menunjukKan kemampuan kedua varietas tersebut beradaptasi dengan
lingkungan jika dibandingkan dengan varietas Granola (v1). Pertumbuhan tanaman
kentang sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat yang sangat erat hubungannya
dengan suhu. Tanaman kentang tumbuh baik pada lingkungan dengan suhu rendah,
yaitu 15 sampai 200C, cukup sinar matahari, dan kelembaban udara 80 sampai 90%
(Sunarjono, 1975). Suhu di dataran medium lebih tinggi dibandingkan dengan dataran
tinggi, kondisi ini yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kentang di dataran
medium. Meskipun demikian varietas Atlantis (v2) dan Bliss (v3) mampu beradaptasi
di dataran medium.
Varietas tanaman terdiri dari sejumlah genotipe yang berbeda dimana masingmasing dari genotipe tersebut mempunyai kemampuan menyesuaikan diri terhadap
lingkungan yang berbeda-beda juga. Setiap varietas memiliki perbedaan genetik yang
dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil serta kemampuan adaptasinya. Hal tersebut
sejalan dengan pendapat Gardner et al, (1991) & Sadjad (1993) yang menyatakan
bahwa
bahwa faktor internal yang merangsang pertumbuhan tanaman ada dalam
kendali genetik. Selain itu, faktor lingkungan juga mendukung dalam memaksimalkan
potensi gen dari suatu tanaman.
Berat Berangkasan basah dan Berangkasan kering
Berat berangkasan basah dan berangkasan kering tanaman kentang pada
interaksi varietas dan dosis pupuk NPK ditampilkan pada Tabel 5.
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Tabel 5. Berat Berangkasan Basah dan Berangkasan Kering Tanaman Kentang
pada interaksi antara Varietas dan Dosis Pupuk NPK

Keterangan:

v1: varietas Granola, v2: varietas Atlantis, v3: varietas Bliss, d1: dosisi pupuk
NPK 500 kg/ha, d 2: dosis pupuk NPK 600 kg/ha, d 3: dosis pupuk NPK 700 kg/ha,
vd: kombinasi antara dosis dan jenis varietas (contohnya v1d1 dsb).

Tabel 5. menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat interaksi antara varietas
dan dosis pupuk NPK terhadap berat berangkasan basah dan berangkasan kering
tanaman kentang, namun varietas Atlantis (v2) yang dipupuk dengan pupuk NPK dosis
500 (d1), 600 (d2) dan 700 kg/ha (d3)
cenderung
memberikan
berat
berangkasan basah dan berangkasan kering yang lebih tinggi dibandingkan dengan
varietas Granola (v2) dan Bliss (v3) yang dikombinasikan dengan semua aras dosis
pupuk NPK.
Pengaruh tunggal faktor varietas dan dosis pupuk NPK terhadap berat
berangkasan basah dan berangkasan kering tanaman kentang ditampilkan pada Tabel 6
Tabel 6. Pengaruh Varietas dan Dosis Pupuk NPK Terhadap Berat Berangkasan
Basah dan Berangkasan Kering Tanaman Kentang

Keterangan: Angka-angka pada baris dan kolom yang sama yang diikuti dengan huruf yang
sama tidak berbeda nyata pada uji BNJ taraf nyata 5%. v1: varietas Granola, v2:
varietas Atlantis, v3: varietas Bliss, d1: dosis pupuk NPK 500 kg/ha, d 2: dosis pupuk
NPK 600 kg/ha, d 3: dosis pupuk NPK 700 kg/ha.

Berdasarkan hasil uji lanjut, berat berangkasan basah dan berangkasan kering
varietas Atlantis (v2) nyata lebih tinggi dari varietas Granola (v1), namun berbeda nyata
dengan varietas Bliss (v3). Akan tetapi, berat berangkasang basah dan berangkasan
kering varietas Bliss (v3) tidak berbeda nyata dengan varietas Granola (v1). Tabel
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6 juga menunjukan bahwa perbedaan aras dosis pupuk NPK tidak memberikan berat
berangkasan basah dan berangkasan kering yang berbeda nyata.
Berat berangkasan tanaman berkaitan erat dengan luas kanopi tanaman. Djukri
(2006) menyatakan bahwa sebaran radiasi di dalam kanopi tanaman menentukan
penerimaan radiasi per satuan luas daun, sehingga mempengaruhi penggunaan radiasi
oleh tanaman. Hal tersebut menunjukkan, semakin lebar kanopi suatu tanaman maka
semakin banyak pula cahaya yang ditangkap oleh tanaman sehingga meningkatkan
hasil fotosintesis.
Menurut Paelongan et al., (2004) hasil proses fotosintesis yang terjadi pada
tanaman dapat diketahui dengan menentukan berat berangkasan kering yang
dihasilkan oleh tanaman serta pertambahan ukuran bagian-bagian tanaman yang
mengakibatkan bertambahnya biomassa tanaman dalam hal ini merupakan berat kering
tanaman itu sendiri. Sitompul & Guritno (1995) menyatakan bahwa biomassa suatu
tanaman meliputi seluruh bagian bahan makanan yang dihasilkan dari proses
fotosintesis, serapan hara, dan unsur hara. Dengan demikian, bobot kering suatu
tanaman merupakan hasil dari semua proses metabolisme.
2. Hasil Tanaman Kentang
Jumlah umbi per tanaman, berat per umbi, berat umbi per tanaman dan hasil
per petak pada interaksi antara varietas dan dosis pupuk NPK ditampilkan pada
Tabel 7.
Tabel 7. Jumlah Umbi per tanaman, Berat Per Umbi, Berat umbi Per Tanaman dan
Berat umbi Per Petak pada Interaksi Perlakuan Varietas dan Dosis Pupuk
NPK
Perlakuan
v1d1
v1d2
v1d3
v2d1
v2d2
v2d3
v3d1
v3d2
v3d3

Jumlah
umbi per
tanaman
1,44
1,44
1,78
2,89
1,56
2,22
1,89
1,11
2,67

Berat per
umbi
(g/umbi)
9,87
7,87
10,54
6,21
14,89
12,74
9,96
5,33
5,37

Berat umbi
per tanaman
(g/tanaman)
12,85
11,85
21,07
17,69
22,67
43,65
19,43
6,44
15,27

Berat umbi Per
Petak (g/petak)
192,78
177,69
316,02
265,28
340,00
654,72
291,39
96,67
229,07

Keterangan: v1: Varietas Granola, v2: Varietas Atlantis, v3: Varietas Bliss, d1: dosis pupuk NPK
500 kg/ha, d2: Dosis pupuk NPK 600 kg/ha, d3: Dosis pupuk NPK 700 kg/ha, vd:
interaksi antara dosis dan jenis varietas (contohnya v1d1 dsb).

Tabel 7. menunjukan bahwa tidak terdapat interaksi antara varietas dan dosis
pupuk NPK, akan tetapi, secara kesuluruhan hasil, kombinasi antara varietas Atlantis
(v2) dengan dosis pupuk NPK 700 kg/ha (d3) cenderung memberikan hasil lebih tinggi
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dibandingkan dengan kombinasi antara varietas Granola (v1) dan Bliss (v3) dengan
dosis pupuk NPK pada jumlah umbi per tanaman, berat per umbi, berat umbi per
tanaman dan berat umbi per petak.
Pengaruh tunggal faktor varietas dan dosis pupuk NPK terhadap Jumlah umbi
per tanaman, berat per umbi, berat umbi per tanaman dan hasil per petak
ditampilkan pada Tabel 8.
Tabel 8. Pengaruh Varietas dan Dosis Pupuk NPK Terhadap Jumlah Umbi Per
Tanaman, Berat Per Umbi, Berat Per Tanaman dan Berat umbi Per Petak

Keterangan: V1: Varietas Granola, V2: Varietas Atlantis, V3: Varietas Bliss, D1: dosis pupuk NPK
500 kg/ha, D2: Dosis pupuk NPK 600 kg/ha, D3: Dosis pupuk NPK 700 kg/ha

Tabel 8. menunjukan bahwa jumlah umbi, berat per umbi, berat umbi per
tanaman dan berat umbi per petak tidak berbeda nyata antar aras varietas dan aras dosis
pupuk NPK. Varietas Atlantis (v2) cenderung memberikan hasil yang lebih tinggi pada
semua parameter hasil tanaman kentang. Hal tersebut sejalan dengan berat berangkasan
kering tanaman kentang (Tabel 6) yang menunjukan bahwa varietas Atlantis (v2) juga
memiliki berat brangkasan tertinggi diantara varietas lainnya. Demikan pula pada
dosis pupuk NPK, dosis 700 kg/ha (d3) cenderung memberikan hasil yang lebih tinggi
pada semua parameter hasil tanaman kentang. Hal ini sejalan dengan berat berangkasan
kering tanaman kentang (Tabel 6) yang menunjukan bahwa dosis 700 kg/ha (d3) juga
memiliki berat berangkasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dosis pupuk NPK
lainnya.
Kualitas umbi tanaman kentang pada interaksi antara varietas dan dosis pupuk
NPK ditampilkan pada Tabel 9.
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Tabel 9. Kualitas Umbi Tanaman Kentang pada Interaksi Antara Varietas dan Dosis
Pupuk NPK
Perlakuan

Persentase umbi
kecil (%)

Persentase umbi
Sedang (%)

Persentase umbi
Besar (%)

v1d1
v1d2
v1d3
v2d1
v2d2
v2d3
v3d1
v3d2
v3d3

51,85
77,78
74,07
91,20
20,37
25,28
70,37
100,00
89,26

27,78
22,22
14,82
8,80
51,85
66,94
12,96
0,00
5,37

20,37
0,00
11,11
0,00
27,78
7,78
16,67
0,00
5,37

Keterangan: v1: Varietas Granola, v2: Varietas Atlantis, v3: Varietas Bliss, d1: dosis pupuk NPK
500 kg/ha, d2: Dosis pupuk NPK 600 kg/ha, d3: Dosis pupuk NPK 700 kg/ha, vd:
interaksi antara dosis dan jenisvarietas (contohnya v1d1 dsb), umbi kecil: <10 g, umbi
sedang: 10 ˗ 20 g, umbi besar: >20 g

Tabel 9. menunjukan bahwa umbi ukuran kecil mendominasi hasil (persetase
terbanyak) pada kombinasi kedua perlakuan, kecuali pada perlakuan d2v2 dan d2v3
umbi sedang lebih mendominasi. Lebih dari 50% hasil produksi berupa umbi kecil dan
hanya sekitar 10% berupa umbi besar. Berdasarkan analisis keragaman, interaksi
kedua perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas umbi.
Pengaruh tunggal faktor varietas dan dosis pupuk NPK terhadap kualitas
umbi tanaman kentang ditampilkan pada Tabel 10.
Tabel 10. Pengaruh Varietas dan Berbagai Dosis Pupuk NPK Terhadap Kualitas Umbi
(%) Tanaman Kentang

Keterangan: Angka-angka pada baris dan kolom yang sama yang diikuti dengan huruf yang sama tidak
berbeda nyata pada uji BNJ taraf nyata 5%. v1: Varietas Granola, v2: Varietas Atlantis,
v3: Varietas Bliss, d1: dosis pupuk NPK 500 kg/ha, 2: Dosis pupuk NPK 600 kg/ha, d3:
Dosis pupuk NPK 700 kg/ha, umbi kecil: <10 g, umbi sedang: 10 ˗ 20 g, umbi besar:
>20 g
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Berdasarkan hasil uji lanjut, perlakuan varietas memberikan beda nyata
terhadap persentase umbi kecil dan umbi sedang. Persentase umbi kecil varietas
Bliss (v3) nyata lebih tinggi dibandingkan varietas Atlantis (v2), namun tidak berbeda
nyata dengan varietas Granola (v1). Sebaliknya pada persentase umbi sedang varietas
Atlantis (v2) nyata lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Bliss (v3), namun
persentase umbi kecil dan umbi sedang varietas Atlantis (v2) dan varietas Bliss
(v3) tidak berbeda nyata dengan varietas Granola (v1)

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Tidak terdapat interaksi antara perlakuan varietas dan dosis pupuk NPK terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman kentang di dataran medium.
2. Perlakuan varietas berpengaruh nyata terhadap laju pertambahan tinggi dan luas
kanopi, berat berangkasan basah dan berangkasan kering, namun tidak berpengaruh
nyata terhadap hasil kecuali persentase umbi kecil dan umbi sedang.
3. Varietas Atlantis dan Bliss memberikan hasil yang nyata lebih tinggi pada parameter
pertumbuhan tanaman kentang dibandingkan varietas Granola di dataran medium.
4. Dosis pupuk NPK tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil
tanaman kentang di dataran medium. Namun dosis pupuk 700 kg/ha cenderung
memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dosis lainnya.
Saran
Penelitian ini merupakan penelitian awal budidaya berbagai varietas kentang
dengan berbagai dosis pupuk NPK di dataran medium. Varietas Atlantis dan Varietas
Bliss lebih cocok untuk ditanam di dataran medium dibandingkan dengan Varietas
Granola. Untuk budidayanya dapat digunakan pemupukan NPK Phonska dengan dosis
700 kg/ha. Akan tetapi, terlihat bahwa diperlukan dosis pupuk N yang lebih tinggi, oleh
karena itu perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dosis pupuk N yang tepat
untuk tanaman kentang di dataran medium. Hal ini dapat dilakukan dengan
menambahkan pupuk tunggal seperti pupuk Urea.
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ABSTRAK
Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang rentan terdampak perubahan iklim.
Pada usaha tambak garam, adanya perubahan iklim yaitu terjadinya pergeseran musim
hujan memberikan dampak negatif berupa penurunan hasil produksi dan kesulitan
dalam menentukan waktu produksi.Ketidakstabilan harga garam semakin menambah
ketidakpastian.Ketidakpastian pada usaha karena bergantung pada musim, harga, dan
pasar berpengaruh terhadap sosial-ekonomi rumah tangga petambak.Hal tersebut
tentunya dapat memperburuk kondisi kerentanan yang sudah dialami oleh
petambak.Kabupaten Pati merupakan sentra produksi garam di Jawa Tengah dengan
Kecamatan Batangan sebagai lokasi terluas penghasil garam.Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji kerentanan sosial ekonomi petambak garam.Penilaian kerentanan
menjadi langkah awal dalam penentuan adaptasi dari suatu masyarakat untuk
mengurangi bahaya.Penilaian kerentanan dilakukan dengan metode kuantitatif yang
mempertimbangkan tiga dimensi kerentanan yaitu keterpaparan, sensitivitas, dan
kapasitas adaptasi.Teknik analisis penelitian ini diantaranya statistik deskriptif, skoring
pembobotan, matriks tipologi, dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kerentanan sosial ekonomi petambak terbagi menjadi dua tipologi yaitu tinggi rendah
rendah (TRR) dengan lokasi di Desa Lengkong, Desa Ketitang Wetan, Desa
Jembangan, Desa Mangunlegi, Desa Raci, dan Desa Bumimulyo, serta tipologi tinggi
rendah tinggi (TRT) dengan lokasi di Desa Pecangaan.Indikator dari komponen
keterpaparan yang mempengaruhi kerentanan adalah mata pencaharian dan keberadaan
kelembagaan masyarakat.Indikator dari komponen sensitivitas adalah penurunan
produksi dan pendapatan. Adapun, indikator dari komponen kapasitas adaptasi adalah
rendahnya penggunaan jasa keuangan untuk pinjaman modal usaha dan kredit; tingkat
pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan yang terbatas; penggunaan teknologi; serta
kepesertaan dalam organisasi yang rendah.
ABSTRACT
Coastal community is vulnerable towards the impact of climate change. In the salt
farming business, the climate change that is unpredicted rainy season gives a negative
impact of production decline and unable to schedule production. The instability of the
price of salt further adds to the uncertainty. Uncertainty on business as it depends on
the season, price, and market affects the socio-economic of farm household. This can
certainly worsen the vulnerability condition experienced by farmer. Pati Regency is a
center of salt production in Central Java with Batangan District as the largest salt
producing location. The aim of study is to assess the socioeconomic vulnerability of salt
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farmer. Vulnerability assessment is the first step to determine the adaptation measures
of a community to reducie hazards. The method used was using quantitative analysis
through the questionnaire. The indicators are used to value of vulnerability are three
dimensions of vulnerability: exposure, sensitivity, and adaptive capacity. The analysis
technique used in this study consist of descriptive statistics, weighted scoring, typology
matrix, and spatial analysis. As the result of this study, the socioeconomic vulnerability
typology that consist two level: the high low low(TRR) with the location of Lengkong
Village, Ketitang Wetan Village, Jembangan Village, Mangunlegi Village, Raci Village,
and Bumimulyo Village, as well as high low height (TRT) with locations in Pecangaan
Village.Indicators of the exposure component that affect vulnerability are livelihoods
and the existence of community institutions. The sensitivity component is the decrease of
production and income. Meanwhile, the adaptive capacity component is the low use of
financial services for business and credit capital loans; limited levels of education,
training, and skills; use of technology; and low organizational membership.
Kata Kunci: Distribusi spasial,Kecamatan Batangan, kerentanan sosial ekonomi,
perubahan iklim, petambak garam
Keywords: Batangan District, climate change, salt farmer, socioeconomic vulnerability,
spatial distribution
LATAR BELAKANG
Perubahan iklim merupakan fenomena global yang dicirikan dengan perubahan
suhu udara, curah hujan, limpasan permukaan, evapotranspirasi, simpanan air bumi, dan
sebagainya Perubahan iklim secara global dapat berpengaruh pada perubahan
lingkungan fisik, ekosistem, aset manusia atau masyarakat (IPCC, 2012). Dampak dari
perubahan iklim sangat dirasakan oleh masyarakat, utamanya yang berlokasi di
pesisir.Hal ini berkaitan dengan akses terhadap sumber daya utama mata pencaharian
masyarakat.Kelompok masyarakat yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap
sumber daya pesisir diantaranya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta
petani sawah pasang-surut.
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai 81.000 km dan luas laut
kurang lebih 3,1 juta km2 (Darsono, 1999) sangat rentan terdampak perubahan iklim,
terutama kenaikan muka laut. Perubahan iklim yang dirasakan pada tahun terakhir yaitu
meningkatnya kejadian iklim dan cuaca ekstrim seperi El Nino dan La Nina.Fenomena
La Nina menyebabkan peningkatan intensitas curah hujan dan tingginya gelombang
laut.Kejadian ini mengakibatkan kenaikan muka laut hingga 15 cm dan berdampak pada
penggenangan serta hilangnya kawasan budidaya di sekitar pesisir dan pantai (Supriatin
dan Martono, 2016).Hal ini tidak semata-mata mempengaruhi perubahan kondisi fisik
lingkugan, tetapi juga berdampak pada sumber penghidupan masyarakat.Pada tingkat
mata pencaharian, perubahan iklim yang mengakibatkan terjadinya pergeseran musim
hujan memberikan dampak negatif terhadap hasil produksi.
Komoditas garam merupakan salah satu yang rentan terdampak pergeseran
musim hujan. Menurut (KP3KP dalam Kurniawan dan Azizi, 2012), proses produksi
garam membutuhkan penyinaran matahari optimal sebagai sumber utama proses
evaporasi air laut hingga terbentuk butiran garam. Selain itu, curah hujan rata-rata
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bulanan juga harus rendah yaitu kurang dari 100 mm atau 1.000-1.300 mm per
tahun.Kabupaten Pati merupakan sentra produksi garam terbesar di Jawa Tengah
dengan luas 2.838,11 hektar.Sebagian besar tambak garam berlokasi di Kecamatan
Batangan yaitu 1.326,066 hektar (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 2016).
Usaha tambak garam di Kecamatan Batangan tidak dilakukan sepanjang tahun,
dalam satu tahun hanya berlangsung empat hingga lima bulan. Adanya pergeseran
musim hujan mengakibatkan petambak sulit untuk memprediksi waktu produksi.Cuaca
yang tidak menentu, pada saat musim hujan dan panas tidak dapat diprediksi
mengakibatkan petambak garam menunda produksi atau menghentikan sementara
produksinya. Hal ini dikarenakan, curah hujan yang tinggi pada musim pembuatan
garam dapat mengubah kadar Be (tingkat salinitas air laut yang digunakan sebagai
bahan untuk pembuatan garam) tinggi (air tua) menjadi kadar Be rendah kembali (air
muda) (Kurniawan dan Azizi, 2012).
Ketidakpastian usaha tambak garam kerana bergantung pada cuaca dan iklim,
tidak jarang membuat kerugian karena proses produksi yang harus diulang kembali.
Dampaknya, kehidupan sosial-ekonomi rumah tangga petambak menjadi
terganggu.Selain itu, fluktuasi harga komoditas garam yang sulit diperkirakan juga
semakin menambah ketidakpastian.Petambak cenderung memiliki keterbatasan untuk
dapat mengikuti mekanisme pasar, sehingga belum tentu dapat menjamin penghasilan
yang memadai.Dengan demikian usaha pergaraman sangat tergantung terhadap musim,
harga, dan pasar. Hal ini yang menyebabkan masyarakat pesisir semakin rentan
terhadap perubahan fisik lingkungan dan iklim. Untuk mengatasi hal tersebut, kajian
tentang kerentanan diperlukan sebagai langkah awal dalam membangun kapasitas dan
ketanggapan respon terhadap kondisi krisis atau darurat (Sunarti, et al, 2009).
Kerentanan terhadap perubahan iklim yaitu derajat di mana seseorang, rumah
tangga, kelompok, organisasi, atau sebuah sektor tidak mampu mengatasi, bertahan,
atau pulih dari pengaruh gucangan atau tekanan yang besar (GIZ, 2013). Kondisi rentan
memiliki tingkatan bervariasi, dikarenakan keberagaman lingkungan, stuktur sosial, dan
sumber penghidupan serta kewajiban dari masing-masing masyarakat (Uitto, 1998
dalam IPCC, 2014). Untuk itu, strategi adaptasi yang diterapkan juga dapat berbeda
antarwilayah.Strategi penghidupan menggambarkan bentuk upaya rumah tangga untuk
mempertahankan dan memperbaiki penghidupan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji distribusi spasial kerentanan sosial
ekonomi petambak garam akibat perubahan iklim di Kecamatan Batangan, Kabupaten
Pati.Tingkat kerentanan ini mempertimbangkan tiga komponen kerentanan yaitu
keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi.Kajian kerentanan sosial ekonomi
petambak garam diharapkan dapat membantu menganalisis tingkat kerentanan,
persebaran kerentanan, serta faktor penyebab kerentanan yang kemudian dapat
digunakan untuk memberikan rekomendasi guna mengurangi dan menekan tingkat
kerentanan dari suatu wilayah.
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BAHAN DAN METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian tentang distribusi spasial kerentanan
sosial ekonomi petambak garam adalah deskriptif kuantitatif.Pendekatan deskriptif yaitu
memberikan gambaran mengenai suatu kondisi atau peristiwa secara
objektif.Representasi secara objektif terhadap suatu fenomena dilakukan secara
sistematis dengan menggunakan rumus statistika yang sesuai dengan sifat dan jenis
data.Penyajian data dilakukan dalam bentuk nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai
minimum, dan lain-lain (Nawawi, 2007: 35).
Penilaian kerentanan sosial ekonomi dalam penelitian ini secara umum
menggunakan pendekatan Socioeconomic Vulnerability Index (SeVI) dari penelitian
Ahsan dan Warner (2014), di mana dalam penetapan indikator kerentanan sosial
ekonomi mempertimbangkan kerangka penghidupan berkelanjutan yang dikembangkan
oleh Chambers and Conway (1992) yang terdiri dari lima modal yaitu modal alam,
modal finansial, modal fisik, modal manusia, dan modal sosial. Sama halnya dengan
Adger dan Vincent yang menyarankan suatu pendekatan dengan memasukkan aset
modal dari kerangka penghidupan berkelanjutan untuk menilai dan mengukur
kerentanan (Chambers and Conway, 1992; O’Brien K, Leichenko R et al., 2004; Vogel
& Reid, 2006; Tol & Yohe, 2002 dalam Ahsan & Warner, 2014).Pemilihan indikator
mempertimbangkan relevansi terhadap penelitian, yang diperoleh dari berbagai sumber
pada penelitian terdahulu.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari
penyebaran kuesioner kepada rumah tangga petambak garam di Kecamatan
Batangan.Penelitian ini mengambil lokasi di tujuh desa penghasil garam. Sampel
penelitian ditentukan dengan stratified random sampling terdiri dari tiga strata yaitu
pemilik, penyewa, dan buruh penggarap. Perhitungan sampel menggunakan rumus
sampel minimum dari (Nawawi, 2007: 159).Menggunakan teknik tersebut, didapatkan
sampel penelitian sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah sampel penelitian kerentanan sosial ekonomi petambak garam
Desa
Desa Pecangaan
Desa Mangunlegi
Desa Jembangan
Desa Lengkong
Desa Bumimulyo
Desa Ketitang Wetan
Desa Raci
Jumlah Sampel

