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KATA PENGANTAR 

 
Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh sebagian besar 

negara di dunia ini termasuk Indonesia. Provinsi Bengkulu menghadapi masalah 

serius dengan tingginya angka kemiskinan. Statistik menunjukkan bahwa Provinsi 

ini berada pada ranking ke-2 provinsi termiskin di Sumatera. 

Sebagai usaha untuk memberikan solusi atas masalah ini telah diadakan 

sebuah Seminar Nasional Pengentasan Kemiskinan dengan tema Strategi 

pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan masyarakat desa, 

pesisir, dan pinggiran kota. Seminar ini telah dilaksanakan pada tanggal 12-13 

September 2018 oleh Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Prof. 

Dr. Hazairin, SH. 

Prosiding ini memuat sebagian dari 64 makalah yang disajikan secara oral 

dalam seminar nasional ini, karena sebagian makalah akan dimuat di media lain 

oleh penulisnya. Meskipun dewan editor telah melakukan editing terhadap 

semua makalah dalam prosiding ini, namun orisinalitas tulisan tetap menjadi 

tanggung jawab penulis. 

Dewan editor mengucapkan terima kasih kepada semua penulis yang 

tulisannya dimuat di dalam prosiding ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan 

kepada segenap panitia, peserta dan pemakalah serta sponsor dalam kegiatan 

seminar nasional ini. 

Semoga dengan terbitnya prosiding ini dapat menambah informasi dan 

solusi dalam memecahkan permasalahan kemiskinan di tanah air. 

 

Bengkulu, September 2018 

Dewan Editor 
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LAPORAN KETUA PANITIA 

 
Bismillahi rahmani rahim  

 

- Yth. Bapak Gubernur Propinsi Bengkulu 

- Yth. Bapak Ketua Yayasan Semarak Bengkulu 

- Yth. Bapak Rektor Unihaz Bengkulu 

- Yth. Bapak/Ibu Wakil Rektor Unihaz Bengkulu 

- Yth. Bapak Ibu Dekan di lingkungan Unihaz Bengkulu 

 Yth. Bapak /ibu  Narasumber Sekalian 

- Yth. Dosen dan karyawan Fakultas Pertanian Unihaz Bengkulu 

  

Yang saya hormati. Tamu undangan dan  peserta seminar Sekalian yang 

berbahagia. 

 

AssalamuAlaikumWr.Wb 

Selamat Pagi dan Salam Sejatera bagi kita sekalian 

 

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir ditempat ini, 

dalam rangka mengikuti “SEMINAR NASIONAL PENGENTASAN KEMISAKINAN 1. 

 Tidak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada nabiullah 

Muhammad saw dimana beliaulah yang telah mentransisikan kita dari lembah 

kenistaan menuju puncak bukit kemuliaan. 

Hadirin yang kami hormati. 

Mengawali sambutan saya.saya ingin mengucapkan selamat datang dalam 

acara seminar nasional pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan 

masyarakat ini. 

Pada kesempatan ini, izinkanlah saya sebagai Panitia Pelaksana untuk 

melaporkan kegiatan ini sebagai berikut : 

Pertama, kegiatan seminar dilaksankan pada hari ini Rabu tanggal 12 

September 2018 pukul 08.00 WIB s/d selesai, bertempat di Aula Unihaz. 

Kedua, seminar ini diikuti oleh sekitar 200 peserta dari dosen, peneliti, 

mahasiswa dan para pakar dari intansi terkait yang berasal dari 5 provinsi yaitu 

Bengkulu, Jakarta, Jawa Barat, Sumsel dan Sumbar.  

Ketiga, seminar ini akan dibagi dalam 2 session presentasi yaitu presentasi 

dari  keynote speakers dan  presentasi parallel. Panitia mengundang 4 orang 
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sebagai keynote speakers yang berasal dari 4 instansi. Panitia juga sudah 

menerima sekitar 60 makalah ilmiah yang akan dipresentasikan secara oral.  

Hadirin yang saya muliakan. 

Acara ini dapat terlaksana karena dukungan dan usaha semua pihak. Oleh 

karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada  

1. Bapak Gubernur Propinsi Bengkulu  

2. Bapak Rektor Unihaz beserta jajarannya 

3. Ketua Yayasan 

4. Para Narasumber 

5. Para pihak yang memberikan dukungan dana 

6. seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan 

ini. 