Jumlah Sampel
2
6
3
15
12
9
13
60

Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan dalam perhitungan tingkat kerentanan
sosial ekonomi petambak garam di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati diantaranya:
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Statistik deskriptif
• Skoring
Skoring dilakukan untuk mengetahui kekuatan setiap indikator penyusun
komponen. Penentuan skor melihat hubungan dengan komponen kerentanan yaitu
keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi. Skor diberikan pada setiap
indikator dengan nilai terendah 1 dan tertinggi 3.
Tabel 2. Skoring indikator kerentanan sosial ekonomi petambak garam
Indikator

Skor
2
Sedang

1
Rendah
Keterpaparan
(1) Mata
pencaharian
utama
petambak
(2)
roduktivitas
pertanian
(3)
eberadaan
kelembagaan
masyarakat

(4)
tatus
kepemilikan
lahan tambak
Sensitivitas
(5)
enurunan
hasil
produksi
(6)
endapatan
per kapita
(7)
asio
ketergantung
an
Kapasitas
Adaptasi
(8)

3
Tinggi

Di luar sektor
pertanian atau
kelautan

Pertanian atau
kelautan

Petambak
garam

Produktivitas
P
tinggi

Produktivitas
sedang

Produktivitas
rendah

K
• Kelembagaan
efektif (terlibat
pra dan pasca
produksi)
• Perkumpulan
setiap 2 kali
dalam sebulan

• Kelembagaan
cukup efektif
(terlibat pra
atau pasca
produksi)
• Perkumpulan
setiap 1 kali
dalam sebulan

Penggarap
S

Penyewa

• Kelembagaa
n kurang
efektif
(sarana
interaksi
saja)
• Perkumpulan
setiap 2
bulan sekali
Pemilik

Tidak
P ada

< 10 ton per
hektar

> 10 ton per
hektar

> PRp 3.000.000,per bulan
Rendah
R

Rp 1.500.000 Rp 3.000.000
per bulan
Menengah

< Rp
1.500.000,- per
bulan
Tinggi

Tidak
T memiliki

< Rp

> Rp
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Indikator

Skor
2
Sedang
10.000.000,-

3
Tinggi
1.000.000,-

Intensitas
pinjaman 1-2
kali dalam
setahun
Intensitas
pinjaman 1-2
kali dengan
besaran < Rp
5.000.000,3 sumber

Intensitas
pinjaman > 2
kali dalam
setahun
• Intensitas
pinjaman > 2
kali dengan
besaran > Rp
5.000.000,> 3 sumber

Tidak
T ada

Beberapa petak
garam

Seluruh
petakan garam

Dari
P pengalaman
orang lain atau
teman

Dari
pengalaman
sendiri

Dari instansi
seperti BMKG
melalui
elektronik atau
cetak

Tidak
P pernah

1-2 kali

> 2 kali

1
Rendah
abungan
(9)

Tidak
P pernah
injaman
modal usaha

(10)
redit atau
hutang

Tidak
K pernah

(11)
iversifikasi
sumber
pendapatan
(12)
eknologi
produksi
(13)
engetahuan/
informasi
terkait
perkiraan
cuaca
(14)
elatihan
(15)
ingkat
pendidikan

2D
sumber

Tidak
T tamat atau
hanya lulusan
Sekolah Dasar

Lulusan
SMP/sederajat

(16)
etrampilan

Hanya
K sektor
pertanian,
kelautan dan
perikanan

Disektor
konstruksi atau
bangunan

(17)
eanggotaan
dalam
organisasi
(18)
ejaring sosial
yang
memiliki
potensi
ekonomi

Tidak
K tergabun

1-2 tahun

Lulusan SMA/
sederajat atau
perguruan
tinggi
Di luar sektor
pertanian,
kelautan dan
perikanan,
serta
konstruksi
> 2 tahun

Tidak
J pernah
melakukan
pinjaman/
memberikan
pinjaman

Tidak pernah
meminjam,
tetapi memberi
pinjaman atau
sebaliknya

Pernah
meminjam dan
pernah
memberikan
pinjaman
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Indikator

(19)
ntervensi
dari
pemerintah

1
Rendah
Tidak
I
pernah
mendapatkan
bantuan dari
pemerintah

Skor
2
Sedang
1-2 kali

3
Tinggi
> 2 kali

• Normalisasi
Untuk menghitung normalisasi atau standarisasi, Ahsan & Warner (2014)
menggunakan rumus Human Development Index (HDI) yang menggunakan data
rasio yang ditentukan melalui nilai minimum dan nilai maksimum. Adapun untuk
menghitung nilai normalisasi digunakan formula sebagai berikut:
(1.1)
Keterangan:
Xi
: Nilai aktual dari indikator rumah tangga/komunitas
Xi max : Nilai maksimal dari semua jawaban responden dari indikator rumah
tangga/komunitas
Xi min : Nilai minimal dari semua jawaban responden dari indikator rumah
tangga/komunitas
• Pembobotan
Pembobotan dilakukan dengan metode lyngar dan sudharshan, di mana nilai
bobot (0<w<1 dan =1). Pada metode ini, nilai bobot bervariasi berbanding terbalik
dengan varians atas daerah-daerah pada masing-masing indikator kerentanan.
Bobot (w) dihitung dengan formula berikut (Kusumartono, 2016).
(1.2)
Keterangan:
Wj
: Bobot variabel/indikator
c
: Konstan yang dinormalisasi
Vari (xij) : Variansi pada daerah ke-i dan variabel/ indikator ke-j
Pada perhitungan nilai “c” atau konstan yang dinormalisasi, K merupakan skor
yang sudah dinormalisasi. Berikut rumus untuk perhitungan nilai “c”
(Kusumartono et al., 2016).
(1.3)

Keterangan:
c
: Konstan yang dinormalisasi
Vari (xij) : Variansi pada daerah ke-i dan variabel/ indikator ke-j
Kusumartono (2016), mengungkapkan bahwa variasi dalam salah satu indikator
tidak akan mendominasi kontribusi indikator tersebut terhadap sisa indikator dan
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mengubah perbandingan antar daerah. Sehingga, hasil perhitungan dari indeks
kerentanan berkisar antara 0 hingga 1.
• Perhitungan nilai indeks
Perhitungan indeks setiap komponen kerentanan diperoleh dari perkalian
antar skor ternormalisasi dengan rata-rata bobot, seperti berikut (Ahsan dan
Warner 2014).
(1.4)
Keterangan:
WIS
: nilai skoring pembobotan
Wj
: bobot indikator
Xij
: skor indikator yang ternormalisasi
Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai indeks setiap komponen berdasarkan
jumlah aspek penyusun.
(1.5)
Keterangan:
DM (AC,S,E) : indeks komponen kapasitas adaptasi, sensitivitas, dan
keterpaparan
DO (j, i, m)
: skor setiap komponen (domain score)
n

: jumlah komponen dalam suatu komponen utama kerentanan

• Pengkelasan nilai indeks
Nilai indeks hasil perhtiungan akan dikelaskan menjadi dua kategori, di
mana masing-masing kategori secara kumulatif mewakili 50% kerentanan
maksimum. Nilai indeks maksimum adalah 1. Dengan demikian, nilai indeks
kurang dari atau sama dengan (≤) 0,5 dimasukkan dalam kategori rendah dan
sebaliknya.
a. Matriks tipologi
Setalah diketahui tingkatan komponen kerentanan pada suatu wilayah,
selanjutnya masing-masing tingkatan akan dimasukkan dalam matriks. Matriks
tipologi terbagi menjadi dua, yaitu matriks dengan hubungan berbanding lurus
terhadap kerentanan (komponen keterpaparan dan sensitivitas) dan matriks
berbanding terbalik dengan kerentanan (komponen kapasitas adaptasi). Seperti
pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut:
Tabel 3.

Matriks tipologi antara komponen keterpaparan dan sensitivitas
Sensitivitas (S)

Keterpaparan
(E)

T
R
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Selanjutnya, dari hasil persandingan tingkat indeks keterpaparan dengan sensitivitas
akan disandingkan kembali dengan komponen kapasitas adaptas seperti berikut:
Tabel 4.

Matriks tipologi antara hasil persandingan komponen keterpaparan
sensitivitas dengan komponen kapasitas adaptasi
Kapasitas Adaptasi (AC)

Keterpaparan &
Sensitivitas (E &
S)

TT
TR
RT
RR

R
TTR
TRR
RTR
RRR

T
TTT
TRT
RTT
RRT

b. Analisis spasial
Hasil pengkelasan dari setiap komponen kerentanan kemudian
divisualisasikan dalam bentuk peta.Pemetaan dilakukan dengan bantuan software
ArcGIS 10.1.Pemetaan tingkat kerentanan berfungsi untuk memberikan informasi
terkait lokasi-lokasi dengan tingkat kerentanan rendah hingga tinggi secara
visual.Dengan tambahan informasi tersebut, diharapkan dapat digunakan sebagai
pertimbangan untuk menentukan prioritas penanganan dan rekomendasi berdasarkan
tingkat kerentanan petambak garam.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Indeks kerentanan sosial ekonomi petambak garam di Kecamatan Batangan
dilakukan di tujuh desa penghasil garam dengan menggunakan tiga dimensi kerentanan
yaitu keterpaparan (E), sensitivitas (S), dan kapasitas adaptasi (AC).Analisis kerentanan
dilakukan dengan menghitung nilai setiap dimensi (keterpaparan, sensitivitas, dan
kapasitas adaptasi) yaitu perkalian antarbobot indikator dengan skor
ternomalisasi.Indikator dari setiap dimensi diukur untuk mengetahui faktor yang
berpengaruh terhadap kerentanan.Skor indeks dari masing-masing indikator dapat
dilihat pada Tabel 5.Berdasarkan Tabel 5, secara umum diketahui bahwa indikator yang
berpengaruh terhadap kerentanan dilihat dari dimensi keterpaparan adalah keberadaan
kelembagaan masyarakat dalam hal ini yaitu peranan kelompok-kelompok petambak
garam dengan skor total 6,43 serta mata pencaharian dengan skor total 6,20. Dilihat dari
dimensi sensitivitas, indikator yang berpengaruh antara lain penurunan produksi
pertanian yang sejalan dengan penurunan pendapatan masyarakat dengan nilai skor
masing-masing 5,76 dan 4,02. Adapun dari dimensi kapasitas adaptasi yang
berkontribusi lebih besar terhadap kerentanan diantaranya masih rendahnya akses
pinjaman modal untuk usaha maupun kredit serta terbatasnya ketrampilan yang dimiliki
oleh petambak garam dengan skor total masing-masing 0,37, 0,69, dan 0,76.
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Tabel 5.

Nilai Indeks Komponen Kerentanan Sosial Ekonomi Petambak Garam di Kecamatan Batangan

Komponen

Indikator

Paparan terhadap bahaya
Mata pencaharian
Produktivitas pertanian
Keberadaan kelembagaan masyarakat
Aset ekonomi
Ekonomi
Penurunan produksi pertanian
Pendapatan per kapita
Demografi
Rasio angka ketergantungan
Sumber daya ekonomi
Tabungan
Pinjaman modal usaha
Kredit atau hutang
Diversifikasi sumber pendapatan
Informasi dan ketrampilan
Pengetahuan/informasi
Pelatihan
Tingkat pendidikan
Ketrampilan
Teknologi
Teknologi
Sosial
Keanggotaan dalam organisasi
Jejaring sosial yang memiliki potensi ekonomi
Intervensi sosial dari pemerintah
Akses terhadap bantuan pemerintah

A
0.61
0.97
0.47
0.93
0.13
0.73
0.73
0.73
0.07
0.07
0.13
0.17
0.13
0.10
0.13
0.31
1.00
0.00
0.17
0.00
0.23
0.23
0.51
0.40
0.60
0.93
0.93

B
0.63
0.50
0.50
0.50
1.00
0.47
1.00
0.00
0.00
0.00
0.30
1.00
0.00
0.00
0.25
0.63
1.00
0.50
0.50
0.50
0.25
0.25
0.87
1.00
0.75
1.00
1.00

C
0.59
0.89
0.56
1.00
0.00
0.69
0.72
0.67
0.17
0.17
0.21
0.44
0.00
0.11
0.28
0.40
1.00
0.33
0.11
0.11
0.00
0.00
0.29
0.17
0.39
0.56
0.56

Desa*
D
0.56
1.00
0.33
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.26
0.33
0.00
0.17
0.50
0.27
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.36
0.00
0.67
0.67
0.67

E
0.67
0.92
0.67
1.00
0.17
0.66
0.83
0.50
0.08
0.08
0.16
0.08
0.00
0.00
0.50
0.31
1.00
0.00
0.17
0.00
0.00
0.00
0.35
0.17
0.50
0.67
0.67

F
0.82
0.92
0.96
1.00
0.42
0.67
0.81
0.54
0.12
0.12
0.31
0.42
0.15
0.27
0.38
0.43
1.00
0.31
0.23
0.15
0.42
0.42
0.35
0.08
0.58
0.54
0.54

G
0.61
1.00
0.38
1.00
0.17
0.62
0.67
0.58
0.00
0.00
0.15
0.25
0.08
0.04
0.21
0.28
0.92
0.00
0.17
0.00
0.04
0.04
0.47
0.63
0.33
0.25
0.25

*Keterangan: A ( Desa Lengkong); B (Desa Pecangaan); C (Desa Ketitang Wetan); D (Desa Jembangan); E (Desa Mangunlegi); F (Desa
Raci); G (Desa Bumimulyo)
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Pada Tabel 6,dapat dilihat indeks kerentanan dari masing-masing dimensi sesuai
dengan pembobotannya. Hasil indeks dari setiap dimensi kerentanan dikategorikan
menjadi dua yaitu rendah (≤ 0,50) dan tinggi (> 0,50).
Tabel 6.

Indeks kerentanan sosial ekonomi petambak garam di Kecamatan Batangan

Desa
Lengkong
Pecangaan
Ketitang
Wetan
Jembangan
Mangunlegi
Raci
Bumimulyo

Keterpaparan
Indeks
Tingkat
0.61
Tinggi
0.63
Tinggi
0.59
Tinggi
0.56
0.67
0.82
0.61

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Sensitivitas
Indeks
Tingkat
0.40
Rendah
0.24
Rendah
0.43
Rendah
0.50
0.37
0.39
0.31

Rendah
Rendah
Rendah
Rendah

Kapasitas Adaptasi
Indeks
Tingkat
0.42
Rendah
0.61
Tinggi
0.29
Rendah
0.31
0.30
0.41
0.24

Rendah
Rendah
Rendah
Rendah

Selanjutnya dilakukan persandingan antara dimensi keterpaparan dan sensitivitas, di
mana kedua dimensi tersebut memiliki hubungan berbanding lurus terhadap
kerentanan.Matriks persandingan dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Matriks tipologi kerentanan sosial ekonomi petambak garam di Kecamatan
Batangan

Keterpaparan (E)
T

Sensitivitas (S)
T
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

R
Lengkong
Pecangaan
Ketitang Wetan
Jembangan
Mangunlegi
Raci
Bumimulyo

R

Keterpaparan
& Sensitivitas
(E & S)

Kapasitas Adaptasi (AC)
R
TT
TR

Lengkong
Ketitang Wetan
Jembangan
Mangunlegi
Raci
Bumimulyo

▪

T
Pecangaan

RT
RR

Dari Tabel 7, terlihat bahwa Desa Pecangaan memiliki tingkat kerentanan sosial
ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan desa-desa penghasil garam lainnya.
Meskipun dilihat dari tingkat keterpaparan termasuk kategori tinggi (T), tetapi mampu
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2018

354
diimbangi dengan kapasitas adaptasi yang sama tingginya. Sedangkan dilihat dari
komponen sensitivitas termasuk dalam kategori rendah (R). Tingkat kerentanan rendah
didorong oleh kemampuan adaptasi dari segi sumber daya ekonomi yang sudah
memadai dengan memiliki tabungan serta sumber pendapatan lain sebagai alternatif
ekonomi rumah tangga. Selain itu, kesadaran tentang pentingnya pendidikan,
ketrampilan, pelatihan, penggunaan teknologi, jejaring sosial juga sudah ada untuk
meningkatkan kapasitas petambak menghadapi konsekuensi dari perubahan
iklim.Usulan strategi untuk memfasilitasi faktor yang rentan di Desa Pecangaan adalah
engan meminimalisasi dampak biofisik dan sosial ekonomi dari variabilitas iklim.Hal
ini mengingat tingkat keterpaparan dari desa tersebut yang tinggi.
Sedangkan, desa dengan tingkat kerentanan tinggi ditunjukkan oleh Desa
Lengkong, Desa Ketitang Wetan, Desa Jembangan, Desa Mangunlegi, Desa Raci, dan
Desa Bumimulyo. Keenam desa tersebut memiliki tingkat keterpaparan tinggi (T) dan
sensitivitas rendah (R), namun kapasitas adaptasi yang dimiliki juga rendah (R),
sehingga belum cukup untuk mengurangi kondisi rentan.Tingkat kerentanan tinggi
ditentukan oleh tingginya keterpaparan akibat kondisi kelembagaan yaitu peranan
kelompok-kelompok petambak yang kurang efektif serta tingginya ketergantungan
terhadap sumber penghasilan utama sebagai petambak garam.Rendahnya kapasitas
adaptasi terutama terkait pendidikan, ketrampilan, pelatihan, penggunaan teknologi,
serta kepesertaan dalam organisasi lokal masih rendah juga memperburuk kondisi
rentan yang dialami oleh petambak garam.Untuk itu, guna mengurangi kerentanan iklim
di desa-desa tersebu perlu upaya untuk meminimalisasi tingkat urgensi terhadap
dampak perubahan iklim sekaligus meningkatkan kemampuan petambak untuk
menghadapi serta pulih dari dampak perubahan iklim.
Secara keseluruhan tingkat kerentanan sosial ekonomi petambak garam akibat
perubahan iklim di pesisir Kecamatan Batangan dipetakan dalam bentuk diagram radar
dan spasial seperti Gambar 1 dan Gambar 2. Dengan melihat diagram radar pada
Gambar 1 dapat dilihat bahwa Desa Pecangaan memiliki luasan segitiga yang lebih
sempit. Ini menunjukkan tingkat kerentanan yang lebih rendah dibandingkan desa-desa
penghasil garam lainnya.Indeks yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat
kerentanan semakin tinggi.Sebaliknya, indeks semakin mendekati 0 memiliki tingkat
kerentanan rendah.Berbeda halnya dengan ke enam desa lainnya di mana tingkat
kapasitas adaptasi yang dimiliki tergolong rendah dan belum mampu menekan tingkat
paparan yang tinggi, meskipun kepekaan yang dimiliki juga rendah.
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Gambar 1. Diagram radar kerentanan sosial ekonomi petambak garam di Kecamatan
Batangan
Sementara itu dari Gambar 2 diketahui bahwa persebaran tingkat kerentanan
sosial ekonomdi pesisir bagian barat, rata-rata lebih tinggi dibandingkan pada bagian
timur. Hanya Desa Pecangan yang Ini mengindikasikan bahwa kerentanan terhadap
iklim di pesisir lebih rendah dibandingkan desa-desa lainnya.