Kami sebagai panitia penyelenggara mohon maaf apabila terdapat 

kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, karena kami menyadari 

tak ada gading yang tak retak. Semoga seminar itu bermanfaat. 

Demikian Laporan Pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan, dengan 

ucapan dzikir fikir dan amal saleh kita. Selamat berseminar,  wallahul 

muwaffieq ila aqwamith tariq, Wassalamu ’Alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh. 

 
 
  Ketua, 

 
 
 
 
 

Ir. Asfaruddin, MSi 
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SAMBUTAN REKTOR  

 
Bismillahi rahmani rahim  

 

- Yth. Bapak Gubernur Propinsi Bengkulu 

- Yth. Bapak Ketua Yayasan Semarak Bengkulu 

- Yth. Bapak Rektor Unihaz Bengkulu 

- Yth. Bapak/Ibu Wakil Rektor Unihaz Bengkulu 

- Yth. Bapak Ibu Dekan di lingkungan Unihaz Bengkulu 

 Yth. Bapak/Ibu  Pemakalah dan Peserta Seminar 

- Yth. Dosen dan karyawan Fakultas Pertanian Unihaz Bengkulu 

  

AssalamuAlaikumWr.Wb 

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita sekalian. 

 

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah 

memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di Aula Unihaz ini dalam 

rangka seminar nasional pengentasan kemiskinan. 

 

Sebelum kami memulai sambutan ini, perkenankan kami atas nama civitas 

akademika UNIHAZ menyampaikan ucapan selamat datang ini kepada semua 

peserta dan pemateri dalam seminar ini. Selamat datang di UNIHAZ, selamat 

datang di Bengkulu. 

 

Kami juga mengucapkan selamat kepada panitia yang telah mengorganisir 

seminar nasional ini hingga bisa terlaksana pada waktu dan tempat yang telah 

direncanakan. Kami sangat mengapresiasi seminar ini sebagai salah satu seminar 

yang sangat penting tidak hanya untuk kepentingan akademik tetapi terlebih 

untuk semua masyarakat. 

 

Kemiskinan merupakan issue yang selalu dihadapi oleh hampir semua 

negara di dunia khusunya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. 

Berbagai pihak telah mencoba menyelesaikan masalah ini mulai dari pemerintah, 

swasta dan akademisi. Meskipun begitu, kemiskinan bukanlah sesuatu yang bisa 

diubah dalam waktu sekejap. Sebagai fakta bahwa hingga saat ini Bengkulu 

masih menjadi salah satu provinsi yang mempunyai jumlah masyarakat miskin 

cukup tinggi.  

 

Seminar ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk berbagi ide, ilmu dan 

pengalaman dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan 

lapangan kerja, meningkatkan efisiensi usaha, dan berakhir pada pengurangan 

angka kemiskinan bagi masyarakat. Kesempatan ini juga bisa menjadi sarana 

untuk berdiskusi bagi para ahli dan praktisi karena pada saat ini tengah hadir 
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undangan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, pejabat, akademisi, 

praktisi dan pelaku usaha, dan perbankan. 

 

Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan informasi bahwa saat 

ini di Kota Bengkulu sedang berlangsung festival tabot yang merupakan agenda 

tahunan kegiatan pariwisata di Bengkulu. Bengkulu juga kaya dengan tempat 

wisata mulai dari wisata alam, wisata sejarah hingga wisata kuliner. 

 

Selamat mengikuti seminar ini semoga membuahkan hasil sesuai dengan 

yang direncanakan. 

Terima kasih atas perhatiannya. 

 

Wassalamu’alaykum wr. Wb. 

 

 

 

Dr. Ir. Yulfiperius, MSi 

Rektor Univ. Prof. Dr. Hazairin, SH  
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RUNDOWN ACARA 

SEMINAR NASIONAL PENGENTASAN KEMISKINAN 2018 
 

Hari ke-1. Rabu, 12 September 2018 

Jam Kegiatan Pelaksana/Penanggung 

jawab 

08.00-08.30 Registrasi Peserta 

- Pendaftaran ulang 

- Pendaftaran field trip 

- Pembayaran registrasi 

- Pembayaran prosiding 

Okki Cinantya 

08.30-09.30 Pembukaan Seminar 

- Pembukaan 

- Lagu Indonesia Raya 

- Laporan Ketua Panitia 

- Sambutan Rektor 

- Doa 

 

Anggi Kusuma Ningrum 

Flaviana Nanda 

Ir. Asfaruddin, MSi 

Dr. Yulfiperius 

Parman, SH., MH 

09.30-09.45 Coffee break Ir. Sri Mulatsih, MSi 

09.45-11.00 Seminar 

1. Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA 

(Plt. Gubernur Bengkulu)  

2. Prof. Dr. M. Syukur, SP., MSI 

(IPB) 

 

Moderator: 

Ir. Sri Rustianti, MSi 

11.00-12.00 3.  Yuan Degama  

       Ketua Umum HIPMI Bengkulu 

4.   Dr. Yulfiperius, MSi  

    (Rektor Unihaz) 

 

Moderator: 

Ir. Sri Rustianti, MSi 

12-00-13.30 ISHOMA Ir. Sri Mulatsih, MSi 

13.30-16.30 Seminar Paralel  

- Room A 

- Room B 

- Room C 

- Room D 

 

Ikhsan Hasibuan,MSc 

Ir. Risvan Anwar, MSi 

Dr. Sunarti, MP 

Ir. Suharun, MSi 

16.30-16.45 Coffee break (di Aula) Ir. Sri Mulatsih, MSi 

16.45-17.00 Penutupan 

- Pengumuman pemakalah 

terbaik 

- Penutupan 

- Foto Bersama 

- Pembagian sertifikat 

 

Ir. Risvan Anwar, MSi 

Ir. Asfaruddin, MSi 

Anggi Kumala Ningrum 

Okky Cinantya 

 

Hari ke-2. Kamis, 13 September 2018 
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Jam Kegiatan Pelaksana/Penanggung 

jawab 

08.00-08.30 Persiapan berangkat (depan rektorat 

Unihaz) 

Okki Cinantya 

08.30-11.30 Wisata dalam kota 

- Benteng marlboro  

- Pantai panjang, dan pantai 

lainnya 

- Rumah Soekarno 

- Pusat oleh-oleh 

Panitia 

11.30-12.30 ISHOMA 

- Makan siang 

- Shalat di Masjid Soekarno 

Panitia 

 

12.30-16.00 Wisata luar kota 

- Pantai sungai suci 

- Wahana Surya 

Panitia 

16.00 Kembali ke kota Panitia 
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Pertumbuhan Dan Sifat Kimia Tanah Tanaman Kentang Akibat 

Penggunaan Pupuk Kompos Sampah Kota Dan Pupuk P Di Tanah 

Ultisol  

 
Evi Andriani & Ana Nurmalia 

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Dehasen Bengkulu 
Email :eandriani@unived.ac.id 

 

ABSTRAK 

 

Ketersediaan unsur hara yang rendah pada Ultisols dapat menyebabkan 

pertumbuhan tanaman budidaya seperti kentang kurang optimal.Produksi nasional 

kentang (Solanum Tuberosum L.) yang terus mengalami penurunan dari tahun ke 

tahun, dapat ditingkatkan melalui dengan pemberian kompos (sampah kota) dan 

pupuk P. Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Mengetahui pengaruh kompos 

(sampah kota) terhadap sifat kimia tanah, (2). Mengetahui pengaruh kompos 

(sampah kota) terhadap pertumbuhan tanaman kentang, (3). Mengetahui pengaruh 

pupuk P terhadap sifat kimia tanah, (4). Mengetahui pengaruh pupuk P terhadap 

pertumbuhan tanaman kentang dan (5). Mengetahui pengaruh kompos (sampah 

kota) dan pupuk P terhadap sifat kimia tanah dan pertumbuhan tanaman kentang. 

Penelitian ini menggunaakan Rancangan Acak lengkap (RAL) yang disusun secara 

faktorial.Faktor pertama 5 taraf dosis pupuk kompos.Faktor kedua 4 taraf dosis 

pupuk P dalam SP36. Dari dua faktor tersebut diperoleh 20 kombinasi yang diulang 

sebanyak 3 kali, sehingga didapat 60 unit percobaan.Data dianalisis keragamannya 

secara statistik dengan uji F pada taraf 5 %.Hasil penelitian menunjukkan : (1). 