Gambar 2. Peta tingkat kerentanan sosial ekonomi petambak garam di Kecamatan
Batangan
Kerentanan sosial ekonomi petambak garam di Kecamatan Batangan, Kabupaten
Pati sebagaimana terlihat pada Gambar 2 beragam.Kerentanan yang beragam
menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga petambak garam yang juga
bervariasi dalam memberikan respon terhadap kondisi bahaya.Seperti yang
diungkapkan oleh Uitto (1998) dalam IPCC (2014), bahwa kerentanan yang bervariasi
dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, struktur sosial, sumber penghidupan, serta
kewajiban dari masing-masing masyarakat.Rumah tangga yang memiliki kemampuan
respon lebih baik atau mampu mengantisipasi dengan berbagai alternatif yang dimiliki
cenderung memiliki tingkat kerentanan yang rendah seperti yang terjadi di Desa
Pecangaan dan begitu sebaliknya.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Sebaran spasial kerentanan sosial ekonomi yang tergolong pada kategori rendah
berada di Desa Pecangaan. Tergolong pada kategori tinggi berada di Desa Lengkong,
Desa Ketitang Wetan, Desa Jembangan, Desa Mangunlegi, Desa Raci, dan Desa
Bumimulyo. Hasil penilaian faktor-faktor yang menentukan kerentanan sosial ekonomi
petambak terhadap perubahan iklim dapat digunakan untuk merumuskan strategi
kerentanan di pesisir Kecamatan Batangan.Berdasarkan hasil penelitian, seluruh desa
penghasil garam di Kecamatan Batangan memiliki tingkat keterpaparan tinggi. Strategi
fasilitasi yang dapat digunakan untuk mengurangi keterpaparan antara lain dengan
meningkatkan fungsi dan kinerja lembaga yaitu kelompok-kelompok petambak garam
untuk berperan aktif dalam pemberdayaan petambak garam. Disisi lain, perlu adanya
pengembangan usaha bersama sebagai salah satu bentuk alternatif mata pencaharian
petambak di saat tidak sedang produksi garam atau cuaca yang sulit diprediksi.
Sementara itu, strategi fasilitasi yang dapat diusulkan untuk meminimalisasi
tingkat kepekaan adalah dengan melakukan kerjasama antarpemangku kepentingan
dalam penyediaan kelender musim produksi garam. Hal ini tentu dapat menekan tingkat
kerugian produksi yang bisa saja dialami oleh petambak yang minim akan informasi
cuaca dan iklim. Strategi fasilitasi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kapasitas
adaptasi adalah dengan memotivasi petambak menggunakan pinjaman modal untuk
meningkatkan produktivitas usaha tambak; dan meningkatkan kesadaran petambak
tentang pentingnya pendidikan formal untuk dapat mengakses pekerjaan dengan tingkat
paparan dan sensitivitas iklim lebih rendah. Selain itu, untuk desa-desa dengan kapasitas
adaptasi rendah juga perlu didorong untuk meningkatkan penggunaan teknologi pada
saat proses produksi dan mendorong petambak untuk terlibat aktif dalam keanggotaan
organisasi tingkat lokal seperti organisasi petambak garam yang ada pada masingmasing desa.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk sifat fisikokimia dan sensoris beras analog fungsional
tersupplementasi daun kelor dan rumput laut Sargassum sp. Penelitian ini menggunakan
rancangan acak kelompok dengan dua faktor yaitu penggunaan daun kelor (segar dan
tepung daun kelor) dan Sargassum sp. (0,5%; 1,0% dan 1,5%) yang terdiri dari 6 perlakuan
dan 3 ulangan. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis keragaman pada α =
5% menggunakan software Co-stat serta menggunakan uji lanjut jarak ganda Duncan. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa penggunaan daun kelor memberikan pengaruh yang nyata
terhadap berat seribu butir, densitas kamba, warna ºHue, kadar air, kadar protein, rasa dan
aroma (skoring). Penambahan Sargassum sp. memberikan pengaruh yang nyata terhadap
berat seribu butir, daya rehidrasi, densitas kamba, kadar air, kadar protein, rasa (hedonik)
dan aroma (skoring). Interaksi penggunaan daun kelor dan penambahan Sargassum sp.
memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat seribu butir, densitas kamba, kadar
protein, rasa (hedonik), aroma (hedonik) dan tekstur. Penggunaan daun kelor segar dan
penambahan 1,0% Sargassum sp. merupakan perlakuan terbaik dengan nilai berat seribu
butir 20,15 g; daya rehidrasi 57,68%; densitas kamba 0,55 g/ml; nilai L 26,86; ºHue 77,50;
kadar air 10,43%; kadar protein 5,74%; aktivitas antioksidan 85,60% dan dari sifat
sensorisnya dapat diterima oleh panelis.
ABSTRACT
This study aimed to determine the physicochemical and sensory properties of functional
analog rice supplemented Moringa leaf and seaweed Sargassum sp. This research used
randomized block design with two factors that is using moringa leaf (fresh moringa leaf and
moringa leaf flour) and the addition of Seaweed Sargassum sp. (0.5%; 1.0% and 1.5%)
consisted of 6 treatments and 3 replications. The data were analyzed by analysis of
variance at α = 5% using Co-stat software and use the advanced test by Duncan multiple
range test. The results showed that using moringa leaves significantly differences on
weight of thousand grains, bulk density, ºHue, moisture content, protein content, aroma
(scoring) and taste. The addition of Sargassum sp. significantly differences on weight of
thousand grains, rehydration power, bulk density, moisture content, protein content, taste
(hedonic) and aroma (scoring). The interaction of using Moringa leaf and Sargassum sp.
had significantly differences on weight of thousand grains, bulk density, protein content,
taste (hedonic), aroma (hedonic) and texture. Used fresh moringa leaf and Sargassum sp.
1.0% was the best treatment with weight of one thousand grains 20.15 g; rehydration power
57.68%; bulk density 0.55 g/ml; L* value 26.86; ºHue 77.47; moisture content 10.43%;
protein content 5.74%; antioxidant activity 85.60% and from its sensory properties
acceptable according panelists.
Keywords : functional analog rice, moringa leaf, Sargassum sp.
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LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah
penduduk sebesar 252 juta jiwa pada tahun 2014 dan naik menjadi 254,9 juta jiwa pada
tahun 2015 (BPS, 2015). Hal ini menandakan akan terjadi kenaikan kebutuhan pangan
penduduk yang harus dipenuhi setiap harinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi angka impor beras yaitu melalui
diversifikasi pangan pokok penduduk dari beras padi menjadi beras analog.
Beras analog fungsional adalah beras yang diproduksi menggunakan sumber
daya lokal selain padi yang nilai karbohidratnya hampir mendekati beras padi dan
mempunyai sifat tidak hanya sebagai pemenuhan gizi dan energi tetapi mempunyai sifat
khusus terhadap kesehatan (Samad, 2003). Salah satu bahan pangan yang memiliki
potensi sebagai bahan baku beras analog adalah Jagung (Zea mays L.) yang merupakan
tanaman jenis serealia dan bahan pangan terpenting kedua setelah beras. Jagung kuning
dipilih sebagai bahan sumber karbohidrat dengan kadar amilosa sebesar 15,3-25,1% dan
sisanya adalah amilopektin.
Sumber karbohidrat lain yang digunakan dalam pembuatan beras analog ini
yaitu umbi kentang hitam. Umbi kentang hitam (Coleus tuberosum) merupakan salah
satu tanaman pangan sumber karbohidrat yang memiliki peluang besar untuk
dikembangkan menjadi beras analog fungsional. Hal ini didorong oleh berbagai nutrisi
serta manfaatnya bagi kesehatan. Menurut penelitian Nugraheni (2013), kentang hitam
memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai makanan fungsional berbasis potensi
lokal sebagai alternatif mencegah penyakit akibat stress oksidatif. Hal ini didukung oleh
penelitian Hsum dkk (2008) menunjukkan bahwa ekstrak umbi kentang hitam memiliki
senyawa potensial sebagai antitumor yaitu fitosterol dan asam triterpenoat.
Bahan lainnya yang juga digunakan dalam pembuatan beras analog fungsional
ini adalah kelor (Moringa oleifera). Kelor diketahui mengandung lebih dari 40
antioksidan dan 539 senyawa lainnya yang dikenal dalam pengobatan tradisional Afrika
dan India (Ayurvedic) serta telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk
mencegah lebih dari 300 penyakit. Penggunaan kelor juga dapat berperan sebagai
bahan tambahan sumber protein, sedangkan kadar protein pada daun kelor berbeda-beda
setelah adanya proses pengolahan yaitu 6,7 g/100 g dalam keadaan segar dan 27,1 g/100
g dalam bentuk serbuk. Begitu pula dengan kandungan senyawa lainnya seperti
mineral, vitamin, asam amino dan lainnya (Krisnadi, 2015).
Selain jagung kuning, kentang hitam dan daun kelor, rumput laut juga
dibutuhkan dalam pembuatan produk beras analog fungsional. Jenis rumput laut yang
dapat digunakan adalah jenis Sargassum sp. yang merupakan sumber alginat dengan
kandungan 20-27% natrium alginat (Bourret, 2003).
Berdasarkan penelitian
Yuliahastina (2017) menunjukkan bahwa pengunaan rumput laut jenis Eucheuma
cottonii sebesar 1% menghasilkan beras analog ubi ungu, kacang gude dan jagung
dengan kualitas tekstur terbaik. Penambahan rumput laut dan bahan lainnya bagi
konsumen memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan yaitu untuk menurunkan kadar
kolesterol dalam darah, mengurangi resiko penyakit diabetes, mencegah penyakit
jantung dan hipertensi (Princestasari, 2015).
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Sejauh ini, penelitian mengenai pengaruh bentuk penambahan daun kelor dan
konsentrasi rumput laut yang sesuai untuk memproduksi beras analog fungsional
kentang hitam belum pernah dilakukan, sehingga belum diketahui perlakuan yang tepat
untuk dapat menghasilkan produk beras analog fungsional yang berkualitas. Oleh
karena itu, telah dilakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan daun kelor dan
penambahan sargassum sp. terhadap sifat fisikokimia dan sensoris beras analog
fungsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan daun kelor
dan konsentrasi rumput laut jenis Sargassum sp. yang dapat menghasilkan beras analog
fungsional berbahan dasar jagung dan kentang hitam dengan mutu terbaik.
BAHAN DAN METODE
Bahan dan alat penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah umbi kentang hitam, jagung
pipil, daun kelor, air, rumput laut Sargassum sp., Cu2SO4, K2SO4, H2SO4 pekat, aquades,
NaOH 40%, H3BO3 3%, H2SO4 0,1 N; H2SO4 1,25%; NaOH 3,25%; kertas saring, silika
gel, alkohol 36% dan indikator pp. Sedangkan alat-alat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah mini ekstruder, panci, dandang. baskom, piring, sendok, pisau, kain
saring, sarung tangan plastik, tisu, mixer, masker, slicer, timbangan digital (KERN),
ayakan 80 mesh (Retsch), stopwatch, blender (PHILLIPS), oven tipe cabinet dryer,
cawan porselin, desikator (CSN simax), timbangan analitik (KERN AJB), gelas beaker
ukuran 500 ml, labu takar, kuvet, mortar, pestle, disc mill, batang pengaduk glassware,
hot plate (CS 76083X), erlenmeyer, thermometer, desikator, lemari asam, mortar,
tabung reaksi, kuvet, pipet tetes, pipet volume, shaker, sentrifugase dan Colorimeter
(MSEZ User Manual).
Metode Penelitian
Penelitian ini dirancang menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)
dengan menggunakan dua faktor. Faktor pertama yaitu penggunaan daun kelor (K) yang
terdiri dari 2 perlakuan dan konsentrasi penambahan Sargassum sp. (R) yang terdiri dari
3 perlakuan dengan perlakuan sebagai berikut : Faktor pertama : Penggunaan daun kelor
(K1 = Daun kelor segar; K2 = Tepung daun kelor) dan Faktor kedua : Konsentrasi
penambahan Sargassum sp.(R1 = 0,5% atau 2,5 g; R2 = 1% atau 5 g; R3 = 1,5% atau
7,5 g
Setiap aras perlakuan dikombinasikan sehingga diperoleh 6 formula perlakuan,
masing-masing perlakuan diulangi sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 18 unit
percobaan. Data hasil pengamatan dianalisis dengan analisis keragaman (Analysis of
Variance) pada taraf nyata 5% dengan menggunakan software Co-Stat. Apabila terdapat
beda nyata maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan Duncan Multiple Range
Test (DMRT) untuk semua parameter pada taraf nyata yang sama (Hanafiah, 2008).
Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan penelitian pembuatan beras analog fungsional dilakukan melalui dua
tahap. Tahap pertama adalah persiapan bahan baku dan tahap kedua adalah pembuatan
beras analog fungsional sesuai formulasi. Bahan yang digunakan untuk membuat
tepung jagung adalah biji jagung kuning pipil yang diperoleh dari tempat penggilingan
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jagung di desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Biji
jagung disortasi, dicuci, ditiriskan kemudian dikeringkan menggunakan cabinet dryer
pada suhu 60oC selama 3 jam, selanjutnya ditepungkan menggunakan disc mill dan
diayak dengan menggunakan ayakan ukuran 80 mesh sehingga didapatkan tepung
jagung.
Pembuatan Tepung Kentang Hitam
Bahan yang digunakan untuk membuat tepung kentang hitam adalah umbi
kentang hitam varietas lokal yang segar dan tidak cacat diperoleh dari pasar Kebon
Roek, Ampenan kota Mataram. Umbi disortasi, dikupas, dicuci, dikecilkan ukurannya
kemudian dikeringkan menggunakan cabinet dryer menggunakan suhu 50oC selama 5
jam. Selanjutnya dilakukan penepungan dan diayak dengan menggunakan pengayakan
ukuran 80 mesh, sehingga didapatkan tepung kentang hitam.
Pembuatan Tepung Sargassum sp.
Bahan yang digunakan untuk membuat tepung Sargassum sp. adalah rumput laut
jenis Sargassum sp.yang diperoleh dari pantai Ekas, Lombok Timur. Disortasi, dicuci,
dikecilkan ukurannya kemudian dikeringkan pada suhu 40°C selama 7 jam
menggunakan cabinet dryer, selanjutnya ditepungkan menggunakan waring blender
commercial dan diayak dengan ayakan ukuran 80 mesh sehinggan didapatkan tepung
rumput laut.
Pembuatan Ekstrak Daun Kelor Segar
Bahan yang digunakan untuk perlakuan daun kelor segar adalah daun kelor yang
memiliki daun berwarna hijau muda dan hijau tua, segar dan tidak kering yang
diperoleh dari Dusun Sintung Timur, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten
Lombok Tengah. Disortasi, dicuci, di steam blanching pada suhu 80oC selama 30 detik,
dihaluskan dengan diblender dan ditambahkan 100 ml air dari 200 ml air yang
seharusnya ditambahkan pada saat proses pencampuran. Disaring menggunakan kain
saring sehingga didapatkan ekstrak daun kelor segar.
Pembuatan Tepung Daun Kelor
Bahan yang digunakan untuk membuat bubur daun kelor adalah daun kelor yang
memiliki daun berwarna hijau muda dan hijau tua, segar dan tidak kering yang
diperoleh dari desa Sintung kecamatan Pringgarata kabupaten Lombok Tengah. Dicuci,
ditiriskan, disortasi selanjutnya di steam blanching pada suhu 80oC selama 30 detik,
dikeringkan menggunakan cabinet dryer pada suhu 50oC selama 1 jam 30 menit.
Kemudian dilakukan penepungan menggunakan blender hingga halus dan diayak
dengan menggunakan ayakan 80 mesh sehingga didapatkan tepung daun kelor.
Pembuatan Beras Analog Fungsional
Ditimbang masing-masing bahan baku yang akan digunakan meliputi 87,5%
(437,5 g) tepung jagung; 10% (50 g) tepung kentang hitam; 2,5% (12,5 g) daun kelor
segar; 2,5% (12,5 g) tepung daun kelor; minyak sawit (TROPICAL) 10 ml dan air
hangat 200 ml.
Untuk perlakuan K1, dicampurkan tepung tepung jagung, kentang hitam dan
tepung Sargassum sp. sesuai perlakuan hingga merata. Ditambahkan minyak sawit, air
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hangat dan ekstrak daun kelor, campurkan menggunakan mixer hingga homogen. Untuk
perlakuan K2, dicampurkan tepung jagung, tepung kentang hitam, tepung daun kelor
dan tepung Sargassum sp. (sesuai perlakuan) menggunakan mixer hingga merata.
Ditambahkan minyak sawit dan air hangat, mixer hingga homogen.
Dilakukan pengukusan sampai suhu adonan 85°C, dicetak menggunakan mini
ekstruder dengan kecepatan 30 Hz. Kemudian dikeringkan menggunakan cabinet dryer
selama 2 jam pada
suhu 60°C. Dikemas beras analog fungsional kering dalam kemasan tertutup dan
disimpan pada suhu kamar yaitu 28°C, sampai dilakukannya analisis fisikokimia.
Dilakukan penanakan beras analog fungsional dengan perbandingan air dan
beras analog fungsional sebesar 1,5 : 1, dimasak dengan suhu sedang selama 15 menit
dan diaduk sebentar pada waktu 5 menit pertama agar air tersebar merata, sehingga akan
terbentuk nasi analog fungsional.
Cara Pengamatan
Parameter yang diamati dalam penelitian ini yaitu parameter fisik meliputi berat
seribu butir (Setianingsih, 2008), daya rehidrasi (Aji dkk, 2014), densitas kamba
(Okezie dan Bello, 1988) dan warna (Huntching, 1999). Parameter kimia meliputi
kadar air, kadar protein (Sudarmadji dkk., 1984), dan aktivitas antioksidan (Osawa dan
Namiki, 1981). Pengujian organoleptik meliputi parameter rasa, aroma dan tekstur yang
diuji secara hedonik dan skoring (Rahayu,1998).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berat Seribu Butir
Berat seribu butir beras merupakan jumlah yang dapat menunjukkan bobot beras
per seribu butirnya. Adapun pengaruh penggunaan daun kelor dan penambahan
Sargassum sp. terhadap berat seribu butir beras analog fungsional dapat dilihat pada
Gambar 1.

Gambar 1. Grafik Pengaruh Suplementasi Daun Kelor dan
Sargassum sp. Terhadap Berat Seribu Butir Beras
Analog Fungsional

Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa rerata berat seribu butir beras analog
fungsional berkisar antara 18,98 g – 22,24 g, tidak jauh berbeda dengan berat beras IR64 yaitu sebesar 19,00 g (Setianingsih, 2008). Berat seribu butir tertinggi terdapat pada
perlakuan K2R1 (penggunaan tepung daun kelor dan penambahan 0,5% Sargassum sp.)
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sebesar 22,24 g, sedangkan berat seribu butir terendah yaitu pada perlakuan K2R3
(penggunaan tepung daun kelor dan penambahan 1,5% Sargassum sp.) sebesar 18,98 g.
Gambar 1 menunjukkan bahwa penggunaan daun kelor segar (K1) menghasilkan
berat seribu butir beras analog fungsional lebih rendah dibandingkan dengan
penggunaan tepung daun kelor (K2). Hal ini dapat disebabkan karena beras analog
fungsional yang dihasilkan dari tepung daun kelor memiliki kadar air yang lebih rendah,
kepadatan yang lebih tinggi dan porositas yang lebih rendah dibandingkan beras analog
fungsional yang dihasilkan dari daun kelor segar, sehingga beras analog fungsional dari
tepung daun kelor memiliki berat seribu butir yang lebih tinggi.
Berdasarkan hasil pengamatan, semakin tinggi konsentrasi penambahan
Sargassum sp. maka semakin rendah berat seribu butir, hal ini disebabkan karena
Sargassum sp. merupakan alga coklat sumber alginat yang termasuk hidrokoloid dan
berfungsi sebagai gelling agent (Kartika, 2011). Kadar alginat yang semakin tinggi
menyebabkan adonan menjadi semakin kaku atau kenyal. Setelah dilakukan proses
pencetakkan dengan ukuran dan bentuk yang sama selanjutnya dilakukan proses
pengeringan. Pengeringan dapat menyebabkan kadar air bahan menurun dan porositas
meningkat, sehingga berat beras analog akan menurun seiring dengan menurunnya
kepadatan.
Daya Rehidrasi
Rehidrasi menunjukkan kemudahan penyerapan air dan kecepatan rekonstitusi
(Nugroho, 2006). Pengujian daya rehidrasi pada beras analog fungsional dilakukan
untuk mengetahui besarnya kemampuan bahan untuk menyerap air setelah proses
perendaman dan pengukusan sehinggga beras tiruan (analog) bersifat instan (Lindriati
dkk, 2015). Adapun pengaruh penggunaan daun kelor dan penambahan Sargassum sp.
terhadap daya rehidrasi beras analog fungsional dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Grafik Pengaruh Suplementasi Daun Kelor dan
Sargassum sp. Terhadap Daya Rehidrasi Beras
Analog Fungsional

Berdasarkan Gambar 2 diketahui bahwa rerata daya rehidrasi beras analog
fungsional berkisar antara 55,72% – 63,89%, tidak jauh berbeda dengan beras analog
MOCAF dan jagung dari penelitian Saputra (2017) yaitu berkisar antara 58% - 63%.
Dari penelitian ini daya rehidrasi tertinggi terdapat pada perlakuan K2R1 (penggunaan
tepung daun kelor dan penambahan 0,5% Sargassum sp.) sebesar 55,72%, sedangkan
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daya rehidrasi terendah yaitu pada perlakuan K1R3 (penggunaan daun kelor segar dan
penambahan 1,5% Sargassum sp.) sebesar 63,89%.
Gambar 2 menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan Sargassum sp. maka
semakin tinggi daya rehidrasi beras analog fungsional yang dihasilkan. Hal ini dapat
disebabkan karena Sargassum sp. merupakan alga coklat dengan kandungan alginate
yang cukup tinggi yaitu sebesar 20-27% (Rachmat, 1999). Menurut Rachmat (1999)
senyawa alginate secara fisika dan kimia merupakan senyawa polimer yang bersifat
koloid, membentuk gel dan bersifat hidrofilik. Adanya sifat hidrofilik (mengikat air)
inilah yang dapat menyebabkan semakin tingginya kadar penambahan Sargassum sp.,
maka semakin tinggi kandungan alginat serta daya rehidrasi beras analog fungsional
yang dihasilkan.
Densitas Kamba
Densitas kamba adalah pengukuran berat jenis produk kering yang dihitung
berdasarkan bobotnya dalam suatu wadah (Schutyser et al., 2015). Densitas kamba
dipengaruhi oleh densitas padatan, geometri, ukuran dan sifat permukaan dari partikel
individunya (Fellows, 2002). Adapun pengaruh penggunaan daun kelor dan
penambahan Sargassum sp. terhadap densitas kamba beras analog fungsional dapat
dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Grafik Pengaruh Suplementasi Daun Kelor dan
Sargassum sp. Terhadap Densitas Kamba Beras
Analog Fungsional

Berdasarkan Gambar 3 diketahui bahwa rerata densitas kamba beras analog
fungsional berkisar antara 0,51 g/ml – 0,59 g/ml, tidak jauh berbeda dengan hasil
penelitian Handayani (2017) yang membuat beras analog dari tepung dan pati ubi ungu
yang berkisar antara 0,46 g/ml - 0,59 g/ml. Dari penelitian ini diketahui densitas kamba
tertinggi terdapat pada perlakuan K1R1 (penggunaan daun kelor segar dan penambahan
0,5% Sargassum sp.) sebesar 0,59 g/ml, sedangkan densitas kamba terendah yaitu pada
perlakuan K1R3 (penggunaan daun kelor segar dan penambahan 1,5% Sargassum sp.)
sebesar 0,53 g/ml.
Data densitas kamba berkaitan dengan hasil analisis berat seribu butir, yaitu
semakin rendah berat seribu butir beras analog fungsional maka semakin rendah
densitas kamba beras analog fungsional. Nilai densitas kamba beras analog fungsional
yang lebih besar pada penggunaan tepung daun kelor (K2) menunjukkan bahwa beras
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analog fungsional tersebut memiliki porositas beras analog fungsional yang lebih
rendah. Porositas yang rendah ini dapat dipengaruhi oleh kadar air yang rendah dan
kandungan gizi beras analog yang tinggi (Handayani dkk, 2017). Hal inilah yang
mengakibatkan densitas kamba beras analog fungsional dari tepung daun kelor lebih
tinggi dibandingkan daun kelor segar (Gambar 3).
Penambahan Sargassum sp. dengan berbagai konsentrasi memberikan pengaruh
yang berbeda nyata terhadap densitas kamba beras analog pada penggunaan daun kelor
segar (K1), sedangkan pada tepung daun kelor (K2) memberikan pengaruh yang tidak
berbeda nyata. Hal ini dapat disebabkan karena daun kelor segar memiliki kadar air
yang lebih tinggi dan Sargassum sp. yang bersifat hidrofilik (menyerap air). Saat proses
pengeringan menyebabkan air yang terikat dalam bahan di lepaskan sehingga porositas
meningkat dan densitas kamba semakin rendah. Lain halnya dengan penggunaan tepung
daun kelor dengan kadar air yang rendah, sehingga penurunan densitas kamba memiliki
perbedaan yang tidak berbeda nyata antar perlakuan.
Warna Hue
Hue adalah warna spektrum yang dominan sesuai dengan panjang
gelombangnya yang dinyatakan berdasarkan nilai a dan b. deskripsi warna berdasarkan
nilai Hue terbagi menjadi 10 kelompok yaitu red, yellow red, yellow, yellow green,
green, blue green, blue, blue purple, purple dan red purple. Adapun pengaruh
penggunaan daun kelor dan penambahan Sargassum sp. terhadap warna oHue beras
analog fungsional dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Grafik Pengaruh Suplementasi Daun Kelor dan
Sargassum sp. Terhadap Warna oHue Beras
Analog Fungsional

Berdasarkan Gambar 4 diketahui bahwa rerata oHue beras analog fungsional
berkisar antara 75,39 – 81,12 termasuk ke kelompok warna yellow red (kuning
kemerahan) dengan oHue tertinggi terdapat pada perlakuan K2R3 (penggunaan tepung
daun kelor dan penambahan 1,5% Sargassum sp.) sebesar 81,12, sedangkan oHue
terendah yaitu pada perlakuan K1R1 (penggunaan daun kelor segar dan penambahan
0,5% Sargassum sp.) sebesar 75,39.
Gambar 4 menunjukkan bahwa penggunaan daun kelor segar (K1) menghasilkan
o
warna Hue lebih rendah dibandingkan penggunaan tepung daun kelor. Hal ini dapat
disebabkan karena tepung daun kelor yang digunakan memiliki warna yang lebih pekat
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(gelap) dibandingkan dengan daun kelor segar, sehingga beras analog fungsional yang
dihasilkan juga memiliki warna yang lebih pekat (gelap).
Kadar Air
Keberadaan air dalam bahan pangan dapat dinyatakan sebagai kadar air dan
aktivitas air. Kadar air menunjukkan jumlah absolut air yang terdapat dalam bahan
pangan sebagai komponen pangan (Kusnandar, 2010). Peningkatan kadar air dalam
beberapa pangan olahan dapat menjadi indikasi penurunan mutu, semakin tinggi kadar
air maka semakin mudah rusak pangan tersebut, baik karena kerusakan mikrobiologis
maupun reaksi kimia (Winarno, 2008). Adapun pengaruh penggunaan daun kelor dan
penambahan Sargassum sp. terhadap kadar air beras analog fungsional dapat dilihat
pada Gambar 5.

Gambar 5. Grafik Pengaruh Suplementasi Daun Kelor dan
Sargassum sp. Terhadap Kadar Air Beras Analog
Fungsional

Berdasarkan Gambar 5 diketahui bahwa rerata kadar air beras analog fungsional
berkisar antara 5,53% – 10,37%, tidak jauh berbeda dengan hasil peneitian Handayani
(2017) yang membuat beras analog dari tepung dan pati ubi ungu yaitu berkisar antara
8,05% - 13,96%. Kadar air tertinggi terdapat pada perlakuan K1R2 (penggunaan daun
kelor segar dan penambahan 1% Sargassum sp.) sebesar 10,3626%, sedangkan kadar air
terendah yaitu pada perlakuan K2R1 (penggunaan tepung daun kelor dan penambahan
0,5% Sargassum sp.) sebesar 20,03%.
Gambar 5. menunjukkan bahwa penggunaan daun kelor segar (K1)
menghasilkan kadar air lebih tinggi dibandingkan penggunaan tepung daun kelor (K2).
Hal ini di duga disebabkan karena daun kelor segar yang digunakan memiliki
kandungan air yang lebih tinggi yaitu sebesar 75% dibandingkan tepung daun kelor
yang hanya sebesar 7,5%, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan
kadar air beras analog fungsional yang dihasilkan. Selain itu semakin tinggi konsentrasi
penambahan Sargassum sp. maka semakin tinggi kadar air beras analog fungsional yang
dihasilkan. Hal ini di duga disebabkan karena Sargassum sp. mengandung alginate
sebesar 20-27% dan bersifat hidrofilik atau mengikat air (Rachmat, 1999). Sehingga
semakin tinggi konsentrasi penambahan Sargassum sp. maka semakin tinggi kadar
alginate serta semakin besar air yang terikat ke dalam bahan.
Berdasarkan hasil pengamatan, kadar air beras analog fungsional yang
dihasilkan dari semua perlakuan memenuhi persyaratan kadar air yang aman untuk
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penyimpanan beras yaitu sebesar <14% (bb). Kadar air yang <14% (bb) mampu
mencegah pertumbuhan kapang yang sering tumbuh pada serealia atau biji-bijian.

Kadar Protein
Protein merupakan senyawa makromolekul kompleks yang terdiri dari unsur C,
H, O, N, S dan dalam bentuk kompleks mengandung unsur P. Protein merupakan suatu
zat makanan yang paling penting bagi tubuh karena zat ini berfungsi sebagai zat
pembangun dan pengatur (Winarno, 2008). Adapun pengaruh penggunaan daun kelor
dan penambahan Sargassum sp. terhadap kadar protein beras analog fungsional dapat
dilihat pada Gambar 6.
Berdasarkan Gambar 6. diketahui bahwa rerata kadar protein beras analog
berkisar antara 5,73%–7,16%, lebih tinggi dibandingkan kadar protein dari beras
delangu yaitu sebesar 3,36% (Handayani,2017). Kadar protein tertinggi terdapat pada
perlakuan K2R3 (penggunaan tepung daun kelor dan penambahan 1,5% Sargassum sp.)
sebesar 7,16%, sedangkan kadar protein terendah yaitu pada perlakuan K1R1
(penggunaan daun kelor segar dan penambahan 1% Sargassum sp.) sebesar 5,73%.

Gambar 6. Grafik Pengaruh Suplementasi Daun Kelor dan
Sargassum sp. Terhadap Kadar Protein Beras
Analog Fungsional

Gambar 6 menunjukkan bahwa penggunaan daun kelor segar (K1) menghasilkan
kadar protein beras analog fungsional lebih rendah dibandingkan penggunaan tepung
daun kelor (K2). Hal ini diduga disebabkan karena bahan baku tepung daun kelor yang
digunakan memiliki kadar protein sebesar 27,1 g/100 g, lebih tinggi dibandingkan daun
kelor segar yaitu sebesar 6,7 g/100 g. Selain itu semakin tinggi penambahan Sargassum
sp. maka semakin tinggi pula kadar protein beras analog fungsional. Hal ini dapat
disebabkan karena Sargassum sp. juga ikut berperan dalam meningkatkan kadar protein
beras analog fungsional karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi yaitu
sebesar 7,77% (Sosiawan, 1996).
Rasa
Rasa merupakan salah satu parameter penting yang mempengaruhi tingkat
kesukaan panelis terhadap suatu produk pangan, karena dengan parameter ini panelis
dapat menilai suatu produk dari rasa enak, pahit, manis, asin, asam dan lain-lain.
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Pengujian terhadap rasa dilakukan dengan menggunakan indera pencicip manusia (De
Man, 1977). Uji organoleptik rasa dilakukan secara hedonik dan skoring, adapun
pengaruh penggunaan daun kelor dan Sargassum sp. terhadap parameter rasa nasi
analog fungsional dapat dilihat pada Gambar 7.
Berdasarkan Gambar 7 diketahui bahwa rerata kesukaan rasa nasi analog
fungsional berkisar antara 2,30 - 3,35 atau dari tidak suka sampai dengan agak suka.
Sementara rerata hasil pengujian organoleptik skoring rasa menunjukkan penggunaan
daun kelor memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap skoring rasa nasi analog
fungsional. Akan tetapi penambahan Sargassum sp dan interaksi antara kedua faktor
tersebut memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata. Rerata skoring rasa nasi
analog fungsional berkisar antara 2,55 - 3,35 atau dari berasa kelor sampai dengan agak
berasa kelor.

Gambar 7. Grafik Pengaruh Suplementasi Daun Kelor dan Sargassum
sp. Terhadap Rasa Nasi Analog Fungsional

Berdasarkan hasil uji rasa secara hedonik dan skoring menunjukkan bahwa
penggunaan daun kelor segar (K1) menghasilkan kesukaan rasa nasi analog fungsional
lebih disukai oleh panelis dibandingkan penggunaan tepung daun kelor (K2). Hal ini
disebabkan karena, terkait dengan hasil skoring rasa yaitu penggunaan daun kelor segar
(K1) menghasilkan rasa nasi analog fungsional yang agak berasa kelor sedangkan
penggunaan tepung daun kelor menghasilkan rasa nasi analog fungsional yang berasa
kelor. Lebih tingginya intensitas rasa kelor pada nasi analog fungsional yang
mengunakan tepung daun kelor dapat disebabkan karena, adanya proses pengeringan
yang dapat mengurangi kadar air daun kelor pada proses pembuatan tepung daun kelor,
sehingga mengakibatkan rasa kelor menjadi lebih khas atau kuat. Dapat disimpulkan
bahwa panelis lebih menyukai rasa nasi analog fungsional yang menggunakan daun
kelor segar dan penggunaan Sargassum sp. yang lebih rendah karena intensitas rasa
khas kelor yang rendah.
Aroma
Aroma pada suatu bahan pangan dapat timbul dikarenakan adanya zat bau yang
bersifat volatile atau mudah menguap. Aroma suatu produk pangan sangat berpengaruh
terhadap selera konsumen yang berkaitan dengan indera penciuman (Demanm, 1989).
Uji organoleptik aroma nasi analog fungsional dilakukan secara hedonik dan skoring,
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adapun pengaruh penggunaan daun kelor dan Sargassum sp. terhadap parameter aroma
nasi analog fungsional dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Grafik Pengaruh Suplementasi Daun Kelor dan Sargassum
sp. Terhadap Aroma Nasi Analog Fungsional

Berdasarkan Gambar 8. diketahui bahwa rerata kesukaan aroma nasi analog
fungsional berkisar antara 3,05 -3,35 atau agak suka. Sementara hasil pengujian
organoleptik skoring aroma menunjukkan penggunaan daun kelor dan penambahan
Sargassum sp. memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap skoring aroma nasi
analog fungsional. Interaksi antara kedua faktor memberikan pengaruh yang tidak
berbeda nyata terhadap skoring aroma nasi analog fungsional. Rerata skoring aroma
nasi analog berkisar antara 2,55 - 3,50 atau beraroma kelor sampai dengan agak
beraroma kelor.
Berdasarkan hasil uji aroma secara hedonik dan skoring menunjukkan bahwa
penggunaan daun kelor segar menghasilkan skoring aroma nasi analog fungsional yang
agak disukai oleh panelis dibandingkan penggunaan tepung daun kelor. Hal ini
disebabkan karena, terkait dengan hasil skoring aroma yaitu penggunaan daun kelor
segar (K1) menghasilkan aroma nasi analog fungsional yang agak beraroma kelor
sedangkan penggunaan tepung daun kelor menghasilkan aroma nasi analog fungsional
yang beraroma kelor.
Aroma kelor yang lebih khas pada tepung daun kelor dapat disebabkan karena
adanya proses pengeringan pada suhu 50ºC mengakibatkan aktifnya senyawa fenolik
yang berperan dalam memberikan aroma khas kelor. Selain itu konsentrasi penambahan
Sargassum sp. juga mempengaruhi aroma dari nasi analog fungsional yang dihasilkan
yaitu semakin tinggi penambahan Sargassum sp. maka semakin khas aroma rumput laut
sehingga kesukaan panelis menurun. Dapat disimpulkan bahwa panelis lebih menyukai
aroma nasi analog fungsional yang menggunakan daun kelor segar dan penggunaan
Sargassum sp. yang lebih rendah karena intensitas aroma khas kelor yang rendah.
Tekstur
Uji organoleptik tekstur nasi analog fungsional dilakukan secara hedonik dan
skoring, adapun pengaruh penggunaan daun kelor dan Sargassum sp. terhadap
parameter aroma nasi analog fungsional dapat dilihat pada Gambar 9.
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Gambar 9. Grafik Pengaruh Suplementasi Daun Kelor dan
Sargassum sp. Terhadap Tekstur Nasi Analog
Fungsional

Berdasarkan Gambar 9 diketahui bahwa rerata kesukaan tekstur nasi analog
fungsional berkisar antara 2,08 -3,45 atau dari tidak suka sampai dengan agak suka.
Sementara rerata hasil pengujian organoleptik skoring testur menunjukkan penggunaan
daun kelor dan penambahan Sargassum sp. memberikan pengaruh yang tidak berbeda
nyata terhadap skoring tekstur nasi analog fungsional. Akan tetapi interaksi antara
kedua faktor tersebut memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap skoring
tekstur nasi analog fungsional. Adapun Rerata skoring tekstur nasi analog fungsional
berkisar antara 2,85 -3,35 atau pera sampai dengan netral.
Gambar 9 menunjukkan bahwa interaksi antara penggunaan daun kelor dan
penambahan Sargassum sp. menghasilkan kesukaan tekstur nasi analog fungsional yang
agak disukai oleh panelis. Interaksi penggunaan daun kelor segar dan penambahan
Sargassum sp. menghasilkan tekstur yang agak disukai karena memiliki tekstur yang
netral, sedangkan interaksi penggunaan tepung daun kelor dan penambahan Sargassum
sp. menghasilkan tekstur yang pera yang tidak disukai oleh panelis. Berbedanya tekstur
nasi analog fungsional antara kedua interaksi tersebut dapat disebabkan karena lebih
tingginya kadar air beras analog fungsional penggunaan daun kelor segar dan sifat
sargassum sp yang hidrofilik, sehingga tekstur beras analog analog fungsional yang
dihasilkan akan semakin pulen.
KESIMPULAN DAN SARAN
Suplementasi daun kelor memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat seribu
butir, densitas kamba, warna °Hue, kadar air, kadar protein, rasa dan aroma (skoring)
beras analog fungsional. Sargassum sp. memberikan pengaruh yang nyata terhadap
parameter berat seribu butir, daya rehidrasi, densitas kamba, kadar air, kadar protein,
rasa (hedonik) dan aroma (skoring) beras analog fungsional. Interaksi antara
suplementasi daun kelor dan Sargassum sp. memberikan pengaruh yang nyata terhadap
berat seribu butir, densitas kamba, kadar protein, rasa (hedonik), aroma (hedonik) dan
tekstur beras analog fungsional. Perlakuan terbaik yaitu suplementasi daun kelor segar
dan Sargassum sp. 1,0% (K1R2) dengan hasil berat seribu butir 20,15 g; daya rehidrasi
57,68 %; densitas kamba 0,55 g/ml; nilai L 26,87; ºHue 77,47; kadar air 10,43 %; kadar
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protein 5,74 %; aktivitas antioksidan 85,60 % dan menghasilkan rasa, aroma serta
tekstur yang agak disukai oleh panelis karena memiliki rasa yang agak berasa kelor,
agak beraroma kelor dan bertekstur netral.
Kadar protein beras analog fungsional sebesar 5,74% lebih rendah dibandingkan
beras sosoh yaitu 7,40% sehingga perlu dilaksanakan penelitian lanjutan mengenai cara
meningkatkan kadar protein beras analog fungsional. Warna nasi analog fungsional
yang dihasilkan agar lebih menarik dan diterima oleh panelis perlu dikaji lebih lanjut
dengan penambahan pewarna alami, serta penelitian lebih lanjut mengenai kadar serat,
indeks glikemik, pengujian mikrobiologis dan umur simpan beras analog fungsional.
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ABSTRAK.
Buah okra sering digunakan sebagai tanaman sayuran yang bergizi tinggi.
Pertumbuhan dan daya hasil tanaman ini sangat ditentukan oleh ketersediaan hara
tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk Ponska
terhadap daya hasil tanaman okra. Penelitian ini telah dilaksanakan dengan
menggunakan tanaman okra genotipe Dompu yang ditanam dengan menggunakan
Rancangan Acak Kelompok. Dosis Ponska yang digunakan adalah
0 g (0
kg/Ha) , 10 g (208 kg/Ha), 20 g (417 kg/Ha), 30 g (625 kg/Ha), dan 40 g (833
kg/Ha). Pemberian pupuk dilakukan dua kali, yaitu awal tanam dengan ½ dosis
dari total dosis dan pada saat tanaman berumur 30 hari setelah tanam (HST)
dengan ½ dosis dari total dosis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis
pupuk Ponska memberikan pengaruh nyata terhadap daya hasil tanaman.
Perlakuan dosis Ponska tertinggi (20 g per tanaman atau 833 kg/Ha) memberikan
jumlah buah muda terbanyak (31,6 buah per tanaman) dan berat buah muda
terberat tanaman Okra (406,8 g per tanaman).

ABSTRACT
Okra fruit is often used as a vegetable plant that is highly nutritious. The
growing and yield potential of this plant is determined by the availability of soil
nutrients. This study aimed to determine the effect of Phonska fertilizer dosage
on Okra plant yield. This research had been conducted using Dompu genotype
Okra planted using Randomize Complete Block Design. The doses of Ponska
used were 0 g (0 kg/ha), 10 g (208 kg/ha), 20 g (417 kg/ha), 30 g (625 kg/ha),
and 40 g (833 kg/ha). Application of fertilizer was done twice time, ie the
initiation of planting time and at the time the plant was 30 days after planting.
The results of research showed that the dose of Phonska fertilizer gave a
significantly effect on the yield potential of the crop. The highest application of
Ponska dose (20 g per plant or 833 kg/Ha) gave the highest number of fruit
(31.6 pieces per plant) and the heaviest young fruit weight of Okra crop (406.8
g per plant).
Kata kunci: daya hasil, dosis, ponska
Keywords: dose, ponska, yield potential
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LATAR BELAKANG
Sayuran merupakan sumber penyedia vitamin, mineral dan protein nabati
dan mampu
memperbaiki nilai gizi makanan masyarakat.
Kebutuhan akan
bahan makanan yang benilai gizi tinggi di Indonesia semakin meningkat, seiring
perkembangan zaman dan tingkat pendidikan masyarakat sehingga masyarakat
memilih mengkonsumsi sayuran yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Permintaan
akan sayuran dan buah yang memiliki nilai gizi tinggi membuat para peneliti
terus mengembangkan sumber daya yang ada. Salah satu dari tanaman sayuran
yang memiliki nilai gizi tinggi adalah tanaman okra (Abelmoschus esculentus L.).
Tanaman okra kaya akan vitamin, mineral dan serat (Oyelade et al., 2003). Okra
merupakan tanaman multiguna karena berbagai kasiat dari daun segar, tunas,
bunga, polong, dan biji. Sayuran okra mengandung 33 kalori, lemak total 0,2 g,
karbohidrat 7,5 g, serat 3,2 g (12,8%), protein 1,9 g, gula 1,5 g, kalsium 82 mg
(8,2%), magnesium 57 mg (14,3%), potasium 299 mg (8,5%), sodium 7 mg
vitamin C 23 mg (38,3%), timin 0,2 mg (13,3%), vitamin B-6 0,2 mg (10,8%),
folat 60 µg (15%), vitamin A 716 IU (14,3%), vitamin K 31,3 mg (39,1%)
(McGuire M, 2012). Menurut Iwan (1995), okra di Jepang dijadikan sebagai
makanan pelengkap dengan sebutan okura, sedangkan di India okra dimasak
menjadi makanan kebangsaan yang disebut dengan kari.
Sayuran okra merupakan tanaman yang belum secara luas dikenal di
Indonesia dan okra merupakan salah satu tanaman introduksi yang menyebar di
Indonesia dan budidayakan dalam skala kecil oleh masyarakat NTB. Tanaman ini
berbeda sebutannya di berbagai daerah di NTB, misalnya masyarakat Dompu
menyebut Bamea, Sumbawa menyebut Jemea sedangkan masyarakat Lombok
menyebutnya Bendi. Menurut Dirwan (1999), okra sudah ditanam sejak 1877 di
Kalimantan Barat dan telah lama dibudidayakan oleh petani Tionghoa sebagai
sayuran.
Okra merupakan tanaman sayuran yang bernilai ekonomis penting dan
dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis di berbagai belahan dunia (Oyelade
et al., 2003; Andras et al., 2005). Dari sekian banyak jenis tanaman yang
tumbuh di Indonesia, tanaman okra adalah salah satu tanaman yang menarik
untuk diteliti. Pertumbuhan dan hasil tanaman pada umumnya dipengaruhi oleh
beberapa faktor seperti pupuk, iklim, genetik dan faktor lainnya. Oleh karena itu,
diperlukan pemahaman tentang pemupukan sebagai penambahan unsur hara untuk
meningkatkan hasil okra.
Pupuk diartikan sebagai bahan penyubur tanaman yang diberikan atau
ditambahkan ke dalam tanah dan langsung diberikan ke tanaman melalui
penyemprotan pada permukaan daun (Goenadi, 2004). Pupuk merupakan salah
satu bahan yang diberikan pada tanaman yang diperlukan untuk pertumbuhan dan
perkembangan tanaman (Adamy et al., 2011). Penggunaan pupuk yang efektif
dan efesien pada dasarnya adalah memberikan pupuk sesuai dosis dan kondisi
pertumbuhan tanaman dengan melihat kondisi lingkungan. Penggunaan pupuk
yang seimbang dan optimal tersebut pada hakikatnya untuk membantu
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pertumbuhan tanaman, baik pertumbuhan vegetatif maupun generatif. Untuk itu
kombinasi pemberian pupuk yang baik perlu memperhatikan keadaan lahan dan
jenis tanaman yang dibudidayakan.
Pupuk Ponska adalah pupuk majemuk yang mengandung lebih dari satu
unsur hara yaitu N, P, dan K, dan masing-masing memiliki kandungan 15 : 15 :
15 pada setiap 100 Kg. Menurut Taslim et al. Cit Pirngadi & Abdulrachman
(2005), bahwa keuntungan menggunakan pupuk majemuk adalah (1) dapat
dipergunakan dengan memperhitungkan kandungan zat hara sama dengan pupuk
tunggal, (2) apabila tidak ada pupuk tunggal dapat diatasi dengan pupuk
majemuk, (3) penggunaan pupuk majemuk sangat sederhana, dan (4)
pengangkutan dan penyimpanan pupuk ini menghemat waktu, ruangan dan biaya.
Apabila terjadi kekurangan diantara unsur hara N, P, K, Mg, S dan Ca dapat
memberikan pengaruh buruk terhadap pertumbuhan tanaman, karena unsur hara
tersebut diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Kekurangan dari salah satu unsur tersebut, dapat menyebabkan tanaman akan
kerdil, daun menguning dan mati (Lingga, 1989). Kajian tentang dosis pupuk
Ponska terhadap daya hasil okra belum diteliti, sehingga penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk Ponska terhadap pertumbuhan dan daya
hasil okra.

BAHAN DAN METODE
Rancangan Percobaan
Rancangan yang digunakan dalam percobaan ini adalah Rancangan Acak
Kelompok, dengan satu faktor perlakuan yaitu dosis pupuk Ponska dengan 5
(lima) aras yaitu : D0 = 0 g, D1 = 10 g atau 416 kg/Ha, D2 = 20 g atau 834
kg/Ha, D3 = 30 g atau 1,250 kg/Ha, D4 = 40 g atau 1,666 kg/Ha. Setiap
perlakuan diulang sebanyak tiga kali.
Pelaksanaan Percobaan
Percobaan ini telah dilaksanakan di Desa Jempong Baru Kecamatan
Sekarbele Kota Mataram dari bulan Mei sampai Agustus 2017. Benih okra
diambil dari buah yang sudah tua dan menunjukkan benih yang bernas. Benih
bernas dipisahkan dari benih hampa. Benih-benih tersebut siap untuk digunakan
langsung pada lahan penanaman.
Tanah dilakukan pengolahan pertama dengan pembajakan, dan tanah
tersebut dibiarkan selama 2 minggu untuk proses pengeringan tanah dan
mematikan biji-biji gulma. Pengolahan kedua dilakukan dengan penghalusan tanah
dan sekaligus pembuatan plot percobaan. Ukuran plot percobaan 2 m x 3 m,
tinggi bedengan 30 cm, jarak antar plot 40 cm, jarak antar blok 60 cm, jumlah
petakan keseluruhan 15 plot yang terbagi dalam 3 blok.
Pada plot percobaan yang tanahnya sudah halus dan gembur dilakukan
penanaman dengan cara tanah ditugal. Tiap lubang tanam ditanam 1 biji okra.
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Jarak tanam yang diguanakan adalah 40 cm x 60 cm
sehingga tiap plot
percobaan berjumlah 25 tanaman.
Pupuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk Ponska dengan
dosis keseluruhan yaitu: 0 g, 10 g, 20 g, 30 g, 40 g dalam satu tanaman.
Pemberian pupuk dilakukan dua tahap yaitu pada saat awal tanam dengan dosis
0 g, 5 g, 10 g, 15 g dan 20 g dan pemberian kedua dilakukan pada umur
tanaman 30 hari setelah tanam (HST) menggunakan dosis dosis 0 g, 5 g, 10 g,
15 g dan 20 g. Pemberian pupuk dilakukan dengan membenamkan pupuk di
sekitar lubang tanam (± 10 cm dari lubang tanam dan sedalam 5 cm).
Pengairan telah dilakukan dengan menggunakan air irigasi. Pemberian air
irigasi diberikan disekitar bedengan dengan cara dilab. Penyiangan dilakukan
secara manual dan mekanis. Penyiangan secara manual dilakukan dengan
mencabut gulma dengan menggunakan tangan. Penyiangan ini dapat lansung
dilakukan sebagai penggembur tanah di areal perakaran tanaman.
Pemanenan dilakukan pada buah yang berukuran sekitar 3-6 cm.
Pemanenan dilakukan pada sore hari atau pagi hari dengan interval pamanenan 3
hari dan buah okra akan dipanen 3-5 kali panen atau mencapai panen optimum.
Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah akar,
berat kering akar, umur berbunga, jumlah bunga yang jadi buah, jumlah bunga,
jumlah buah, panjang buah, dan berat buah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa dosis pupuk Phonska
berpengaruh nyata terhadap semua parameter pertumbuhan dan hasil tanaman
okra (Tabel 1). Hal tersebut menunjukkan bahwa pupuk Phonska memberikan
kontribusi untuk mensuplai unsur hara terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman.
Tabel 1. Hasil analisis ragam pengaruh pupuk Phonska terhadap parameter pertumbuhan
dan daya hasil okra
No. Parameter
1
Tinggi tanaman
2
Jumlah daun
3
Umur berbunga
4
Jumlah bunga jadi buah
5
Jumlah bunga
6
Jumlah buah
7
Panjang buah
8
Berat buah
9
Berat basah akar
10
Berat kering akar
Keterangan: S : Signifikan ; NS :

Anova pengaruh dosis Ponska
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Non Signifikan

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk Phonska berpengaruh nyata
terhadap parameter tinggi tanaman dengan nilai tertinggi pada perlakuan dosis 40
g per tanaman yakni 87,7 cm yang berbeda nyata dengan perlakuan tanpa
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pemupukan yakni 44,2 cm yang memiliki nilai terendah. Pada parameter jumlah
daun ternyata jumlah daun terbanyak pada perlakuan D4 (40 g) yakni 34,7 helai
yang berbeda nyata dengan perlakuan D0 (0 g) atau tanpa pemupukan yakni
17,1 helai yang memiliki nilai terendah, parameter umur berbunga tanaman
dengan nilai tercepat pada perlakuan D0 (40 g) yakni 46,5 hari setelah tanam
yang berbeda nyata dengan perlakuan D0 (0 g) atau tanpa pemupukan yakni
50,7 HST yang memiliki nilai paling lambat, namun parameter tinggi tanaman,
jumlah daun, umur berbunga tidak berbeda nyata dengan perlakuan dosis 10 g,
20 g, 30 g, 40 g. Hal tersebut terjadi karena
dosis N, P dan K yang
dibutuhkan tanaman masih cukup tinggi, sedangkan dosis pupuk Phonska yang
diberikan masih belum sesuai, sehingga tidak memberikan beda nyata antara
perlakuan dosis pupuk Phonska pada tanaman okra.
Tabel.2. Hasil analisis rerata berdasarkan uji BNJ pada taraf nyata 5%
Parameter

Perlakuan
(per
tanaman)

Tt
(cm)

Jd

Bb(g)

Bk(g)

Ub

Jbyjb

Jbg

Jbu

Pb
(cm)

Bbu(g)