Pemberian kompos sampah kota hanya berpengaruh pada pH tanah. Besarnya 

pengaruh dosis kompos terhadap pH tanah adalah sebesar 36% (R= 0,3629), (2). 

Pemberian kompos sampah kota tidak berpengaruh pada pertumbuhan tanaman 

kentang (jumlah daun, berat berangkas basah dan berat berangkas kering), (3). 

Pemberian pupuk P tidak berpengaruh tidak berpengaruh pada pertumbuhan 

tanaman kentang (jumlah daun, berat berangkas basah dan berat berangkas 

kering, (4).Pemberian pupuk P tidak berpengaruh pada sifat kimia tanah (serapan 

P, Al-dd, C-organik dan pH tanah) dan pertumbuhan tanaman kentang, dan (5). 

Interaksi antara kompos sampah kotadan pupuk P tidak berpengaruh pada sifat 

kimia tanah dan pertumbuhan tanaman kentang. 

Kata kunci: kentang, Ultisol, sampah kota, kompos, Pupuk P 

 
PENDAHULUAN  

Pemanfaatan tanah mineral masam, khususnya Ultisols memiliki banyak 

kendala yang disebabkan oleh tingginya kemasaman tanah yang menyebabkan 

terjadinya peningkatan konsentrasi Al3+ dan Fe3+ yang bersifat racun bagi 
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tanaman, kandungan hara rendah, retensi hara tinggi, dan rendahnya kadar bahan 

organik (Sanchez, 1992). Rendahnya kadar bahan organik berpengaruh pada 

rendahnya pertukaran ion dalam tanah, populasi, dan aktivitas jasad renik tanah 

menjadi terbatas (Hardjowigeno, 1993). Ketersediaan unsur hara yang rendah pada 

Ultisols dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman budidaya seperti kentang 

kurang optimal yang akan berkorelasi terhadap hasil yang diperoleh.  

Kentang (Solanum Tuberosum L.) merupakan komoditas unggulan agribisnis 

dataran tinggi karena permintaan dalam dan luar negeri yang semakin meningkat 

dari tahun ke tahun. Namun, kemampuan produksi kentang Indonesia hanya dapat 

memenuhi 10% kentang nasional, yaitu 8,9 juta ton per tahun. Permintaan kentang 

untuk industri olahan makanan belum dapat dipenuhi oleh produksi kentang dalam 

negeri (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2002). 

Peluang peningkatan produksi kentang  masih terbuka lebar, misalnya adalah 

dengan pemberian Pupuk P dan kompos dari sampah kota. Kompos dapat 

memperbaiki sifat sifat tanah termasuk meningkatkan unsur hara terutama N, P 

dan K yang dibutuhkan oleh tanaman (Purwa, 2007).Pemberian kompos pada tanah 

pertanian bertujuan untuk memperbaiki sifat sifat tanah, termasuk menjaga fungsi 

tanah agar unsur hara dalam tanah mudah dimanfaatkan oleh tanaman aktivitas 

mikroba dalam tanah membantu tanaman dalam proses pertumbuhan tanaman 

(Yuwono, 2005). Unsur P berfungsi untuk merangsnag pertumbuhan akar, 

khususnya tanaman muda, pembentukan protein, membantu asimilasi serta 

mempercepat pembungaan, pemasakan biji, buah dan dapat juga memperbaiki 

kualitas hasil tanaman dan ketahanan terhadap penyakit (Tan, 1994). Diharapkan 

dari penelitian ini akan diperoleh informasi mengenai pengaruh pupuk  kompos 

(sampah kota) dan pupuk P terhadapsifat kimia tanahdan pertumbuhan tanaman 

kentang. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan produksi kentang 

di Bengkulu.  

 

METODOLOGI  

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Surabaya Kecamatan Teluk Segara 

Kota Bengkulu dari bulan Februarisampai Juli 2018. Analisis tanah dilakukan di 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)Bengkulu. Contoh tanah diambil dari 

lokasi penelitian secara komposit dari kedalaman 10 - 30 cm.Contoh tanah diambil 

sebanyak ± 1 kg yang kemudian sebagian dijaga kelembabannya dan sebagian lagi 

dikeringanginkan, lalu digerus dan diayak sehingga didapatkan ukuran butir tanah 

yang seragam (2 mm). Analisis awal  dilakukan pada tanah dan pupuk kompos 

(sampah kota). Untuk analisis tanah, yang dilakukan yaitu pH. N total. P-tersedia. 

K-dd. Ca-dd. AL-dd. dan C-organik, sedangkan untuk pupuk kompos (sampah kota) 

yang di analisis yaitu  P tersedia dan C-organik. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak lengkap (RAL) yang disusun 

secara faktorial. Faktor pertama 5 taraf dosis pupuk kompos yaitu : K0: kontrol. K1: 

2,5 ton ha-1, K2: 5 ton ha-1, K3 : 7.5 ton ha-1,dan K4 :10 ton ha-1. Faktor kedua 4 
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taraf dosis pupuk P dalam SP36 yaitu : P0 : kontrol, P1 : 25 kg ha-1, P2 : 50 kg ha-1, 

dan P3 : 75 kg ha-1. Dari dua faktor tersebut diperoleh 20 kombinasi yang masing 

masing diulang sebanyak 3 kali, sehingga didapat 60 unit percobaan. 

Tahap awal penelitian ini adalah pembuatan pupuk kompos dari sampah. 

Persiapan tahap ini adalah dengan mengumpulkan sampah kota dari sekitar lokasi 

penelitian dan membuat bak pupuk kompos. Semua bahan di masukkan dalam bak 

pupuk kompos selama 4-6 minggu.Setiap minngu dilakukan pembalikan pupuk 

kompos umtuk menjaga kelembapan.Pengomposan selesai jika campuran menjadi 

kehitaman, dan tidak berbau sampah. Setelah jadi, maka dilakukan pengayakan 

agar ukuran pupuk ompos seragam dan lebih halus sehingga siap 

digunakan.Selanjutnya adalah persemaian umbi kentang di dalam polibag ukuran ½ 

(setengah) kg selama 3 minggu. Setelah tanaman tanaman kentang tumbuh, 

kemudian batang di stek dengan panjang 15 cm dan stek di tanam pada media 

tanaman yang telah berisi tanah dan pupuk kandang sapi dengan ukuran polibag ½ 

kg, kemudian dipelihara selama 1 (satu) bulan sampai tumbuh akar. 

Tahap kedua adalah pembersihan lahan dari gulma dengan menggunakan 

cangkul dan kemudian tanah digemburkan. Setelah itu dilakukan pengukuran dan 

pembuatan petak percobaan. luas yang digunakan dalam penelitian ini mencapai 

306 m2 dengan panjang 18 m dan lebar 17 m. Setiap blok bersisi 20 petak. setiap 

petak berisi 6 tanaman dengan jarak tanam 50 cm x 50 cm.  

Tahap ketiga yaitu penanaman yang dimulai dengan pembuatan lubang tanam 

terlebih tanaman dengan menggunkan cangkul. Lubang tanam dibuat berukuran 30 

cm. Sebelum penanaman dilakukan. lahan diberi pupuk kompos sampah kota pada 

lubang tanam sesuai perlakuan. Setelah itu penanaman tanaman kentang dilakukan 

dengan menggunakan bibit asal steak. Pemberian pupuk P sesuai dengan dosis 

perlakuan. pupuk dasar yang diberikan yaitu pupuk N 90 kg ha-1 diberikan dua kali 

yaitu 1/3 saat tanam dan 2/3 empat minggu setelah tanam dan pupuk K 120 ha-1 

berikan satu kali saat tanam. Pupuk diberikan secara alur dengan jarak 5 cm dari 

tanaman. Penyulaman dilakukan pada umur 1 minggu setelah tanam. 

Tahap keempat adalah pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman dan 

penyiangan. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari saat tidaak turun hujan 

dengan menggunkan gembor atau ember. Penyiangan dilakukan dengan cara 

mencabut gulma yang ada di sekitar petak percobaan.  