D0/0 g

44.2b

17.1b

15.7c

5.1c

50.7a

10.4d

10.4d

10.4d

3.1c

75.1d

D1/10 g

73.0a

28.2a

45.9b

13.5b

47.0b

21.9c

22.3c

21.9c

6.0b

211.9c

D2/20 g

81.8a

29.5a

53.9b

17.1ab

46.8b

24.0bc

24.4c

24.0bc

6.6ab

250.9bc

D3/30 g

86.0a

32.8a

65.5a

18.6a

46.7b

27.9ab

28.2b

27.9ab

7.7a

330.3ab

D4/40 g

87.7a

34.7a

74.0a

21.2a

46`5b

31.6a

31.9a

31.6a

7.8a

406.8a

BNJ 5%

19.8

7.5

10.0

4.9

2.0

5.4

5.1

5.4

1.5

144

Keterangan: Tt (Tinggi tanaman), Jd (jumlah daun), Bb (Berangkasan basah akar), Bk
(Berangkasan kering akar), Ub (Umur Berbunga), Jdyjb (Jumlah bunga yang
jadi buah), Jbg (Jumlah bunga), Jbu (Jumlah bunga), Pb (Panjang buah),
Bbu (Berat buah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan dosis pupuk Phonska
pengaruh nyata terhadap seluruh parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman,
jumlah daun, berat berangkasan basah akar tanaman, berat berangkasan kering
akar tanaman, umur berbunga, jumlah bunga yang jadi buah, jumlah bunga,
jumlah buah, panjang buah, dan berat buah (Tabel 1). Pengaruh yang diberikan
oleh penambahan jumlah pupuk dengan dosis yang berbeda disebabkan karena
bertambahnya kebutuhan hara tanaman dalam tanah yang tidak dapat memenuhi
kebutuhan tanaman, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Pemberian
pupuk Phonska dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara N yang sangat
dibutuhkan untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Dwidjoseputro (1991)
menyatakan bahwa tanaman akan tumbuh dengan subur apabila unsur hara yang
dibutuhkannya tersedia cukup dan unsur hara tersebut tersedia dalam bentuk yang
dapat diserap oleh tanaman.
Pemupukan bertujuan untuk menjaga terpeliharanya keseimbangan unsur
hara dalam tanah, pemupukan juga bertujuan untuk menyuplai unsur hara yang
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akan diserap oleh tanaman sehingga tidak menyebabkan kekurangan unsur hara
pada tanah yang akan mengakibatkan kurangnya unsur hara yang diambil
tanaman, setiap pemupukan tidak semua unsur hara dapat diserap oleh tanaman
karna terjadinya pencucian dan penguapan sehingga terjadinya kehilangan unsur
hara
dari tanah. Sehingga tanaman membutuhkan penambahan unsur hara
melalui pemupukan sehingga tanaman dapat memberikan pertumbuhan vegetatif
yang baik dan meningkatkan hasil produksi tanaman. Sutedjo (2010) mengatakan
bahwa pada dasarnya perbedaan pemberian dosis pupuk pada setiap tanaman
akan diikuti dengan pertumbuhan tanaman yang berbeda pula pada setiap
dosisnya, dikarenakan setiap penambahan dosis secara otomatis terjadi
penambahan jumlah unsur hara yang diberikan, pemberian pupuk pada suatu
tanaman akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman
apabila unsur hara yang terkandung dalam pupuk tersebut tersedia dalam jumlah
yang cukup, mudah diserap oleh akar tanaman, mudah terlarut dan mengandung
unsur hara (NPK) yang diperlukan oleh tanaman. Diketahui pupuk phonska yang
diberikan termansuk pupuk majmuk yang mengandung tiga unsur hara yaitu N, P
dan K di mana unsur yang terkandung dalam pupuk phonska termansuk unsur
yang mudah diserap oleh tanaman. Didalam penelitian ini dalam penambahan
jumlah pada dosis yang berbeda memberikan pengaruh terhadap seluruhan
parameter yang diamati.
Hasil analisis tinggi tanaman menunjukkan bahwa perlakuan dosis yang
berbeda berpengaruh nyata (Tabel 1).
Semakin banyak dosis pupuk yang
diberikan maka akan meningkatkan tinggi tanaman
pada batas tertentu. Hal
tersebut sesuai dengan pendapat Siswandi (2006) bahwa pemupukan merupakan
salah satu usaha memberikan bahan tertentu pada tanah dengan tujuan untuk
memperbaiki kesuburan tanah, menambah unsur hara yang kurang dalam tanah
agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Gambar 1 menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan pada setiap umur pengamatan terhadap tinggi tanaman. Pada setiap
umur pengamatan menunjukkan garis linier yakni setiap penambahan perlakuan
dosis maka terjadi peningkatan tinggi tanaman. Pada penambahan dosis 40 g
tanaman memiliki nilai tinggi tanaman tertinggi yaitu 87,7 cm dan terendah pada
tanpa pemupukan yaitu 44,2 cm.
Tinggi tanaman sangat dipengaruhi oleh proses metabolisme dalam tubuh
tanaman itu sendiri. Dimana dalam melangsungkan aktivitas metabolisme tersebut
tanaman membutuhkan nutrisi yang dapat diperoleh dari pemupukan baik melalui
media tanam. Pertumbuhan vegetatif tanaman membutuhkan unsur N yang tinggi
untuk membantu dalam proses pertumbuhan tinggi tanaman. Pada masa
pertumbuhan vegetatif tanaman sangat memerlukan ketersediaan unsur hara baik
itu unsur hara makro terutama unsurn nitrogen. Hal ini serupa dengan yang
disampaikan oleh Syekhfani (1997) bahwa nitrogen merupakan unsur hara yang
sangat dibutuhkan tanaman, karena perannya dalam memacu pertumbuhan
vegetatif.
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Gambar 1. Rerata tinggi tanaman pada tiap umur pengamatan
Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa terjadi penambahan jumlah daun pada
stiap umur pengamatan terhadap jumlah daun tanaman. Pada setiap umur
pengamatan menunjukkan garis linier yakni setiap penambahan perlakuan dosis
maka terjadi peningkatan jumlah daun tanaman. Pada penambahan dosis 40 g
tanaman memiliki jumlah daun terbanyak yaitu 34,7 daun dan terendah pada
tanpa pemupukan (0 g) yaitu 17,1 daun per tanaman.

Gambar 2. Rerata jumlah daun tanaman pada tiap umur pengamatan

Daun yang disokong oleh batang merupakan pabrik karbohidrat bagi
tanaman budidaya. Daun diperlukan untuk penyerapan dan pengubahan energy
cahaya untuk pertumbuhan dan menghasilkan panen melalui fotosintesis (Gardner
et al.,1991). Jumlah daun tiap tanaman diamati setelah 30 HST, 44 HST, 58
HST, 72 HST dan 86 HST. Hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan
penambahan jumlah pupuk pada dosis yang berbeda menunjukkan jumlah daun
berbeda nyata. Jumlah penambahan daun dapat juga dilihat pada Gambar 2 yang
disajikan dalam bentuk grafik.
Berdasarkan Tabel 2, perlakuan penambahan jumlah pupuk pada dosis
yang berbeda perlakuan pada dosis 40 g memberikan hasil penambahan
pertumbuhan jumlah daun paling banyak yaitu 34,7 daun dan pertumbuhan
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jumlah daun terendah pada perlakuan tanpa pemupukan yaitu 17,1 daun. Hal ini
disebabkan oleh faktor pemberian jumlah pupuk dan pupuk phonska yang
diberikan pada tanaman dapat diserap oleh tanaman sehingga memberikan
penambahan jumlah daun, jumlah daun juga diduga karena adanya unsur K,
karena semakin tinggi unsur K maka semakin banyak jumlah daun yang
dihasilkan. Roesmayanti (2004) menyatakan bahwa unsur K berperan penting
dalam fotosintesis, karena secara langsung meningkatkan pengambilan CO2.
Pupuk Ponska mengandung unsur fosfor dan unsur ini berperan untuk
pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman (Agustina et al., 2010). Jumlah
pupuk yang di suplai pada tanaman berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2
menunjukkan bahwa berat berangkasan basah dan kering akar tanaman berbeda
nyata antara perlakuan dosis pupuk Ponska dan tanpa pemupukan. Berat
berangkasan basah akar tanaman pada dosis ke 40 g memberikan berat yaitu
74,0 g dan terendah pada tanpa pemupukan memiliki berat yaitu 15,7 g, diduga
jumlah pupuk yang diberikan diserap oleh akar tanaman dengan maksimal yang
digunakan untuk pertumbuhan. Zainudin (2001). juga menyatakan bahwa pada
tanaman budidaya, umumnya pertumbuhan vegetatif awalnya akan semakin
terpacu dengan semakin tingginya ketersediaan unsur hara, sehingga tanaman
dapat memperbanyak organ vegetatif (akar, batang dan daun), sehingga akan
menyerap sinar matahari untuk kepentingan fotosintesis dan akan memungkinkan
penyerapan air dan nutrien yang cukup, selanjutnya akan digunakan tanaman
untuk proses pembentukan biji.
Berat berangkasan total tanaman merupakan salah satu indikator
pertumbuhan yang penting karena mempunyai hubungan yang erat dengan hasil
tanaman. Berat kering berangkasan total tanaman merupakan ukuran yang paling
sering digunakan untuk menggambarkan dan mempelajari pertumbuhan tanaman.
Hal ini didasarkan oleh kenyataan bahwa taksiran biomassa atau berat tanaman
relatif mudah diukur dan merupakan integritas dari hampir semua peristiwa
sebelumnya yang dialami oleh tumbuhan (Sitompul & Guritno, 1995).
Perkembangan tanaman merupakan suatu kombinasi dari sejumlah proses yang
komplek yaitu mengarah pada akumulasi bahan kering tanaman (Gardner et al.,
1991). Berat kering yang terbentuk mencerminkan banyaknya fotosintat hasil
fotosintesis, karena bahan kering sangat tergantung pada laju fotosintesis tersebut
(Dwijoseputro, 1986).
Hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan penambahan
jumlah pupuk pada dosis yang berbeda berpengaruh nyata terhadap kemunculan
bunga. Umur berbunga paling cepat pada pada perlakuan dosis tertinggi 40 g
yaitu 46,5 HST dibandingkan dengan perlakuan tanpa pemupukan yaitu 50,7
HST. Perbedaan umur berbunga diduga karena kandungan unsur pupuk phonska
lebih efisien yang diserap tanaman karna pupuk phonska mengandung tiga unsur
sekaligus yaitu N, P dan K sehingga tepat digunakan untuk mempercepat
pemunculan bunga. Hal ini sesuai dengan penelitian Lubis (2004) kecendrungan
memperlihatkan bahwa pemberian pupuk majemuk N, P dan K dapat
mempercepat mulai berbunga dan berbuah. Umur berbunga berkaitan erat dengan
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pemenuhan unsur hara terutama unsur phospat (P) yang berfungsi untuk
mendorong tanaman masuk ke fase generatif. Unsur P dapat membantu asimilasi
dan pernafasan sekaligus mempercepat pembungaan, pemasakan biji, dan buah
(Lingga, 1998). Pembungaan merupakan masa transisi tanaman dari fase vegetatif
menuju fase generatif yaitu dengan terbentuknya kuncup-kuncup bunga.
Meristem interkalar merupakan jaringan yang terletak diantara jaringan
permanen yang berfungsi ntuk menghasilkan bunga (Alim, 2013). Berdasarkan
hasil analisis pada Tabel 2 diketahui bahwa perlakuan penambahan jumlah pupuk
pada dosis yang berbeda pada jumlah bunga yang jadi buah berpengaruh nyata
terhadap perlakuan dan tanpa pemupukan. Jumlah bunga yang jadi buah
terbanyak pada dosis paling tinggi 40 g yaitu 31,6 bunga dibandingkan dengan
perlakuan tanpa pemupukan yaitu 10,4 bunga. Diduga bahwa jumlah bunga yang
jadi buah yang dihasilkan dipengaruhi oleh suplai unsur hara yang cukup bagi
pertumbuhan tanaman okra dan adanya unsur fospor (p) yang terkandung dalam
phonska. Marsono (2008), menerangkan bahwa fosfor (P) berfungsi membantu
asimilasi dan pernapasan serta mempercepat pembungaan, pemasakan biji dan
buah.
Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa penambahan jumlah pupuk pada
dosis yang berbeda berpengaruh nyata antara perlakuan dan tanpa pemupukan.
Pertumbuhan pembungaan tanama berpengaruh terhadap hasil pertanaman. Seperti
yang dikemukakan oleh Susetya (2014), bahwa salah satu fungsi unsur Kalium
bagi tanaman yaitu untuk mencegah bunga dan buah agar tidak mudah rontok.
Berdasarkan pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa penambahan jumlah pupuk pada
dosis yang berbeda memberikan jumlah bunga terbanyak pada dosis paling tinggi
40 g yaitu 31,9 bunga dibandingkan dengan perlakuan tanpa pemupukan yaitu
10,4 bunga. Banyaknya jumlah bunga diduga karena jumlah pupuk yang
diberikan pada tanaman okra. Lingga & Marsono cit Safei (2014), menyatakan
bahwa unsur hara fosfor diperlukan oleh tanaman karena berfungsi dalam proses
asimilasi, respirasi, dan berperan dalam mempercepat proses pembungaan.
Hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan penambahan
jumlah pupuk pada dosis yang berbeda pada jumlah buah panen muda
berpengaruh nyata terhadap perlakuan dan tanpa pemupukan. Pada dosis tertiggi
40 g memberikan hasil buah terbanyak yaitu 31,6 buah dan buah paling sedikit
pada perlakuan tanpa pemupukan yaitu 10,4 buah, diduga karena kandungan
unsur hara NPK pada pupuk Phonska. Darjanto & Satifah (1990) menyatakan
bahwa untuk pertumbuhan buah diperlukan zat hara terutama nitrogen, fosfor dan
kalium. Kekurangan zat tersebut dapat menggangu pertumbuhan buah.
Hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan bahwa ada perbedaan panjang
buah yang diberikan pada jumlah pupuk pada dosis yang berbeda berpengaruh
nyata terhadap panjang buah. Pada dosis tertinggi 40 g dihasilkan panjang buah
terpanjang yaitu 7,8 cm dan panjang buah terpendek pada perlakuan tanpa
pemupukan yaitu 3,1 cm, panjang buah disebabkan karena dari penambahan
jumlah pupuk pada dosis yang berbeda yang diberikan pada tanaman dan unsur
hara P yang terkandung dalam pupuk phonska. Sutanto (1998) bahwa dengan
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adanya peningkatan unsur P akan mendorong perkecambahan dan pertumbuhan.
Pertumbuhan tanaman yang baik akan diperoleh hasil buah yang baik pula
termasuk ukuran panjang buah. Panjangnya buah yang terbentuk pada tanaman
tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pemupukan saja tetapi dipengaruhi oleh
faktor lain yaitu faktor kelembaban lingkungan tumbuh. Pertumbuhan tanaman
dipengaruhi oleh proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuh tanaman tersebut,
yaitu proses fotosintesis, respirasi, translokasi dan penyerapan air serta mineral
(Daniel et al., 1987).
Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi nilai berat buah per
tanaman pada rerata interfal panen satu hari pemanenan, berat buah per tanaman
tertinggi pada panen umur 75 HST dan terendah pada awal panen (51 HST)dan
panen akhir (89 HST).

Gambar 3. Rerata berat buah tanaman pada tiap umur panen

Pengamatan berat buah dipanen tiap tanaman dengan menghitung berat
buah yang dipanen setiap pemanenan sebanyak 20 kali pamanenan. Pada Table 1
menunjukkan bahwa berat buah muda dipengaruhi secara nyata oleh perlakuan
dosis. Penambahan jumlah pupuk pada dosis yang berbeda memberikan berat
buah muda yang, berat buah muda tertinggi yaitu 406,8 gram pada dosis 40 g.
Hal ini diduga disebabkan karena Adanya penambahan suplai unsur hara yang
diberikan untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang memberikan produktivitas
tanaman yang optimal. Hasil tanaman dipengaruhi oleh unsur hara nitrogen,
fosfor dan kalium yang diberikan. Kekurangan atau kelebihan salah satu unsur
tersebut dapat menurunkan hasil tanaman. Anonim (2001) bahwa tanaman terong
tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila unsur hara yang diperlukan
tidak cukup tersedia, pemberian pupuk NPK dapat meningkatkan hasil panen
secara kuantitatif dan kualitatif.
KESIMPULAN
Dosis pupuk Phonska memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan
dan daya hasil tanaan okra Abelmoschus esculentus L. Perlakuan dosis Phonska
40 g per tanaman atau 1,666 kg/Ha memberikan jumlah buah muda yang
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terbanyak (31,6 buah per tanaman) dan berat buah muda terberat tanaman okra
(406,8 g per tanaman)
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PENAMPILAN SIFAT-SIFAT KUANTITATIF KULTIVAR
KACANG KOMAK (Lab-lab purpureus (L.) SWEET) PULAU LOMBOK
PADA LAHAN BASAH DAN KERING
QUANTITATIVE TRAITS PERFORMANCE OF LOMBOK ISLAND KOMAK
PEA (Lab-lab purpureus (L.) SWEET) CULTIVARS IN WET AND DRY LAND
Sumarjan, Baiq Erna Listiana
Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Jl. Majapahit 62 Mataram.

ABSTRAK
Kacang komak (Lab-lab purpureus (L.) Sweet) merupakan salah satu dari 13 jenis
kacang-kacangan potensial yang dibudidayakan petani secara turun temurun di Nusa
Tenggara Barat. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa kacang komak berpotensi
untuk dimanfaatkan sebagai bahan pangan moderen terutama sebagai bahan substitusi
kedelai pada aktivitas agroindustri. Selain itu tanaman kacang komak dapat
dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak dan tanaman penutup tanah. Penelitian ini
bertujuan untuk: (1) Mengevaluasi kharakter kuantitatif dari kultivar kacang komak
pulau Lombok pada dua tipe lahan yang berbeda. (2) Mengetahui potensi dari masingmasing kultivaruntuk dapat dikembangkan lebih lanjut dalam program pemuliaan
tanaman. Design penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RCBD)
dengan tiga blok sebagai ulangan. Percobaan ini menggunakan 10 kultivar kacang
komak sebagai perlakuan. Pengamatan sifat-sifat kuantitatif dilakukan terhadap umur
berbunga, umur berbuah, umur panen, jumlah biji/polong, jumlah daun, berat
brangkasan basah dan kering, berat biji/tanaman dan berat 100 butir biji. Hasil
pengamatan dianalisis dengan analisis keragaman pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa penampilan kultivar-kultivar kacang komak ini lebih baik
ketika ditumbuhkan pada lahan kering disbanding lahan basah. Kultivar K9, K11 dan
K12 menunjukkan hasil tertinggi pada berat biji kering dan brangkasan basah.
ABSTRACT
Komak pea (Lab-lab purpureus (L.) Sweet) is one of 13 types of potential peas which
has grown from time to time by farmers at Lombok, West Nusa Tenggara. Some studies
showed that komak is potential pea to be utilized as a modern food product in agroindustry especially for soybean substitution. Besides, this pea can be used as a lives
stock and land covered. This research aims to (1) Evaluate quantitative traits of komak
pea in two types of land. (2) To know the potential of each cultivar to be develop further
in plant breeding programs. Randomized Complete Block Design was used in this
research with 3 blocks as replication. Evaluation was done on 10 cultivars of komak
pea. Quantitative traits were observed on age of flowering, age of fruiting, number of
seed/pod, age of harvest, number of leaves, weight of wet and dry stretch, weight of
seed/plant and weight of 100 seeds. The data was analyzed by analysis of variance in
5% of significance. Result of this research showed that these cultivars of komak pea
were better while growing in the dry land compared to the wet land. Cultivar K9, K11
and K12 revealed the highest on dry seed weight and wet stretch.
Kata kunci: sifat kuantitatif, kultivar kacang komak.
Keyword: quantitative traits, cultivar of komak pea.
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LATAR BELAKANG
Kacang-kacangan merupakan salah satu bahan pangan penting dan berpotensi
cukup besar untuk dikembangkan. Beberapa jenis kacang-kacangan digolongkan
sebagai kacang-kacangan potensial yaitu kacang-kacangan yang mempunyai peran
strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Yang termasuk dalam
golongan ini adalah kacang-kacangan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai
sumber pangan di masa mendatang yaitu jenis kacang-kacangan selain kedelai, kacang
tanah dan kacang hijau (Hasanuddin dkk., 2002; Manurung, 2002; Suryana dan Eko,
2004).
Kacang komak (Lab-lab purpureus (L.) Sweet) merupakan salah satu dari 13
jenis kacang-kacangan potensial yang telah dibudidayakan secara turun temurun oleh
petani di daerah Nusa Tenggara Barat. Kacang komak dikenal pula di daerah Madura
dan merupakan kerabat dekat Kacang Koro di Pulau Jawa (Sumarjan, 2004).
Secara tradisional kacang komak ditanam di daerah kering, buahnya digunakan
sebagai bahan sayuran sedangkan bijinya yang sudah cukup tua biasanya dimanfaatkan
sebagai makanan ringan (camilan). Selain itu tanaman kacang komak juga digunakan
sebagai pakan ternak, silase, pupuk hijau, pelindung tanah dari erosi, penambat nitrogen
dan tanaman penutup tanah pada tanaman kopi atau kelapa (Heriyanto dan Rozi, 2002;
Trustinah dan Kasno, 2002).
Menurut Trustinah dan Kasno (2002), kandungan protein polong muda, biji dan
hijauan tanaman kacang komak masing-masing adalah 11,5%; 24,9% dan 41,2%.
Sedangkan kandungan nutrisi dan energi dalam setiap 100 g bahan adalah 9,6 g air; 25 g
protein; 0,8 g lemak; 60,1 g karbohidrat; 1,4 g serat; 3,2 g abu, dan energi sebesar 335
kal. Kandungan nutrisi tersebut membuat kacang komak merupakan salah satu bahan
pangan yang potensial untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Kandungan lemak
yang rendah memiliki keuntungan tersendiri dalam penyediaan menu rendah lemak dan
rendah kolestrol.
Badan Litbang Pertanian dan Puslitbangtan memprioritaskan penelitian kacangkacangan pada perbaikan potensi genetik yang ditekankan pada peningkatan
produktivitas, stabilitas dan kualitas hasil, termasuk perakitan varietas unggul baru
spesifik lokasi (Hasanuddin dkk., 2002). Namun hingga saat ini usaha perakitan varietas
kacang komak unggul sangat minim dilakukan.
Hasil eksplorasi dan koleksi yang dilakukan Sumarjan (2004) menunjukkan
bahwa kacang komak Lombok memiliki keragaman yang tinggi untuk sifat-sifat warna
biji, jumlah biji per polong, warna bunga dan warna polong. Hal ini memberi peluang
bagi para pemulia tanaman untuk mengembangkannya dan membentuk varietas unggul
dengan cara memanfaatkan sumber sifat keturunan dari kharakter tanaman yang
beragam.
Usaha selanjutnya dalam rangka merakit varietas unggul kacang komak adalah
mengevaluasi kharakter dari masing-masing aksesi tersebut. Evaluasi kharakter baik
kualitatif maupun kuantitatif akan memberikan gambaran tentang kemampuan adaptasi
dan plastisitas tanaman. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengetahui potensi masingmasing aksesi, sehingga dapat diketahui metode pemuliaan yang paling tepat guna
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mengembangkan varietas lokal yang telah ada. Selain itu informasi mengenai
penampilan kacang komak lokal Lombok baik di lahan basah maupun kering
merupakan informasi yang sangat penting bagi penelitian-penelitian lain selanjutnya.
Dalam usaha perakitan varietas unggul yang berdaya hasil tinggi, hasil koleksi
tersebut perlu dievaluasi untuk melihat penampilan kharakter kuantitatif masing-masing
aksesi pada lingkungan lokal daerah NTB. Untuk itu penelitian ini ditujukan untuk : (1)
Mengevaluasi kharakter kuantitatif dari kultivar kacang komak pada dua tipe lahan
berbeda. (2). Mengetahui potensi dari masing-masing kultivar untuk dapat
dikembangkan lebih lanjut dalam program pemuliaan tanaman.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada dua tipe lahan yaitu lahan sawah berpengairan
teknis dan lahan tegalan di Kabupaten Lombok Barat. Waktu penanaman adalah Juni
2007 – Januari 2008.
Bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi 10 aksesi kultivar kacang komak
hasil koleksi dari berbagai tempat di Pulau Lombok; pupuk Urea, TSP, KCl, Matador
25 EC, Dithane M-45.
Alat-alat yang digunakan meliputi penggaris, meteran, kertas HVS, kertas CD,
ember, timbangan, karung, kantong plastik, buku data, pagar bambu, tali raffia, hand
sprayer, tampah, tugal papan nama.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimantal dengan menggunakan
Rancangan Acak Kelompok (RCBD) dengan tiga blok sebagai ulangan. Percobaan
evaluasi potensi kultivar kacang komak ini terdiri atas 10 perlakuan yaitu: K2 (Kacang
komak cengik, Sekotong Barat); K3 (Kacang komak cengik putih, Kopang); K4
(Kacang komak cengik coklat, Batukliang); K5 (Kacang komak cengik putih, agak
lonjong, Batukliang); K6 (Kacang komak cengik putih, bulat kecil, Batukliang); K8
(Kacang komak putih, Kopang); K9 (Kacang komak merah, bulat pipih, Jonggat); K10
(Kacang komak cengik hitam, Aikmel); K11 (Kacang komak cengik putih, Aikmel) dan
K12 (Kacang komak ungu, Masbagik).
Percobaan dilakukan di dua lokasi yaitu pada lahan sawah berpengairan teknis
(lahan basah) dan lahan tegalan (lahan kering).
Pelaksanaan penelitian diawali dengan pengolahan tanah yaitu dengan
membajak dan menggaru masing-masing sebanyak dua kali dengan selang waktu
pengolahan 2 minggu. Petak lahan dibagi menjadi 3 blok dan masing-masing blok
terdiri dari 15 plot. Masing-masing benih kultivar kacang komak ditanam dalam lima
baris dengan jarak tanam 30 x 50 cm. Masing-masing baris terdiri dari 10 tanaman.
Benih ditanam dengan sistem tugal sebanyak 2 biji per lubang. Pada umur 2 minggu,
dilakukan penjarangan sehingga hanya tertinggal 1 tanaman per lubang.
Pemupukan menggunakan 50 kg Urea/Ha, 100 kg TSP/Ha dan 100 kg KCl/Ha.
Pemupukan dilakukan pada saat tanam dengan cara menugal dengan jarak 7 cm
disamping lubang tanam.
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Penyulaman dilakukan dilakukan 1 minggu setelah tanam terhadap tanaman
yang tidak tumbuh. Tanaman diambil dari tanaman pinggir yang telah dipersiapkan
sebelumnya.
Penyiangan dilakukan pada saat tanaman berumur 2 minggu dan 4 minggu
setelah tanam.
Pengendalian hama dilakukan dengan menggunakan Matador 25 EC dengan dosis 1,6
L/Ha dengan konsentrasi 2 cc/L air. Untuk pengendalian penyakit digunakan Dithane
M-45 dengan dosis 1 kg/Ha pada konsentrasi 2 g/L air. Pengendalian hama penyakit
dilakukan sesuai dengan kebutuhan agar tanaman terpelihara dengan baik.
Pengairan di lokasi kering (lahan tegalan) dilakukan hanya pada saat tanam, bila
tidak ada hujan. Sedangkan untuk lokasi basah (sawah berpengairan teknis), pengairan
dilakukan setiap satu minggu sekali bila tidak hujan hingga menjelang panen.
Pemanenan dilakukan jika tanaman telah menunjukkan kriteria panen yaitu
polong mongering dan berwarna coklat.
Pengamatan dilakukan terhadap tanaman sampel yang diambil sebanyak 10%
dalam setiap baris. Peubah yang diamati meliputi : (1) Jumlah daun (helai). (2) Umur
mulai berbunga (hst). (3) Umur mulai berbuah (hst). (4) Umur panen (hst). (5) Berat
brangkasan basah (g). (6) Berat brangkasan kering (g). (7) Jumlah biji per polong
(butir). (8) Berat 100 butir biji (g). (9) Berat biji kering per tanaman (g).
Data hasil pengamatan untuk setiap lokasi dianalisis dengan analisis keragaman
pada taraf nyata 5%, seperti yang disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Analisis varian rancangan acak lengkap masing-masing lokasi
Sumber keragaman
Ulangan (R)
Kultivar/Genotipe (G)
Sesatan
Total

db
r–1
g–1
(g – 1)(r – 1)
rg –1

MS

E(MS)