Tahap kelima yaitu pemanenan yang dilakukan pada saat tanaman berumur 3 

bulan setelah tanam. Tanaman di cabut kemudian dibersihkan dari tanah. dan 

kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital (Matter PM 4600 gattinggen. 

Germany). Tanaman yang telah ditimbang. kemudian dipotong potong dengan 

ukuran 5 cm dan dimasukkan dalam kertas kemudian di oven (Memmert UM 500 No 

901305) dengan suhu 70 0C selama48 samapi mencapai berat konstan. Sampel 

tanaman yang telah kering oven kemudian digerinding dan dianalisis serapan P. 

Pengambilan contoh tanah dengan cara mengambil tanah di sekitar tanaman sesuai 

dengan perlakuan. Kemudian tanah dimasukkan dalam plastik dan diberi label sesui 
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perlakuan. Kemudiaan tanah dikerung anginkan setelah itu digerus dan diayak 

dengan mata ayakan 0,5 mm dan 2 mm dan di analisis di Laboratorium. 

Variabel pengamatan terdiri dari variabel utama dan variabel pendukung. 

Variabel utama adalah serapan P (g tan-1), Al-dd (me 100g-1 tanah), C-organik (%), 

pH (H20), jumlah daun (helai), berat berangkasan basah (g) dan berat berangkasan 

kering (g).Sedangkan variabel pendukung adalah suhu tanah (0C) dan curah hujan 

(mm).Data hasil pengamatan variabel utaman dianalisis keragamannya secara 

statistik dengan uji F pada taraf 5 %. Data variabel utama pada uji F berbeda nyata 

dilakukan analisis regresi korelasi atas dasar metode Polinomial Orthogonal (Gomes 

dan Gomes, 1984). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Gambaran Umum Penelitian 

Lahan yang digunakan dalam peneltian ini memiliki topografi datar dengan 

ketinggian 6 m dpl. Kentang dapat tumbuh pada ketinggian  40 -1.300 m dpl, tetapi 

pada penelitian ini tanaman kentang dapat tumbuh baik pada ketinggian 6 m dpl. 

Berdasarkan pengukuran selama penelitian suhu tanah rata rata 270Cdan curah 

hujan rata rata 390,1 mm bulan-1. Tanaman kentang menyukai lingkungan yang 

beriklim panas, dapat tumbuh baik pada suhu udara yang optimal yaitu 24-30 0C, 

dan curah hjan berkisar antara 1500-2500 mm tahun-1 dan tanaman kentang 

tumbuh baik pada tanah berpH 5,5-dpl (Suhardi et al., 2002). Secara umum tanah 

yang diamati menunjukkan pH (H20) 4,70 yang tergolong tanah masam, sehingga 

tanaman kentang dapat tumbuh baik dengan kadar bahan organik sedang, kadar N 

sedang, dan kadar P rendah(Tabel 2). 

 
Tabel 2. Hasil Analisis awal contoh tanah pada lokasi peneltian 
Parameter Metode Nilai Klasifikasi 

pH H2O Ekstrak air 1 : 2,5 4,70 Masam  
C organik (%) Walkey and Black 1,29 Sedang 
N total (%) Kjeldhal 0,20 Sedang 
P tersedia (ppm) Bray 1 7,08 Rendah 
K tersedia (me 100g-1) NH4Oac 0,74 Tinggi 
Cadd(me 100g-1) NH4Oac 1,24 Tinggi 
Aldd (me 100g-1) Ekstrak KCL 1,36 Rendah 

Sumber : BPTP Kota Bengkulu (2018) 

 
Selama penelitian berlangsung hari hujan relatif tinggi. Kondisi tersebut 

mendukung tanaman untuk tumbuh dan berkembang secara normal karena 

kebutihan air tercukupi. Tanaman kentang pada masa pertumbuhan memerlukan 

air yang cukup karena air merupakan pelarut dan pembawa hara-hara mineral 

dalam tanah menuju ke tanaman. Cukupnya kadar air pada musim tanam 

membantu unsur hara untuk bergerak melalui aliran massa dan difusi. 
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Secara visual penampakan fisik tanaman kentang cukup baik dan normal 

dalam pertumbuhannya. Selama penelitian berlangsung hama yang mengganggu 

tanaman kentang tidak berarti atau tidak membahayakan bagi pertumbuhan 

tanaman, walaupun ada sebagian tanaman terutama bagian daun yang terserang 

ulat daun yang mengakibatkan daun berlubang. Namun demikian, serangan ulat 

tersebut belum membahayakan tanaman, sehingga tidak dilakukan pengendalian 

secara kimia. 

 
Hasil Analisis Keragaman. 

Tabel 3. Nilai F hitung variabel tanah dan tanaman 
Variabel Pengamatan F Hitung 

Kompos Pupuk P Interaksi 
Serapan P 0,40 ns 1,55 ns 1,45 ns 
Al-dd 1,36 ns 2,08 ns 2,08 ns 
C-organik 0,75 ns 1,58 ns 1,51 ns 
Ph 6,29* 1,25 ns 1,24 ns 
Jumlah Daun 2,41 ns 1,96 ns 1,29 ns 
Berat Berangkas Basah 0,61 ns 1,44 ns 1,53 ns 
Berat Berangkas Kering 1,19 ns 0,51 ns 1,69 ns 

* : berbeda nyata pada taraf 5%,  ns : berbeda tidak nyata 

 
Dari tabel 3 terlihat bahwa interaksi dosis kompos dan pupuk P tidak 

berpengaruh nyata pada semua variabel tanaman dan tanah yang diamati. Pupuk 

kompos hanya berpengaruh nyata pada peubah pH tanah. Sedangkan pupuk P juga 

tidak berpengaruh nyata pada semua peubah tanah dan tanaman. 

 
Pengaruh Kompos (Sampah Kota) terhadap Sifat Kimia Tanah 

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa perlakuan pemberian kompos 

terhadap sifat kimia tanahberpengaruh nyata terhadap pH tanah, sedangkan  

terhadap serapan P, Al-dd, dan C-organik tanah berpengaruh tidak nyata (Tabel 4). 

Kompos dapat meningkatkan pH tanah secara nyata ini diduga karena adanya 

proses netralisasi terhadap ion H+ dalam tanah oleh ion OH-  dari kompos. 

Berdasarkan data pada hasil analisis tanah kompos terlihat bahwa kemasaman 

kompos termasuk netral yaitu pH 7,0. Menurut Nyakpa et al., (1988), pemberian 

bahan organik dalam tanah dapat meningkatkan pH tanah yang selanjutnya 

meningkatkan ketersediaan unsur hara. Hubungan dosis kompos terhadap peubahan 

pH disajikan pada Gambar 1. 
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Tabel 4. Rata rata pengaruh kompos(sampah kota) terhadap sifat kimia tanah 
Dosis Kompos 

(ton ha-1) 
Variabel Pengamatan 

Serapan P (g tan-1) Al-dd (me 100 g-1) C-organik (%) 
0 0,24 0,71 2,97 

2,5 0,23 0,86 3,09 
5 0,23 0,63 3,06 

7,5 0,21 0,56 3,38 
10 0,24 0,73 3,36 

Sumber : BPTP Kota Bengkulu (2018) 

 
 

 
 

Gambar 1. Kurva hubungan pupukkompos dngan pH tanah 
 

Gambar 1 menunjukkan semakin tinggi pemberian dosis kompos berarti 

semakin tinggi pula pH tanah yang dihasilkan.Peningkata pH (H2O) tanah hali ini 

disebabkan adanya peningkatan konsentrasi ion OH- yang lebih tinggi dibanding 

peningkatan konsentrasi ion H+ yang ada dalam kompos, sehingga keseimbanagn 

antara konsentrasi ion OH- semakin bayak untuk menetralisir ion H+ dalam tanah. 

Derajat kemasaman tanah atau pH menggambarkan kepekaan ion H+ yang terdapat 

di dalam tanah. Semakin tinggi kadarnya maka tanah dikatakan masam. Sebaliknya 

jika kadar OH- di dalam tanah meningkat maka pH tanah akan meningkat (Purwa, 

2007). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Supardi (2004) bahwa bahwa 

organik yang berasal dari kompos efektif dalam peningkatan pH H2O. Pemberian 

dosis kompos 8 mg ha -1 dapat meningkatkan pH dari 4,12 menjadi 4,39. Peneiltian 

Leiwakabessy (1981), menunjukkan dengan pemberian kompos sebesar 3% terhadap 

tanah akan meningkatkan pH tanah dari pH 4,64 sampai pH 4,79, bahkan dengan 

pemberian 6% dapat meningkatkan pH sampai 4,99. 