MA
MB
MC

 e + g r
2e + r2g
2e
2

F hit
2

MB/MC

Tabel 2. Analisis varian rancangan acak lengkap gabungan untuk kedua lokasi
Sumber keragaman

db

MS

E(MS)

Ulangan (R)
Kultivar/genotipe (G)
Lokasi
Genotype x Lokasi
Sesatan
Total

r–1
g–1
l-1
(g – 1)(l – 1)
l (g – 1)(l – 1)
rlg –1

MA
MB
MC
MD
ME

2 + g2r
2 + r2g
2 + g2r
2 + r2gl
2
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Penampilan Kultivar Kacang Komak Pada Lahan Basah
Kuadrat tengah seluruh sifat yang diamati disajikan pada Tabel 3; sedangkan
untuk rata-rata, nilai minimal, maksimal dan standar deviasi, disajikan pada Tabel 4.
Tabel 3. Hasil analisis ragam seluruh sifat yang diamati pada lahan basah
Sumber
Keragaman

db

Kultivar
9
Ulangan
2
Galat
18
Total
Tabel 3. Lanjutan
Sumber
db
Keragaman
Kultivar
Ulangan
Galat
Total

9
2
18

Kuadrat Tengah Masing-masing Sifat yang Diamati**
1
2
3
4
5
12.54166*
12.229
4.85505

15.27031*
18.71767*
5.043799

0.003704
0.003704
0.003704

16.41788*
0.312001
0.40163

341.3235*
4.227853
27.79654

Kuadrat Tengah Masing-masing Sifat yang Diamati**
6
7
8
9
969.4182*
126.1254
164.5909

28.49872*
12.31667
9.306297

0.442783*
0.244284
0.09206

96.76209*
0.047558
0.867104

Keterangan:
*)
: Berbeda nyata pada taraf nyata 0.05
**) : 1. Umur berbunga (hst) 2. Umur berbuah (hst) 3. Jumlah biji/polong 4. Umur
panen (hst) 5. Jumlah daun 6. Berat brangkasan basah (gram) 7. Berat brangkasan
kering (gram) 8. Berat biji /tanaman (gram) 9. Berat 100 butir biji (gram).

Hasil pengamatan pada lahan basah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
sifat-sifat kuantitatif yang nyata diantara kultivar yang dievaluasi. Perbedaan tersebut
nyata pada sifat-sifat umur berbunga, umur berbuah, umur panen, jumlah daun, berat
brangkasan basah, berat brangkasan kering, berat biji per tanaman dan berat 100 butir
biji. Perbedaan tidak nyata terdapat pada sifat jumlah biji per polong yaitu rata-rata
kultivar menghasilkan jumlah biji 3 butir/polong.
Sepuluh kultivar komak Lombok yang dievaluasi menunjukkan keragaman yang
besar. Berdasarkan kegunaan komak sebagai bahan pangan, pakan ternak, pupuk hijau
atau tanaman penutup tanah, daya hasil adalah berat biji per tanaman dan berat
brangkasan basah (Heriyanto dan Rozi, 2002).Daya hasil yang ditunjukkan oleh berat
biji per tanaman berkisar antara 3,2 – 4,38 gram/tanaman. Sedangkan berat brangkasan
basah berkisar antara 114, 33 – 175 gram/tanaman.
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Tabel 4. Penampilan sifat-sifat kuantitatif kultivar kacang komak Lombok pada lahan
basah.
Sifat-sifat Kuantitatif
Umur berbunga (hst)
Umur berbuah (hst)
Jumlah biji/polong (butir)
Umur panen (hst)
Jumlah daun (helai)
Berat brangkasan basah (g)
Berat brangkasan kering (g)
Berat biji per tanaman (g)
Berat 100 butir biji (g)

Nilai
Min.
48,0
59,00
3,0
215,56
45,33
114,33
15,00
3,20
30,00

Rata-rata
51,63
62,66
3,01
219,93
54,36
137,28
19,42
3,57
36,42

Max.
54,33
65,44
3,11
223,78
80,0
175,00
25,00
4,28
44,00

Standard
Deviasi
2,04
2,26
0,04
2,34
10,67
17,97
3,08
0,38
5,68

Bila dikonversikan, rata-rata daya hasil pada lahan basah adalah 0,237 ton biji
kering/ha. Sedangkan bobot brangkasan basah rata-rata 9,142 ton/ha. Umur berbunga
berkisar antara 48 – 54,33 hari setelah tanam (hst). Namun populasi kultivar ini
termasuk berumur dalam, dimana umur panen pertama yaitu rata-rata 219,93 hari
(diatas 7 bulan). Daya hasil tertinggi ditunjukkan oleh kultivar K11 (4,28 g/tan setara
0,285 ton/ha) diikuti oleh K9 (4,065 g/tan setara 0,270 ton/ha). Bobot brangkasan basah
tertinggi ditunjukkan oleh K12 (175 g/tan setara 11,655 ton/ha). Sedangkan yang
memiliki umur paling genjah adalah K11 (215,56 hari).
Hasil biji kering dan berat brangkasan basah tersebut jauh dari rata-rata hasil
yang dikemukakan oleh Heriyanto dan Rozi (2002) yang menyebutkan daya hasil
kacang komak untuk monokultur mencapai 1,46 ton/ha sedangkan berat brangkasan
mencapai 25-40 ton/ha. Diduga perbedaan ini disebabkan perbedaan lingkungan
tumbuh, baik itu iklim saat penanaman dan tingkat kesuburan tanah.
Penampilan Kultivar Kacang Komak Pada Lahan Kering
Kuadrat tengah untuk seluruh sifat yang diamati untuk percobaan di lahan
kering, disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil analisis ragam seluruh sifat yang diamati pada lahan kering
Sumber
Keragaman
Kultivar/
Genotipe
Ulangan
Galat
Total

db
9
2
18

Kuadrat Tengah Masing-masing Sifat yang Diamati**
1
2
3
4
5
1.358*
5.690092* 0.212527
14.04789*
4714.712
0.33763
0.538618

11.476*
2.799005

0.044667
0.069194
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Tabel 5. Lanjutan
Sumber
db
Kuadrat Tengah Masing-masing Sifat yang Diamati**
Keragaman
6
7
8
9
Kultivar/
9
17602.38
1978.711*
13.87358
95.51435*
Genotipe
Ulangan
2
18432.71
479.5312
20.57819
7.247223
Galat
18
13154.59
585.8301
9.092208
9.001297
Total
Keterangan:
*
: Berbeda nyata pada taraf nyata 0.05.
** : 1. Umur berbunga (hst) 2. Umur berbuah (hst) 3. Jumlah biji/polong 4.
Umur panen (hst) 5. Jumlah daun 6. Berat brangkasan basah (gram) 7. Berat
brangkasan kering (gram) 8. Berat biji /tanaman (gram) 9. Berat 100 butir
biji (gram).
Analisis keragaman terhadap sepuluh populasi kultivar komak dilahan kering
juga menunjukkan keragaman yang tinggi pada sifat-sifat kuantitatif yang diamati.
Kesepuluh kultivar nampak berbeda nyata pada sifat-sifat umur berbunga, umur
berbuah, umur panen, berat brangkasan kering dan berat 100 butir biji. Sedangkan sifatsifat jumlah biji/polong, jumlah daun, berat brangkasan basah dan berat biji per tanaman
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata.
Table 6. Rata-rata sifat-sifat kuantitatif kultivar kacang komak Lombok pada lahan
kering
Sifat-sifat Kuantitatif
Umur berbunga (hst)
Umur berbuah (hst)
Jumlah biji/polong (butir)
Umur panen (hst)
Jumlah daun (helai)
Berat brangkasan basah (g)
Berat brangkasan kering (g)
Berat biji per tanaman (g)
Berat 100 butir biji (g)

Rata-rata
51,26
61,27
3,20
216,64
160,10
268,97
68,51
11,77
41,74

Nilai
Min.
50,11
59,44
3,00
213,33
111,67
174,67
45,11
8,58
34,00

Max.
52,11
63,67
3,67
221,33
230,78
426,11
126,55
15,62
48,78

Standard
Deviasi
0,67
1,38
0,27
2,16
39,64
76,60
25,68
2,15
5,64

Hasil pengamatan menunjukkan berat biji per tanaman berkisar 8,58 – 15,62
gram/tanaman dengan rata-rata 11,77 gram/tanaman atau setara dengan 0,784 ton/ha.
Daya hasil biji tertinggi ditunjukkan oleh kultivar K11 (15,62 gr/tan). Berat brangkasan
basah berkisar antara 174,67 – 426,11 gram dengan rata-rata 268,97 gram atau setara
dengan 17,91 ton/ha. Bobot brangkasan tertinggi ditunjukkan oleh K9 dengan berat
brangkasan basah 426,11 gram atau setara 28,38 ton/ha.
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Tabel 7. Perbandingan penampakan sifat-sifat kuntitatif berat brangkasan basah, berat
brangkasan kering, berat 100 butir biji dan berat biji per tanaman pada lahan
basah dan kering.

Pada sifat umur panen, kultivar komak yang ditanam pada lahan kering memiliki
umur rata-rata 216,64 hari. Kultivar yang berumur paling genjah adalah K12 (213,33
hari).
Hasil pengamatan sifat-sifat kuantitatif tanaman komak Lombok pada kedua
lahan yaitu basah dan kering menunjukkan bahwa K9, K11 dan K12 merupakan kultivar
yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut dalam program pemuliaan tanaman.
Kultivar tersebut termasuk yang berdaya hasil tinggi dan berumur genjah diantara
kultivar yang dievaluasi.
Tabel 8. Penampilan sifat kuantitatif jumlah daun kacang komak pada lahan basah dan
kering.
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Tabel 9. Perbandingan penampakan sifat-sifat kuntitatif umur berbunga, umur
berbuah dan umur panen pada lahan basah dan kering.

Hasil pengamatan sifat-sifat kuantitatif pada lahan basah dan kering
menunjukkan perbedaan yang sangat besar pada sifat hasil dan komponen hasil, namun
tidak berbeda pada sifat-sifat umur dan jumlah biji per polong. Diduga sifat-sifat umur
seperti umur berbunga, umur berbuah dan umur panen serta sifat jumlah biji per polong
sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dibanding faktor lingkungan. Sedangkan sifat
hasil dan komponen hasil sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Hasil pada lahan kering
menunjukkan sifat jumlah daun, berat brangkasan basah, berat brangkasan kering dan
berat biji per tanaman 2 – 3 kali lebih besar dibanding hasil pada lahan basah. Hal ini
sesuai dengan pernyataan Trustinah dan Kasno (2002) yang menyatakan bahwa kacang
komak sangat peka terhadap kondisi becek, tetapi sangat toleran terhadap kekeringan.
Komak dapat tumbuh pada areal curah hujan terbatas dan tanah kurang subur.
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Tabel 10. Penampilan rata-rata sifat-sifat kuantitatif kultivar komak Lombok pada lahan
basah dan kering.

Keterangan: * : Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada
Duncan 5%

Di lain pihak, penampilan kultivar komak Lombok pada lahan basah maupun
lahan kering diduga pula disebabkan sensitifitas kacang komak yang tinggi terhadap
keadaan lingkungan. Kemungkinan kacang komak telah ditanam turun temurun pada
lahan tegalan/kering sehingga memiliki daya adaptasi lebih baik pada lahan kering.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kultivar K9, K11 dan K12 merupakan kultivar yang potensial untuk dikembangkan
lebih lanjut.
2. Penampilan kultivar Kacang Komak Lombok pada lahan kering lebih baik
dibanding penampilan pada lahan basah.
3. Perlu pengembangan lebih lanjut pada kultivar kacang komak terutama K9, K11 dan
K12 untuk keperluan bahan pangan, pakan ternak maupun penutup tanah penahan
erosi.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan beberapa tepung tanah yang
mengandung mikoriza dari sekitar perakaran beberapa tanaman terhadaphasil tanaman
kedelai.Percobaan dilaksanakan dengan Rancangan Acak Kelompok dengan tujuh
perlakuan tepung tanah bermikoriza berasal dari sekitar perakaran tanaman; ubi kayu,
kacang tunggak, jagung, bawang merah, kacang tanah, padi dan cabai. Perlakuan tanpa
tepung tanah juga disiapkan sebagai kontrol. Semua perlakuan disiapkan sebanyak tiga
ulangan. Data dianalisis dengan analisis sidik ragam pada taraf nyata 5%.Dari hasil
penelitian diperoleh tanaman kedelai dengan perlakuan tepung tanah bermikoriza dari
perakaran ubi kayu memiliki berat basah tajuk, berat kering tajuk, berat basah akar,
berat kering akar tertinggi dan mampu meningkatkan masing-masing sebesar 211,7%,
180,63%, 308,7% dan 334,76% dibandingkan dengan kontrol. Disamping itu, tanaman
kedelai dengan perlakuan ini juga memiliki jumlah polong, berat polong, berat 100 biji,
berat biji dan serapan P tertinggi dan mampu meningkatkan masing-masing sebesar
367,45%, 152,48%, 149,04%, 135,15% dan 357,22% dibandingkan dengan kontrol.
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the role of same soil flours containing
mycorrhizas taken from root zones of some plants on soybean yield. The experiments
was conducted using completely Randomized Block Design with seven treatmens of soil
flours containing mycorrhizas taken from root zones of cassava, cowpea, corn, shallot,
peanut, rice and pepper. A treatmens were ripeated three times. Data were analyzed
with analysis of variance at 5% significant level. Results it the experiment showed that
soybean plant treated with soil flours from cassava increated in fresh weightof shoot,
dry weight of shoot, fresh weight of roots, and dry weight of roots on much as 211.7%,
180.63%, 308.7% and 334.76%, consecutively compared with control. In addition, the
treatment also showed an increase in number of pods, pod weight, weight of 100 seeds,
total seed weight, and P uptake as much as 367.45%, 152.48%, 149.04%, 135.15%, and
357.22%, respectively, compared with control.
Kata Kunci: Mikoriza dan kedelai.
Keywords : Mycorrhiza and soybean
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LATAR BELAKANG
Kedelai (Glycine max (L.) Merrill) merupakan salah satu tanaman pangan
penting yang menjadi sumber protein nabati dan konsumsi kedelai masyarakat
Indonesia sangat tinggi. Namun produksi kedelai secara nasional pada tahun 2013 baru
mencapai 779.992 ton atau 33.9% dari total kebutuhan yang mencapai 2,2 juta ton,
sehingga kekurangan 1,4 juta ton. Dengan demikian untuk memenuhi kekurangan
tersebut, produksi kedelai harus terus ditingkatkan (Ghulamahdi, 2009)
Salah satu alternatif yang mungkin dapat dikembangkan untuk meningkatkan
hasil kedelai adalah dengan mengoptimalkan peranan mikoriza. Pemberian mikoriza
berperan penting untuk meningkatkan produksi kedelai organik. Menurut Sutanto
(2006), peranan hifa mikoriza yang bersimbiosis dengan perakaran tanaman dapat
membantu penyerapan fosfat. Mikoriza berperan dalam meningkatkan luas permukaan
akar sehingga meningkatkan absorpsi hara, terutama jenis hara fosfat yang mempunyai
mobilitas rendah dalam larutan tanah. Mikoriza juga berperan dalam penyerapan air
dan melindungi akar dari serangan patogen akar. Aplikasi mikoriza yang tepat menjadi
peluang tersendiri untuk dimanfaatkan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi
kedelai organik. Fosfat sangat membantu dalam proses pengisian biji kedelai, sehingga
dengan keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kedelai.
Peranan mikoriza dalam meningkatkan hasil tanaman telah dilaporkan Astiko et al.,
(2012 dan 2013) yang mengungkap bahwa hasil kedelai dan jagung yang diinokulasi
dengan mikoriza jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tanpa menggunakan
mikoriza. Peningkatan tersebut terjadi sebagai akibat dari aktivitas mikoriza dalam
meningkatkan serapan air, unsur hara, dan perbaikan poliferasi akar.
Namun demikian, belum banyak fakta yang terungkap tentang peranan MA
indigenus dalam upaya meningkatkan hasil tanaman kedelai. Penelitian ini telah
mengungkap beberapa fakta terkait dengan peranan MA indigenus terhadap hasil
tanaman kedelai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan tepung
tanah yang mengandung mikoriza dari sekitar perakaran beberapa tanaman terhadap
hasil tanaman kedelai.
METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Percobaan dilaksanakan dengan Rancangan Acak Kelompok tujuh perlakuan
tepung tanah bermikoriza yang berasal dari sekitar perakaran tanaman; ubi kayu (M1),
kacang tunggak (M2), jagung (M3), bawang merah (M4), kacang tanah (M5), padi
(M6)dan cabai (M7). Perlakuan tanpa tepung tanah disiapkan sebagai kontrol
(M0).Masing-masing perlakuan diulang tiga kali.
Pengambilan Sampel Tanah
Sampel tanah yang merupakan campuran tanah, potongan akar dan spora
mikoriza diambil dari tanah di sekitar perakaran tanaman ubi kayu, kacang tunggak,
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jagung, bawang merah, kacang tanah, padi dan cabai dari Desa Akar-akar Kecamatan
Bayan Kabupaten Lombok Utara sebanyak 2kg.
Semua sampel tanah dikering anginkan dan disaring dengan mata saringan
sebesar 50 mesh sehingga menghasilkan tujuh tepung tanah yang mengandung
mikoriza.
Pengamatan Jumlah Spora Mikoriza yang Ditambahkan Awal Tanam
Pengamatan jumlah spora yang ditambahkan awal tanam dilakukan dengan
menghitung jumlah spora yang terkandung dalam 100 g masing-masing tepung tanah.
Tepung tanah tersebut dilarutkan dengan air dan disaring dengan saringan bertingkat
yang memiliki diameter kisi 125, 75 dan 38µm. Hasil saringan pada saringan terakhir
(75 dan 38 µm) dikumpulkan dan ditambah larutan sukrosa 50% selanjutnya diputar
dalam sentrifuge (Daniel dan Skipper, 1982). Supranatan diambil dan ditempatkan
dalam saringan 38µm lalu dicuci dengan air mengalir sampai jernih. Spora yang didapat
ditaruh dalam cawan petri dan dihitung di bawah mikroskop binokuler.
Penanaman Benih dan Inokulasi Mikoriza
Penanaman benih dilakukan dengan cara membuat lubang pada setiap pot
dengan kedalaman 2 cm dan berdiameter ±7cm, kemudian masing-masing lubang diisi
sebanyak 2 benih kedelai. Kemudian benih dan lubang ditimbun dengan tepung tanah
bermikoriza sesuai perlakuan di atas benih kedelai sebanyak 20 gram per lubang tanam.
Setelah tumbuh dan berumur 7 hari satu tanaman dicabut sehingga menyisakan 1
tanaman per pot.
Tanaman dipupuk dengan dosis 50 kg Urea dan 100 kg SP 36 ha-1 (setara
dengan 0,1 g dan 0,2 g per tanaman). Pupuk diberikan pada saat tanam dengan
menugalkan 5 cm di samping lubang tanam sedalam 7 cm dengan memberikan semua
dosis pupuk.
Panen dilakukan pada umur 100 hari setelah tanam, setelah tanaman kedelai
memperlihatkan tanda-tanda yang dikenali seperti 75 persen daun telah menguning dan
polong sudah berwarna coklat. Kemudian tanaman diproses untuk pengamatan
parameter berat berangkasan basah tajuk, berat berangkasan kering tajuk, berat
berangkasan basah akar, berat berangkasan kering akar, jumlah polong per tanaman,
berat polong per tanaman, berat 100 biji, berat biji per tanaman, jumlah spora,
persentase infeksi akar dan serapan P.
Pengamatan persentase infeksi akar dilakukan dengan metode clearing and
staining (Kormanik dan Graw, 1982) yang dimodifikasi. Akar dicuci bersih dan
dipotong-potong sekitar + 1 cm sebanyak 20 potongan akar lalu direndam dalam larutan
KOH 10% pada suhu 90OC selama 30 menit, setelah itu akar dibilas pada air mengalir.
Akar kemudian direndam dalam HCl 5% selama dua menit, lalu dicuci kembali. Untuk
pewarnaan dilakukan dengan merendam akar dalam Lactophenol cotton blue 0,05%
pada suhu 90OC selama tiga menit. Lactophenol cotton blue yang tersisa dibuang dan
akar disimpan dalam botol film yang berisi Lactogliserin. Akar yang telah diwarnai,
diamati di bawah compound microscope untuk dihitung persentase infeksinya.
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Persentase infeksi dihitung dengan rumus sebagai berikut (Giovenneti dan Mosse,
1980):
Persentase infeksi=
x 100%
Penentuan serapan P tanaman dilakukan dengan cara pengabuan basah dengan
H2SO4 dan H2O2 dan diukur dengan alat spektrofotometer pada panjang gelombang 693
nm di Laboratorium Kimia dan Biologi Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
Semua data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan analisis
keragaman yang dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf nyata
5 %.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlakuan yang menggunakan tepung tanah bermikoriza yang berasal dari
sekitar perakaran tanaman ubi kayu (M1) memiliki berat basah tajuk tertinggi sebesar
144,01 g dan berbeda nyata terhadap semua perlakuan, kemudian diikuti oleh perlakuan
tepung tanah bermikoriza dari tanaman cabai (M7) sebesar 102,5 g dan perlakuan
tepung tanah bermikoriza dari tanaman jagung (M3) memiliki berat basah tajuk terendah
sebesar 75,97 g. Penambahan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman
ubi kayu (M1) mampu meningkatkan berat basah tajuk sebesar 211,7 % dibandingkan
dengan kontrol (Tabel 1).
Tabel 1. Berat biomassa basah dan kering tanaman kedelai yang diperlakukan dengan
tepung tanah bermikoriza
Perlakuan*
Mo
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
BNT 5%

Basah Tajuk
(g tanaman-1)
46,2 c**
144,01 a
91,14 b
75,97 bc
76,75 bc
91,93 b
90,67 b
102,5 b
33,05

Kering Tajuk
(g tanaman-1)
16,27 c**
45,66 a
31,46 b
28,03 bc
28,33 bc
35,09 ab
34,58 bc
38,55 ab
12,58

Basah akar
(g tanaman-1)
5,51 b**
22,52 a
10,17 b
11,18 b
7,57 b
9,42 b
9,01 b
12,33 b
7,23

Kering akar
(g tanaman-1)
2,56 c**
11,13 a
5,86 bc
6,81 b
3,98 bc
4,9 bc
4,87 bc
7,53 ab
3,97

Keterangan:
* M0= tanpa tepung tanah bermikoriza, M1= dengan tepung tanah bermikoriza sekitar perakaran
tanaman ubi kayu, M2= dengan tepung tanah bermikoriza sekitar perakaran tanaman kacang
tunggak, M3= dengan tepung tanah bermikoriza sekitar perakaran tanaman jagung, M4=
dengan tepung tanah bermikoriza sekitar perakaran tanaman bawang merah, M5= dengan
tepung tanah bermikoriza sekitar perakaran tanaman kacang tanah, M6= dengan tepung tanah
bermikoriza sekitar perakaran tanaman padi, M7= dengan tepung tanah bermikoriza sekitar
perakaran tanaman cabai
**Angka-angka dalam setiap kolom yang sama yang didampingi huruf yang sama,tidak berbeda
nyata pada uji BNT (5%).

Perlakuan yang menggunakan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran
tanaman ubi kayu (M1) memiliki berat kering tajuk tertinggi sebesar 45,66 g namun
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tidak berbeda nyata terhadap perlakuan tepung tanah bermikoriza dari tanaman kacang
tanah (M5) sebesar 35,09 dan tepung tanah bermikoriza dari tanaman cabai (M7) sebesar
38,55 dan perlakuan tepung tanah bermikoriza dari tanaman jagung (M3) memiliki berat
kering tajuk terendah sebesar 28,03 g. Penambahan tepung tanah bermikoriza dari
sekitar perakaran tanaman ubi kayu (M1) mampu meningkatkan berat kering tajuk
sebesar 180,63 % dibandingkan dengan kontrol (Tabel 1).
Perlakuan tanpa menggunakan tepung tanah bermikoriza (M0) memiliki berat
basah akar terendah (5,51 g) dibandingkan dengan perlakuan dengan menggunakan
tepung tanah bermikoriza. Pada perlakuan yang menggunakan tepung tanah yang
mengandung MA, tanaman kedelai dengan perlakuan tepung tanah bermikoriza dari
sekitar perakaran tanaman ubi kayu (M1) memiliki berat basah akar tertinggi sebesar
22,52 g dan berbeda nyata terhadap semua perlakuan, kemudian diikuti oleh perlakuan
tepung tanah bermikoriza sekitar perakaran tanaman cabai (M7) sebesar 12,33 g, dan
perlakuan tepung tanah bermikoriza sekitar perakaran tanaman bawang merah (M4)
memiliki berat basah akar terendah sebesar 7,57 g. Penambahan tepung tanah
bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman ubi kayu (M1) mampu meningkatkan berat
basah akar sebesar 308,7 % dibandingkan dengan kontrol. Begitu pula pada berat kering
akar tanaman kedelai, perlakuan tanpa menggunakan tepung tanah bermikoriza (M0)
memiliki berat kering akar terendah (2,56 g) dibandingkan dengan perlakuan dengan
menggunakan tepung tanah yang bermikoriza dan berbeda nyata terhadap perlakuan M1
(mikoriza dari ubi kayu), M3 (mikoriza dari jagung) dan M7. (mikoriza dari cabai). Pada
perlakuan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman ubi kayu (M1)
memiliki berat kering akar tertinggi sebesar 11,13 g dan tidak berbeda nyata terhadap
perlakuan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman cabai (M7) sebesar
7,53 g, dan perlakuan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman kacang
tanah (M4) memiliki berat kering akar terendah sebesar 3,98 g. Penambahan tepung
tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman ubi kayu (M1) mampu meningkatkan
berat kering akar sebesar 334,76 % dibandingkan dengan kontrol (Tabel 1).
Berat basah dan berat kering tanaman merupakan faktor penting untuk
mengetahui akumulasi biomassa serta keseimbangan fotosintesis pada masing-masing
organ tanaman. Berat basah akar dan tajuk tanaman kedelai tertinggi diperoleh pada
perlakuan tepung tanah bermikorizadari sekitar perakaran tanaman ubi kayu (M1).
Diduga tingginya hasil pada perlakuan ini disebabkan karena kandungan air yang
diserap lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Disamping itu, pada perlakuan
tepung tanah bermikoriza sekitar perakaran tanaman ubi kayu (M1) diduga memiliki
serapan unsur hara terlarut juga tinggi sehingga meningkatkan berat kering tanaman.
Hal ini sesuai dengan pendapat Smith dan Read (2008) dan Douds dan Johnson (2007)
yang menyatakan bahwa berat kering tanaman merupakan indikasi keberhasilan
pertumbuhan tanaman karena berat kering tanaman merupakan petunjuk adanya
kandungan protein dan organik lainnya yang merupakan hasil fotosintesis yang dapat
diendapkan setelah kadar air dikeringkan. Semakin besar berat kering tanaman
menunjukkan semakin efisien proses fotosintesis yang terjadi dan produktivitas serta
perkembangan sel jaringan semakin tinggi dan cepat, sehingga pertumbuhan tanaman
menjadi lebih baik. Dengan demikian, penambahan tepung tanah bermikoriza
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meningkatkan jumlah mikoriza di dalam tanah. Semakin tinggi jumlah mikoriza,
penyerapan hara oleh tanaman semakin tinggi sehingga dapat meningkatkan laju
fotosintesis dan tanaman mengalami pertumbuhan yang baik dan berdampak pada
produksi biomassa tanaman.
Tabel 2. Hasil tanaman kedelai yang diperlakukan dengan tepung tanah bermikoriza
Perlakuan*
Mo
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
BNT 5%

Jumlah polong
(tanaman-1)
28,67 c**
126,67 a
63,33 bc
68,33 bc
75,33 b
67
bc
84,33 ab
96,33 ab
43,89

Berat polong
(g tanaman-1)
9,45 d**
23,86 a
14,61 cd
16,2 bc
15,91 bc
15,05 bcd
17,32 bc
20,72 ab
5,92

Berat 100 biji
(g-1)
5,24 c**
13,05 a
5,50 bc
8,89 b
9,19 ab
5,62 bc
9,01 b
10,52 ab
3,64

Berat biji
(g tanaman-1)
7,31 d**
17,19 a
12,5 bc
13,1 bc
12,3 c
12,84 bc
13,54 bc
15,45 ab
3,06

Keterangan:
*Angka-angka dalam setiap kolom yang sama yang didampingi huruf yang sama,tidak berbeda
nyata pada uji BNT (5%).

Perlakuan tanpa menggunakan tepung tanah bermikoriza (M0) memiliki jumlah
polong terendah (28,67) dibandingkan dengan perlakuan dengan menggunakan tepung
tanah bermikoriza dan tidak berbeda nyata terhadap perlakuan M2 (mikoriza dari kacang
tunggak), M3 (mikoriza dari jagung) dan M5 (mikoriza dari kacang tanah). Perlakuan
tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman ubi kayu (M1) memiliki
jumlah polong tertinggi sebesar 126,67 buah dan tidak berbeda nyata terhadap
perlakuan M6 (mikoriza dari padi) sebesar 84,33 dan M7 (mikoriza dari cabai) sebesar
96,33, dan perlakuan M2 (mikoriza dari kacang tunggak) memiliki jumlah polong
terendah sebesar 63,33 buah. Penambahan tepung tanah bermikoriza dari sekitar
perakaran tanaman ubi kayu (M1) mampu meningkatkan jumlah polong sebesar 367,45
% dibandingkan dengan kontrol (Tabel 2).
Perlakuan tanpa menggunakan tepung tanah bermikoriza (M0) memiliki berat
polong terendah (9,45 g) dibandingkan dengan perlakuan dengan menggunakan tepung
tanah bermikoriza dan tidak berbeda nyata terhadap perlakuan tepung tanah bermikoriza
dari tanaman kacang tunggak (M2) dan perlakuan tepung tanah bermikoriza dari sekitar
akar tanaman kacang tanah (M5). Perlakuan tepung tanah bermikoriza dari sekitar
perakaran ubi kayu (M1) memiliki berat polong tertinggi sebesar 23,86 g dan tidak
berbeda nyata dengan perlakuan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran cabai
(M7) sebesar 20,72 g, dan perlakuan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran
kacang tunggak (M2) memiliki berat polong terendah sebesar 14,61 g. Penambahan
tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman ubi kayu (M1) mampu
meningkatkan berat polong sebesar 152,48 % dibandingkan dengan kontrol (Tabel 2).
Perlakuan tanpa menggunakan tepung tanah bermikoriza (M0) memiliki berat
100 biji terendah (5,24 g) dibandingkan dengan perlakuan dengan menggunakan tepung
tanah bermikoriza dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan tepung tanah bermikoriza
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dari sekitar perakaran kacang tunggak (M2) dan perlakuan tepung tanah bermikoriza
dari sekitar perakaran tanaman kacang tanah (M5). Pada perlakuan dengan tepung tanah
bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman ubi kayu (M1) memiliki berat 100 biji
tertinggi sebesar 13,05 g namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan tepung tanah
bermikoriza dari akar tanaman bawang merah (M4), tepung tanah bermikoriza dari
tanaman padi (M6) dan tepung tanah bermikoriza dari tanaman cabai (M7), dan
perlakuan M2 (mikoriza dari kacang tunggak) memiliki jumlah polong terendah sebesar
5,50 g. Penambahan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman ubi kayu
(M1) mampu meningkatkan berat 100 biji sebesar 149,04 % dibandingkan dengan
kontrol (Tabel 2).
Perlakuan tanpa menggunakan tepung tanah bermikoriza (M0) memiliki berat
biji terendah (7,31 g) dibandingkan dengan perlakuan dengan menggunakan tepung
tanah bermikoriza dan berbeda nyata terhadap semua perlakuan. Pada perlakuan yang
menggunakan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman ubi kayu (M1)
memiliki berat biji tertinggi sebesar 17,19 g dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan
tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman cabai (M7) sebesar 15,45 g,
dan perlakuan tepung bermikoriza dari sekitar perakaran bawang merah (M4) memiliki
jumlah polong terendah sebesar 12,3 g dan berbeda nyata terhadap perlakuan M0 (tanpa
mikoriza), M1 (mikoriza dari ubi kayu) dan M7 (mikoriza dari cabai). Penambahan
tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman ubi kayu (M1) mampu
meningkatkan berat biji sebesar 135,15% dibandingkan dengan kontrol (Tabel 2). Ini
mengindikasikan pemberian tepung tanah bermikoriza mempunyai peranan penting
dalam meningkatkan beberapa parameter hasil tanaman kedelai, dengan efektivitas
masing-masing jenis tepung tanah bermikoriza berbeda. Perbedaan efektivitas jenis
tepung tanah bermikoriza tersebut diduga karena adanya perbedaan kemampuan jenis
tepung tanah bermikoriza dalam bersimbiosis dengan akar tanaman, ada kemungkinan
setiap jenis tepung tanah bermikoriza memiliki preferensi yang berbeda terhadap
eksudat yang dikeluarkan oleh akar tanaman kedelai sehingga efektivitas masingmasing jenis tepung tanah bermikoriza juga berbeda. Menurut Ilbas dan Sahin (2005),
inokulasi mikoriza dapat meningkatkan pertumbuhan kedelai dan hasil pada tingkat P
tanah yang terbatas. Tingkat pemupukan P rendah dikombinasikan dengan inokulasi
mikoriza memberikan hasil yang optimal. Leiwakabessy dan Sutandi (2004),
mengemukakan unsur fosfor (P) berperan dalam proses pemecahan karbohidrat untuk
energi. Penyimpanan dan peredarannya ke seluruh tanaman dalam bentuk ADP dan
ATP. Unsur P berperan dalam pembelahan sel melalui peranan nucleoprotein yang ada
dalam inti sel, selanjutnya berperan dalam menentukan sifat-sifat kebakaan dari
generasi ke generasi melalui peranan DNA. Unsur ini juga menentukan pertumbuhan
akar, mempercepat kematangan dan produksi buah dan biji.
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Gambar 1. Jumlah spora mikoriza yang ditambahkan saat awal tanam (per 20 g tanah)
dan setelah panen (per 100g tanah)
Gambar 1 menunjukkan jumlah spora yang ditambahkan saat awal tanam pada
perlakuan tepung tanah bermikoriza dari perakaran tanaman jagung (M3) memiliki
jumlah spora tertinggi sebesar 30 spora, kemudian diikuti oleh perlakuan tepung tanah
bermikoriza dari perakaran tanaman ubi kayu (M1) sebesar 26 spora, dan perlakuan
tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman padi (M6) memiliki jumlah
spora terendah sebesar 13 spora. Sedangkan jumlah spora dengan perlakuan
menggunakan tepung tanah yang mengandung mikoriza tertinggi setelah panen
diperoleh pada perlakuan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran ubi kayu (M1)
sebanyak 1266 spora, diikuti oleh perlakuan tepung tanah bermikoriza dari sekitar
perakaran tanaman cabai (M7) sebesar 963 spora dan jumlah spora terendah terdapat
pada perlakuan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman kacang
tunggak (M2) sebesar 633 spora.
Pada saat sebelum tanam jumlah spora mikoriza yang ditambahkan antar
perlakuan memiliki selisih jumlah yang tidak terlalu jauh, jika dibandingkan dengan
jumlah spora setelah panen. Perlakuan M1 (mikoriza dari ubi kayu) memiliki jumlah
spora yang tertinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Hal ini
mengindikasikan bahwa spora mikoriza pada perlakuan M1 sangat agresif dalam
mengkolonisasi akar dan memiliki masa inkubasi yang singkat.
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Gambar 2. Persentase infeksi akar oleh mikoriza pada saat panen

Serapan Fosfor (mg/tanaman)

Gambar 2 menunjukkan perlakuan tanpa menggunakan tepung tanah yang
mengandung MA (M0) memiliki presentase infeksi akar terendah (20%) dibandingkan
dengan perlakuan dengan menggunakan tepung tanah yang mengandung mikoriza. Pada
perlakuan dengan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran ubi kayu (M1)
menghasilkan presentase infeksi akar tertinggi sebesar 85%, kemudian diikuti oleh
perlakuan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran cabai (M7) sebesar 75%, dan
perlakuan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman kacang tunggak
(M5) dan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman tanaman padi (M6)
memiliki presentase infeksi akar terendah yaitu sebesar 45%. Menurut Sutanto (2006),
hifa mikoriza bersimbiosis dengan perakaran tanaman dan membantu penyerapan
fosfat. Mikoriza dapat meningkatkan luas permukaan akar sehingga meningkatkan
absorpsi hara, terutama jenis hara fosfat yang mempunyai mobilitas rendah dalam
larutan tanah.
Jumlah spora yang tinggi berpengaruh baik terhadap tanaman kedelai karena
berpotensi untuk melakukan ekstensifikasi miseliumnya. Ini berarti dengan semakin
tinggi jumlah spora akan menyebabkan semakin tingginya infeksi pada akar yang
berdampak baik dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman.
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Gambar 3. Serapan fosfor tanaman kedelai yang diperlakukan dengan tepung tanah
bermikoriza (diagram yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
dengan BNJ 5%(2,97)
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Gambar 3 menunjukkan bahwa perlakuan tanpa menggunakan tepung tanah
yang mengandung MA (M0) memiliki kandungan P terendah (18,07 mg) dibandingkan
dengan perlakuan dengan menggunakan tepung tanah yang mengandung MA dan
berbeda nyata terhadap semua perlakuan. Pada perlakuan yang menggunakan tepung
tanah yang mengandung MA, tanaman kedelai dengan perlakuan tepung tanah
bermikoriza dari sekitar perakaran ubi kayu (M1) memiliki kandungan P tertinggi
sebesar 82,62 mg dan berbeda nyata terhadap semua perlakuan, kemudian diikuti oleh
perlakuan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran cabai (M7) sebesar 48,82 mg
dan tidak berbeda nyata terhadap perlakuan tepung tanah bermikoriza dari sekitar
perakaran tanaman kacang tunggak (M2), dan perlakuan tepung tanah bermikoriza dari
sekitar perakaran tanaman jagung (M3) memiliki kandungan P terendah sebesar 21,22
mg dan tidak berbeda nyata terhadap perlakuan tepung tanah bermikoriza dari sekitar
perakaran tanaman bawang merah (M4). Penambahan tepung tanah bermikoriza dari
sekitar perakaran tanaman ubi kayu (M1) mampu meningkatkan serapan P sebesar
357,22% dibandingkan dengan kontrol.
Perlakuan dengan penambahan tepung tanah bermikoriza memiliki tingkat
infeksi yang tinggi sehingga meningkatkan kemampuan akar tanaman dalam menyerap
fosfor lebih tinggi bila dibandingkan dengan akar tanaman tanpa tepung tanah
bermikoriza. Hal ini disebabkan mikoriza menghasilkan enzim asam fosfatase yang
mampu mengkatalisis hidrolisis kompleks fosfor yang tidak tersedia menjadi fosfor
yang larut dan tersedia. Selanjutnya fosfor ini diserap oleh hifa-hifa eksternal dan
dipindahkan ke dalam jaringan tanaman. Peningkatan penyerapan hara pada tanaman
yang bersimbiosis dengan FMA disebabkan oleh adanya (1) pengurangan jarak bagi
hara untuk memasuki akar tanaman, (2) peningkatan ratarata penyerapan hara dan
konsentrasi pada bidang serap, dan (3) perubahan secara kimia sifat-sifat hara sehingga
memudahkan penyerapannya ke dalam akar tanaman (Abbott & Robson 1984 dan
Sastrahidayat, 2011).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa:
1. Penambahan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman ubi kayu
(M1) mampu meningkatkan berat basah tajuk, berat kering tajuk, berat basah
akar dan berat kering akar masing-masing sebesar 211,7%, 180,63%, 308,7%
dan 334,76% dibandingkan dengan kontrol (M0).
2. Penambahan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman ubi kayu
(M1) mampu meningkatkan jumlah polong, berat polong, berat 100 biji dan berat
biji masing-masing sebesar 367,45%, 152,48%, 149,04% dan 135,15%
dibandingkan dengan kontrol (M0).
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3. Penambahan tepung tanah bermikoriza dari sekitar perakaran tanaman ubi kayu
(M1) mampu meningkatkan serapan P tanaman sebesar 357,22% dibandingkan
dengan kontrol (M0).
Saran
Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat peranan mikoriza terhadap
hasil beberapa varietas kedelai dengan mengaplikasikan tepung tanah bermikoriza
dari sekitar perakaran ubi kayu dengan menggunakan tanah steril dan percobaan di
lapangan.
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THE CHANGED OF SOIL RESPIRATION RATE AS A RESULT OF LAND
USED CONVERSION OF ENTISOL
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan laju respirasi tanah Entisol yang
digunakan untuk lahan pertanian dan hutan di Kebun Pendidikan, Penelitian,
Pengembangan Pertanian Universitas Gadjah Mada (KP4 UGM) Yogyakarta. Pada
lahan hutan di dominasi pohon Matoa (Pometia senencen) dan lahan pertanian di
gunakan sebagai perkebunan Tebu (Saccharum officinarum). Pengukuran respirasi
tanah dilakukan secara langsung menggunakan alat IRGA (Infrared Gas Analyzer) type
EGM-4 dengan metode sungkup tertutup (Closed Dinamic Chamber). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa laju respirasi tanah sangat dipengaruhi oleh suhu dan lengas
tanah. Kedua faktor lingkungan tersebut selain dipengaruhi oleh curah hujan, juga
sangat dipengaruhi jenis vegetasi yang tumbuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
laju respirasi tanah terendah pada musim kemarau yaitu 47,84 g CO2 m-2 jam-1 pada
lahan pertanian dan 92,40 g CO2 m-2 jam-1 pada lahan hutan. Laju respirasi tanah
tertinggi terjadi pada musim hujan yaitu 450,90 g CO2 m-2 jam-1pada lahan pertanian
dan 341,93 g CO2 m-2 jam-1pada lahan hutan.

ABSTRACT
The objective of this research was to compare the rate of soil respiration of Entisol
under agricultural land and forested land in educational land of agriculture research
and development of University of Gadjah Mada in Yogyakarta, Matoa (Pometia
senencen) dominated forested land and Sugarcane (Saccharum officinarum) planted
on agricultural land. Soil respiration measure was done using IRGA (Infrared Gas
Analyzer) type EGM-4 with Closed Dinamic Chamber method. The results show that
rate of soil respiration was highly affected by soil temperature and water content,
where both were affected by rainfall and vegetation type. The lowest soil respiration
rate for agricultural and forested land observed during dry season, were 47.84 g CO2
m-2 hour-1 and 92.40 g CO2 m-2 hour-1, respectively. On the other hand, the highest
respiration rate was found in rainy season, namely 450.90 and 341.93 g CO2 m-2 hour-1,
respectively.
Kata kunci : Alih Guna Lahan, Entisol, Laju Respirasi tanah.
Key words : Soil Respiration Rate, Land Used Change, Entisols.
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LATAR BELAKANG
Perubahan iklim sebagai dampak dari efek gas rumah kaca (GRK) sudah
menjadi permasalahan dunia yang penanganannya tidak dapat diabaikan lagi. Ada
beberapa bentuk gas yang dianggap paling berpengaruh terhadap gejala pemanasan
global yaitu CO2, CH4, N2O, NOX, CO, PFC dan SF6. Dari bentuk gas-gas tersebut,
CO2 memberikan kontribusi terbesar yaitu 82% dan CH4 15 % (Widjaja,
2002).Sebagian besar CO2 berasal dari penggunaan bahan bakar fosil dan perubahan
penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan dan konversi hutan menghasilkan
CO2 sebesar 1,7 Pgkarbon per tahun (Watson et al., 2000). Houghton (2003)
memperkirakan total emisi CO2 dari tahun 1850 sampai tahun 2000 akibat konversi
hutan sebesar 156 Pg C dengan 60% berasal dari daerah tropis.
Konversi hutan menjadi lahan pertanian akan meningkatkan laju respirasi tanah,
karena di dalam ekosistem hutan kondisi lingkungan relatif stabil dengan adanya pohonpohon sebagai pelindung sehingga suhu dan lengas tanah terjaga. Ketika hutan dibuka
untuk kepentingan tertentu, seperti daerah pertanian, maka akan terjadi perubahan yang
drastis pada ekosistem. Selain hilangnya biomasa tanaman, juga sinar matahari yang
secara langsung mengenai tanah dapat mempengaruhi suhu dan lengas tanah sehingga
respirasi heterotrophik tanah semakin tinggi.
Tanah merupakan penyimpan karbon terbesar dalam ekosistem daratan dan
memegang peranan penting dalam siklus karbon global. Tanah menyimpan sekitar 3150
x 1015 g C (pada skala global) dan merupakan empat kali lipat jumlah karbon yang ada
di dalam biomasa atau atmosfer (Luo and Zhou, 2006). Kemampuan tanah untuk
menyimpan karbon bergantung pada penggunaan lahan, jenis tanah dan tingkat
pengelolaannya. Tanah yang didominasi oleh lempung dan debu akan lebih kuat dalam
menjerap karbon dan menjaga stabilitas karbon tanah dibandingkan dengan tanah yang
sebagian besar terdiri atas fraksi pasir. Hal ini berkaitan dengan luas permukaan spesifik
dan daya adsorbsi dari struktur mineral lempung yang lebih tinggi atau karena adanya
perlindungan secara fisika akibat adanya pori-pori mikro atau agregat mikro (Tisdale
and Oades, 1982). Sedangkan pada tanah yang belum berkembang, seperti Entisol,
sebagian besar tersusun dari fraksi pasir (sand) sangat lemah dalam mempertahankan
stabilitas karbon dan unsur hara lainnya, bila mengalami gangguan atau perubahan
fungsi lahan.
Demikian juga dengan tingkat pengelolaan. Pemilihan jenis tanaman yang akan
diusahakan juga sangat berpengaruh terhadap respirasi tanah. Tanaman dari famili
leguminosa seperti kacang tanah (Arachis hypogaea) akan bersimbiosis dengan bakteri
rhizobium dapat memfiksasi nitogen dari udara dalam nodule akar (Cocking, 2003).
Penambatan nitrogen bebas akan meningkatkan ketersediaan N tanah dan berpengaruh
terhadap respirasi tanah. Nitrogen mempengaruhi kecepatan dekomposisi seresah
tanaman dan respirasi mikrobia pada bahan yang komplek (Magill and Aber, 1998).
Gabungan antara kemampuan tanaman dalam memfiksasi nitrogen dan pengembalian
sisa-sisa panen ke lahan akan mempengaruhi keseimbangan karbon dan unsur-unsur
hara lainnya.
Pada lahan pertanian, laju respirasi tanahakan tinggi saat periode awal setelah
pengolahan tanah. Kecepatan respirasi tanah akan menurun sejalan dengan semakin
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menurunnya cadangan karbon yang mudah terdekomposisi dan adanya perbaikan secara
berangsur pengelolaan lahan. Berdasarkan simulasi komputer, Smith and Read (1997)
menemukan bahwa kehilangan karbon organic dari tanah pertanian di Kanada rata-rata
40 kg/ha/th pada tahun 1990 dan rata-rata kehilangan tersebut terus menurun.
Cadangan karbon yang tersimpan dalam biomasa jauh lebih kecil pada lahan
pertanian di bandingkan hutan, tetapi kemampuan tanaman menyimpan karbon tak
dapat diabaikan;sehingga perlu diketahui seberapa besar respirasi tanah pada
penggunaan lahan yang berbeda serta laju emisi CO2 pada konversi hutan menjadi lahan
pertanian. Berdasarkan permasalahan tersebut telah dilakukan penelitian dengan tujuan
untuk membandingkan laju respirasi tanah Entisol yang digunakan untuk lahan
pertanian dan hutan.
BAHAN DAN METODE
Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Kebun Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Pertanian
Universitas Gajah Mada (KP4 UGM) yang terletak di Dusun Teguhan, Desa Kalitirto,
Kecamatan Brebah, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan
ketinggian tempat berkisar antara 85 sampai 110 m dpl.
Berdasarkan laporan Tim Survey Pemetaan Tanah UGM (2008), bahwa tanah
yang terbentuk di KP4 UGM terdiri atas dua jenis yaitu Entisol dan Inceptisol.
Penyebarannya beragam di seluruh areal kebun ini. Entisol yang berkembang di KP4
UGM berasal dari bahan piroklastik (abu gunung merapi) berupa pasir sehingga
Entisolnya di sebut Psamment. Iklim di lokasi ini bersifat udic (dengan bulan kering 13 bulan) sehingga great group tanahnya adalah Udipsamment. Udipsamment di bedakan
atas pengaruh aktivitas pertanian, yaitu Typic Udipsamment yang belum terpengaruh
lanjut oleh aktivitas pertanian dan Planggenthreptic Udipsamment karena telah banyak
bertekstur halus dan kaya bahan organik. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada jenis
tanah Planggenthreptic Udipsamment dengan penggunaan lahan berupa hutan yang di
dominasi pohon matoa (Pometia senencen) dan sebagian telah mengalami konversi
sebagai lahan pertanian untuk tanaman tebu (Saccharum officinarum).
Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta sebaran tanah
KP4 UGM, peta penggunaan lahan KP4 UGM, IRGA (Infra Red Gas Analizer),
chamber paralon (ukuran diameter 10,5 cm dan tinggi 7 cm), termometer, kompas,
klinometer, altimeter, ring sampel, pisau, meteran, tali, kamera, kantung plastik,
kantung karung, kartu label, spidol, karung plastik , ember, alat penakar air, dan alat
tulis.
Pelaksanaan Penelitian
Pengukuran laju respirasi tanah pada lahan hutan dan lahan pertanian tebu
dilakukan secara langsung menggunakan alat IRGA (Infrared Gas Analyzer) type
EGM-4 dengan metode sungkup tertutup (Closed Dinamic Chamber). Sungkup di buat
dari pipa paralon dengan diameter 10,5 cm, tinggi 7 cm dan bagian yang masuk dalam
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tanah 3 cm. Pengukuran dilakukan pada lima titik di dalam Satuan Plot Permanen
(SPP) yang dibuat berbentuk petak dari tali tambang dengan ukuran 4 m x 6 m dan
lima ulangan pada lahan hutan dan pertanian. Pada saat pengukuran laju respirasi juga
dilakukan pengukuran suhu tanah dan pengambilan sampel tanah untuk analisis kadar
lengas di laboratorium.Sungkup ditancapkan secara permanen di SPP selama penelitian
dilakukan.
Pengukuran dilakukan dengan interval dua minggu atau disesuaikan dengan curah
hujan harian dan bulanan, sehingga data yang di peroleh dapat mewakili laju respirasi
tanah pada musim hujan dan kemarau. Curah hujan sangat mempengaruhi fluktuasi
suhu dan lengas tanah harian.
Data hasil hasil pengukuran laju respirasi tanah dihitung dengan menggunakan
rumus (Luo and Zhou, 2006) :

F merupakan laju aliran CO2(g m-2 jam-1), cf merupakan kosentrasi CO2 akhir dalam
sungkup (ppm), ci merupakan kosentrasi CO2 awal dalam sungkup (ppm), V merupakan
volume sungkup (cm-3), Δt merupakan lama pengukuran (detik) dan A adalah luas
permukaan tanah yang tertutup sungkup (cm-2).
Analisis Data
Rancangan percobaan menggunakan Rancangan Tersarang (Nested Design) dan
data hasil pengukuran dianalisis menggunakan analisis keragaman pada taraf nyata 5 %
dan untuk melihat adanya perbedaan antar perlakuan dilakukan uji lanjut menggunakan
uji-t pada taraf nyata 5%. Selanjutnya untuk menentukan adanya hubungan antara
waktu pengamatan dengan parameter dan hubungan antara parameter itu sendiri di
lakukan uji korelasi dan regresi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran laju respirasi tanah dilakukan sebanyak lima kali yang di sesuaikan
dengan curah hujan bulanan. Dua kali pengukuran dilakukan pada puncak musim
kemarau yaitu pada tanggal 15 Oktober (periode I) dan 17 Oktober (periode II) dengan
curah hujan rata-rata 74 mm dan tiga kali pada musim hujan yaitu tanggal 5 Nopember
(periode III), 21 Nopember (periode IV) dan 31 Desember (periode V) dengan curah
hujan rata-rata bulan Nopember 218 mm dan bulan Desember 234 mm. Pada saat
pengukuran laju respirasi tanah, dilakukan juga pengukuran suhu dan lengas tanah
sebagai faktor lingkungan yang mempengaruhi laju respirasi tanah.
Pengaruh Suhu Tanah Terhadap Respirasi Tanah
Hubungan suhu tanah terhadap laju respirasi tanah pada lahan hutan dan lahan
pertanian disajikan pada Gambar 1 dan 2. Dari Gambar 1 dan 2 dapat diketahui bahwa
suhu tanah mempunyai korelasi negatif dengan laju respirasi tanah pada kedua jenis
penggunaan lahan dengan nilai koefisien regrasi (R2) yaitu 0,29 pada hutan dan 0,701
pada lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa suhu mempunyai pengaruh yang
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lebih tinggi terhadap respirasi tanah pada lahan pertanian dibandingkan dengan hutan.
Pada Entisol hutan, saat suhu tanah terendah yaitu pada musim hujan , rata-rata laju
respirasi tanah 341,93 g CO2 m-2 jam-1 dan turun menjadi 92,40 g CO2 m-2 jam-1 saat
suhu tanah naik pada musim kemarau. Demikian juga pada lahan pertanian, laju
respirasi tanah 450,95 g CO2 m-2 jam-1 turun menjadi 47,84 g CO2 m-2 jam-1 pada saat
suhu tanah tertinggi. Pola penurunan laju respirasi tanah dengan kenaikan suhu tanah
menunjukkan hubungan linier, hal ini menandakan
adanya hubungan secara
eksponensial.

Gambar 1.

Hubungan antara suhu tanah dan laju respirasi tanah pada hutan
(g CO2 m-2 jam-1)

Gambar 2. Hubungan antara suhu tanah dan laju respirasi tanah pada lahan
pertanian (g CO2 m-2 jam-1)
Semakin rendah suhu tanah, laju respirasi tanah akan semakin tinggi sampai
mencapai suhu yang optimal. Hasil penelitian Flanagan and Weum (1974) menemukan
bahwa laju respirasi maksimal dari mikrobia tanah terjadi pada suhu 23 oC . Suhu tanah
di bawah 23oC, diperkirakan laju respirasi tanah akan turun karena suhu yang terlalu
rendah menurunkan aktivitas mikrobia tanah dalam mengoksidasi bahan organik tanah.
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Penurunan laju respirasi tanah sejalan dengan kenaikan suhu tanah pada hutan
dan lahan pertanian disebabkan oleh suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan
kerusakan enzym sehingga reaksi biokimia mengalami gangguan. Pada suhu tinggi,
pengangkutan substrat dan hasil metabolisme ( gula, oksigen, karbon dioksida) terutama
lewat proses difusi mengalami gangguan dan menjadi pembatas utama respirasi tanah.
Suhu di atas 35 oC menyebabkan sistem protoplasma mulai mengalami kerusakan (Luo
and Zhou, 2006). Selain itu, suhu tanah juga akan mempengaruhi jumlah dan aktivitas
mikroorganisme tanah. Suhu tanah yang tinggi dan lengas tanah rendah pada musim
kemarau akan menekan aktivitas mikroorganisme tanah dalam mendekomposisi
seresah dan bahan organik tanah sehingga laju respirasi tanah menjadi rendah.
Buckman and Brady (1982) mengatakan bahwa oksigen yang dihasilkan pada musim
kemarau lebih tinggi dari karbon dioksida, tetapi pada musim hujan kosentrasi karbon
dioksida lebih tinggi dari oksigen. Hal ini sangat dipengaruhi oleh suhu dan lengas
tanah.
Pola penurunan laju respirasi tanah dengan kenaikan suhu tanah yang di
dapatkan pada penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya,
seperti hasil penelitian di Jepang oleh Ito and Takahashi (1997) bahwa rata-rata laju
respirasi tanah meningkat menjadi 9,8 g CO2.m-2.hari-1 pada bulan terpanas Agustus dan
turun menjadi 3,6 g CO2.m-2.hari-1 pada bulan terdingin Pebruari. Demikian juga hasil
penelitian Wieser (2004) pada hutan Pinus cembra di Austria menunjukkan bahwa
peningkatan suhu tanah 1oC akan meningkatkan laju respirasi tanah tahunan sekitar 12
%. Perbedaan pola yang di dapatkan ini di sebabkan oleh perbedaan lokasi penelitian.
Pada daerah-daerah iklim dingin dan sedang, suhu merupakan faktor pembatas utama
laju respirasi tanah. Dengan kondisi lengas tanah yang relatif stabil maka kenaikan
suhu tanah akan meningkatkan laju respirasi tanah .
Pengaruh Lengas Tanah Terhadap Respirasi Tanah
Pengaruh lengas tanah pada hutan dan lahan pertanian terhadap laju respirasi
tanah dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4. Dari Gambar 3 dan 4 dapat dilihat bahwa laju
respirasi tanah mempunyai korelasi positif dengan lengas tanah pada kedua jenis
penggunaan lahan. Laju respirasi tanah semakin tinggi dengan kenaikan lengas tanah.
Pada hutan, saat lengas tanah terendah yaitu pada musim kemarau (lengas tanah
4,24%) rata-rata laju respirasi tanah 92,40 g CO2 m-2 jam-1 dan naik menjadi 341,93 g
CO2 m-2 jam-1 saat lengas tanah tinggi (lengas tanah 25,68%) pada musim hujan.
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Gambar 3. Hubungan antara lengas tanah dan laju respirasi tanah pada Entisol hutan (g CO2m-2
jam-1)

Demikian juga pada lahan pertanian, hasil pengukuran menunjukkan bahwa laju
respirasi tanah 47,84 g CO2 m-2 jam-1 pada musim kemarau (lengas tanah 2,08 %) naik
menjadi 450,95 g CO2 m-2 jam-1 pada saat lengas tanah tinggi (lengas tanah 21,66%).
Pola kenaikan laju respirasi tanah dengan peningkatan lengas tanah menunjukkan
hubungan linier dengan R2= 0,633 pada lahan hutan dan R2= 0,837 pada lahan
pertanian, hal ini menunjukkan bahwa lengas tanah mempunyai pengaruh yang lebih
tinggi terhadap laju respirasi tanah pada lahan pertanian dibandingkan dengan hutan.
Perubahan lengas tanah pada lahan pertanian memberikan pengaruh yang lebih tinggi
terhadap laju respirasi tanah. Rata-rata peningkatan 1 % lengas tanah pada lahan
pertanian akan meningkatkan pelepasan CO2 sebesar 20,57 g CO2 m-2
jam-1,
sedangkan pada hutan hanya 11,94 g CO2 m-2 jam-1.
Respirasi tanah semakin tinggi dengan kenaikan lengas tanah pada masingmasing penggunaan lahan yang berbeda. Laju pelepasan CO2 rendah pada bulan
Oktober untuk kedua jenis penggunaan lahan disebabkan oleh lengas tanah yang
rendah. Kondisi ini akan menekan aktivitas mikrobia tanah dalam mendekomposisi
seresah dan bahan organik sehingga laju respirasi tanah akan rendah. Tetapi emisi CO 2
tertinggi terjadi selama musim hujan yaitu pada bulan Nopember dan Desember pada
hutan dan lahan pertanian. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya lengas tanah dan
kelembapan yang sangat mendukung aktivitas mikroflora dan mikrofauna tanah dalam
mendekomposisi seresah dan bahan organik tanah sehingga CO2 yang di lepaskan
semakin tinggi.
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Gambar 4. Hubungan antara lengas tanah dan laju respirasi tanah pada Entisol
lahan pertanian (g CO2 m-2 jam-1)
Lengas tanah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi respirasi tanah
dan memegang peranan yang sangat penting pada daerah tropis basah. CO 2 yang
dihasilkan akan rendah pada kondisi tanah yang kering, akan maksimal pada lengas
tanah sedang dan akan turun pada lengas tanah tinggi ketika kondisi anaerob akan
menurunkan aktivitas mikrobia tanah. Kandungan air optimum biasanya mendekati
kapasitas lapangan. Pada kondisi ini pori-pori makro di isi udara sehingga difusi O2
bisa maksimal dan pori-pori mikro didominasi air yang merupakan sarana pelarutan
substrat (Luo and Zhou, 2006). Beragam faktor yang menentukan laju dekomposisi
bahan organik tanah, dan faktor iklim merupakan faktor yang paling berperan dalam
proses dekomposisi. Pada saat temperatur dan kelembapan meningkat,maka proses
dekomposisi bahan organik akan semakin cepat. Hal ini juga menyebabkan bahwa
bahan organik tanah tropika di daerah tropis jarang terakumulasi karena faktor iklim
sangat optimum bagi aktivitas mikroorganisme dalam melakukan dekomposisi sisa
tanaman.
Lengas tanah pada lahan pertanian lebih rendah dari hutan selama musim hujan,
tetapi laju respirasi tanah yang terjadi lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh suhu tanah
pada lahan pertanian yang lebih tinggi dengan ketersediaan lengas yang cukup. Suhu
tanah sangat berperan dalam melarutkan enzym-enzym sehingga respirasi tanah dapat
berjalan cepat jika suhu meningkat. Pada suhu rendah, yang menjadi pembatas respirasi
adalah kelarutan enzym (Atkin and Tjoelker, 2003). Respirasi akan maksimal pada
suhu 45oC sampai 50oC setelah itu akan menurun, karena pada suhu yang ekstrim
tinggi, enzym dapat mengalami kerusakan dan aktivitas respirasi turun.
Terjadinya peningkatan laju emisi CO2 pada musim hujan dan turun pada musim
kemarau sebagai tanda bahwa faktor lingkungan (suhu dan lengas tanah) sangat
menentukan laju emisi CO2 tanah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian
Devi and Yadava (2009) bahwa respirasi tanah tertinggi terjadi selama musim hujan
(Juli dan Agustus) yaitu 250.94 mg CO2 m–2 h–1 dan terendah pada musim kemarau
(Maret) yaitu 138,49 mg CO2 m–2 h–1 pada hutan campuran di India.
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Laju Respirasi Tanah Pada Lahan Pertanian dan Hutan
Hasil analisis keragaman laju respirasi tanah pada lahan pertanian dan lahan
hutan menunjukkan bahwa laju respirasi tanah berbeda nyata pada periode pengamatan
dan jenis penggunaan lahan pada taraf nyata 5 % dengan koefisiean keragaman 31,04
%. Sedangkan rata-rata hasil pengukuran pada setiap periode pengamatan dan hasil uji
lanjut pada taraf nyata 5 % disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Rata-rata laju emisi CO2 (g.jam-1.m-2) pada lahan pertanian dan hutan setiap
periode pengamatan dan hasil uji lanjut taraf nyata 5 %
No

Periode Pengamatan

1

Periode

I (15 Oktober)

Rata-rata Laju Emisi CO2
Pertanian
Hutan
47,84 a
96,77 b

2.

Periode

II (17 Oktober)

54,96

3.

Periode III (5 Nopember)

330,77 b

268,99 a

4.

Periode IV (21Nopember)

356,31 a

280,70 a

5.

Periode V (31 Desember)

450,95 a

341,93 a

a

92,40

b

Keterangan : Angka-angka yang sama pada baris yang sama tidak beda nyata

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa jenis penggunaan lahan memberikan pengaruh
pada laju respirasi tanah. Pada periode pengukuran I dan II yang dilakukan pada musim
kemarau, laju respirasi CO2 pada hutan lebih tinggi dan berbeda nyata dari lahan
pertanian. Pada pengukuran periode III yang dilakukan pada awal musim hujan
menunjukkan bahwa laju respirasi pada lahan pertanian lebih tinggi dan berbeda nyata
dari hutan. Sedangkan pada pengukuran periode IV dan V menunjukkan bahwa laju
respirasi tanah pada lahan pertanian lebih tinggi dari hutan tetapi hasil analisis
keragaman menunjukkan tidak berbeda nyata.
Pada pengukuran periode I dan II yang dilakukan pada musim kemarau
menunjukkan bahwa laju respirasi pada lahan hutan lebih tinggi dari lahan pertanian.
Hal ini disebabkan karena jenis vegetasi pada kedua penggunaan lahan tersebut. Pada
hutan yang didominasi tanaman tahunan terutama pohon matoa, lebih terjaga
lingkungannya terutama suhu dan lengas tanah pada musim kemarau dibandingkan
lahan pertanian tebu. Kondisi ini menyebabkan proses dekomposisi seresah, oksidasi
bahan organik dan respirasi akar dengan bantuan mikroorganisme tanah masih berjalan
karena faktor lingkuangan yang masih memungkinkan. Tetapi pada kondisi lingkungan
yang tidak memungkinkan seperti kekurangan air, mikroorganisme tanah seperti bakteri
dalam keadaan dorman sebagai usaha untuk mempertahankan diri (Luo and Zhou,
2006). Kerapatan populasi tanaman juga akan menghasilkan respirasi akar yang lebih
tinggi pada hutan.
Laju respirasi tanah akan meningkat tinggi saat tanah mengalami pembasahan
kembali. Hal ini didapatkan pada hasil pengukuran periode III yang dilakukan pada
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awal musim hujan yang menunjukkan bahwa laju respirasi tanah pada lahan pertanian
lebih tinggi dari lahan hutan . Pada saat lengas tanah rendah, mikroorganisme tanah
sebagian besar tidak aktif karena lingkungan yang tidak sesuai. Tetapi ketika hujan
turun, aktivitas mikroorganisme meningkat sehingga laju respirasi tanah semakin tinggi.
Menurut Luo and Zhou (2006) bahwa peningkatan laju respirasi tanah akibat
pembasahan kembali tanah kering pada musim hujan disebabkan oleh (1) Dekomposisi
sel-sel mikroorganisme yang mati pada saat tanah mengalami kekeringan, (2)
Ketersediaan substrat organik meningkat akibat pelarutan dari matrix tanah, (3)
Semakin meningkatnya kontak antara mikroorganisme dengan bahan organik tanah.
Ketika lengas tanah meningkat terjadi pembebasan CO2 yang terjebak dalam pori
tanah saat tanah kering sehingga laju respirasi tanah meningkat. Kondisi tersebut
menyebabkan laju respirasi tanah lebih tinggi pada lahan pertanian dan berbeda nyata
dengan hutan saat awal musim hujan. Sedangkan laju respirasi tanah selama musim
hujan menunjukkan peningkatan dengan semakin meningkatnya lengas tanah tetapi
tidak berbeda nyata pada kedua jenis penggunaan lahan.
Laju respirasi tanah sangat dipengaruhi oleh jenis penggunaan lahan sebagai
pengaruh dari jenis vegetasi yang tumbuh diatasnya.
Jenis vegetasi dapat
mempengaruhi suhu dan lengas tanah sehingga perubahan kedua faktor lingkungan ini
akan memberikan pengaruh terhadap laju respirasi tanah. Hubungan antara suhu dan
lengas tanah terhadap laju respirasi tanah pada lahan pertanian dan hutan dapat dilihat
pada persamaan multiple regresi pada kedua jenis penggunaan lahan.
Suhu dan lengas tanah mempengaruhi laju respirasi tanah pada Entisol hutan
dengan persamaan Y = 694,60 – 22,76X1 – 72,15X2 + 2,98 (X1.X2). Sedangkan
pengaruh suhu dan lengas tanah pada Entisol lahan pertanian dengan persamaan Y = 11,66 + 0,45X1 + 16,56X2 + 0,12 (X1.X2). X1 adalah faktor suhu tanah dan X2 adalah
faktor lengas tanah. Pada kedua persamaan di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien
lengas tanah lebih tinggi dari koefisien suhu tanah pada masing-masing penggunaan
lahan. Hal ini menunjukkan bahwa lengas tanah lebih mempengaruhi laju respirasi
tanah dibandingkan dengan suhu tanah pada kedua jenis penggunaan lahan . Lengas
tanah akan menentukan kelarutan substrat organik dan berfungsi sebagai pembawa
substrat dalam proses metabolisme sehingga ketersediaan lengas yang tinggi akan
mempercepat reaksi sampai batas tertentu.
Interaksi antara suhu dan lengas tanah sangat mempengaruhi laju respirasi tanah
pada lahan pertanian dan hutan. Interaksi suhu dan lengas tanah memberikan pengaruh
yang lebih tinggi terhadap laju respirasi tanah pada lahan pertanian dengan R2 = 0,79
dibandingkan Entisol hutan dengan R2 = 0,58. Hal ini menunjukkan bahwa suhu dan
lengas tanah mempengaruhi laju respirasi tanah Entisol lahan pertanian sebesar 79%
dibandingkan pengaruhnya pada Entisol hutan sebesar 58 %. Suhu dan lengas tanah
mempunyai pengaruh yang lebih tinggi pada lahan pertanian di bandingkan hutan
karena pengaruh vegetasi penutup pada lahan pertanian yang lebih terbuka.
Vegetasi pada lahan pertanian berupa tanaman tebu hanya mampu menutupi
sebagian permukaan tanah dari sinar matahari dibandingkan dengan hutan. Pada lahan
pertanian sebagian besar sinar matahari dapat langsung sampai permukaan tanah
menyebabkan kenaikan suhu tanah lebih tinggi. Kecepatan perpindahan panas (energi)
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dari tanah ke air lebih mudah 150 kali dibandingkan dari tanah ke udara (Buckman and
Brady, 1982). Hal ini mengakibatkan suhu air tanah menjadi lebih tinggi dan terjadi
pemacuan reaksi. Perubahan suhu dan lengas tanah serta interaksinya yang lebih
dinamis pada lahan pertanian memacu oksidasi bahan organik sehingga laju respirasi
pada lahan ini lebih tinggi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata suhu tanah lahan pertanian lebih
tinggi selama musim kemarau dan musim hujan (Tabel 3), tetapi kandungan lengas
tanah lebih rendah dibandingkan Entisol hutan (Tabel 4). Rata-rata lengas tanah pada
lahan pertanian lebih rendah tetapi karena suhu tanah yang lebih tinggi menyebabkan
laju respirasi tanah pada lahan pertanian lebih tinggi selama musim hujan. Hal ini
disebabkan suhu akan mempengaruhi kelarutan enzym dalam proses metabolisme.
Kelarutan enzym yang tinggi pada suhu yang tinggi dan ketersediaan lengas yang cukup
akan memacu proses metabolisme sehingga CO2 yang dihasilkan akan lebih banyak.
Fluktuasi suhu dan lengas tanah yang lebih dinamis pada lahan pertanian
menunjukkan bahwa konversi hutan menjadi lahan pertanian mengakibatkan perubahan
faktor lingkungan seperti suhu dan lengas tanah sehingga laju respirasi tanah semakin
tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ito dan Takahashi (1997) menunjukkan
bahwa laju respirasi tanah mempunyai hubungan yang positif dan negatif dengan
temperatur udara dan kelembapan tanah, dimana 79% dipengaruhi oleh kedua faktor
lingkungan ini.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Laju respirasi tanah dipengaruhi oleh Penggunaan Lahan
2. Laju respirasi tanah dipengaruhi oleh Suhu dan lengas tanah
3. Laju respirasi tanah Entisol lahan pertanian lebih rendah pada musim kemarau yaitu
47,84 g CO2m-2 jam-1 dan lebih tinggi pada musim hujan yaitu 450,95 g CO2m-2
jam1, dibandingkan Entisol hutan pada musim kemarau yaitu 92,40 g CO2m-2 jam-1
dan musim hujan yaitu 341,93 g CO2m-2 jam-1 .
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