Dari persamaan tersebut di atas diketahui bahwa besarnnya pengaruh dosis 

kompos terhadap pH tanah adalah sebesar 36% (R= 0,3629), sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh factor factor lain. Sifat sifat tanah seperti suhu, kadar air, 

senyawa senyawa beracun dan lain sebagainya memang dapat mempengaruhi pH 

tanah (Smith and Read, 1997). Hubungan dosis kompos dan pH tanah dapat 

diformulasikan dengan persamaan Y = 0,016x + 5,143, artinya setiap penambahan 

5

5.2

5.4

5.6

0 5 10 15

Dosis Kompos (ton/ha)

y = 0.0166x + 5.14
R² = 0.3629
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dosis pupuk kompos 1 ton ha-1akan meningkakan pH tanah rata-rata sebesar 0,016 

unit.  

Menurut Nyakpa et al.,(1988), pemberian bahan organik pupuk kandang 

maupun kompos ke dalam tanah dapat meningkaakn pH tanah dan juga dapat 

meingkatkan unsur hara seperti N, P, K, Ca, dan Mg. Kondisi kemasaman tanah 

sangat mempengaruhi kesuburan tanah, pada komdisi netral kimia tanah berjalan 

dengan baik, sehingga unsur hara yang bermanfaat dapat tersedia bgi tanaman. pH 

tanah merupakan penentu dari tingkat kesuburan tanah, karena pada kondisi tanah 

yang kurang subur dapatmempengaruhi pertumbuhan tanaman dan terganggunya 

proses penyerapan zat zat hara oleh tanaman.  

Adanya peningkatan pH tanah karena pemberian kompos tidak mempengaruhi 

penurunan Al-dd tanah. Hal ini diduga karena ion OH- yang dilapaskan dari kompos 

belum dapat menurunkan Al-dd tanah (Tabel 4). Menurut Thomas (1975), pembeian 

bahan organic1% samapai 2% dapat menurunkan Al-dd dari 6,0 me 100g-1 sampai 

4,2 me 100g-1. Pemberian bahan organik 3% akan nyata menurunkan Al-dd dari 2,4 

me 100g-1 menjadi 0,9 me 100g-1 (Leiwakabessy, 1981). Tingkat kelaruran Al-dd 

dalam tanah dipengaruhi oleh pH dimana semakin rendah pH maka semakin tinggi 

tingkat kelarutan Al-dd tanah. Namun demikian, dengan pemberian kompos telah 

terjadi penurunan Al-dd, tetapi penurunnya belum pada tingkat nyata. 

Dosis kompos berpengaruh tidak nyata terhadap peningkatan kandungan C-

organik tanah. Kandungan bahan organik pada lahan penelitian terkategori sedang, 

yaitu 1,29% atau 38,7 ton C-organik ha-1. Pada pemberian kompos dengan dosis 

tertinggi 10 ton ha-1 yaitu setara peningkatan kandungan C-organik tanah sebesar 

2,07 ton C –organik ha-1 atau 0,07 %, maka pengkatan tersebut tidak besar sehingga 

tidak nyata terhadap kandungan total C-organik tanah. 

Dosis kompos berpengaruh tidaknyata terhadap serapan P oleh tanaman 

kentang. Serapan P oleh tanaman sangat dipengaruhi oleh karakteristik kimia 

tanah seperti pH, Al-dd, dan tingkat etersediaan P dalam tanah itu sendiri. Tingkat 

ketersediaan P tanah dan kandungan P pada kompos terkategori  rendah sehingga 

tingkat ketersediaan P setelh pemberian kompos masih tetap rendah. Rendahnya 

tingkat ketersediaan setelah pemberian kompos ini menyebabkan serapan P oleh 

tanaman kentang pada perlakukan kompos berbeda tiak nyata dibanding dengan 

serapan P oleh tanaman kentang pada perlakuan tanpa perlakukan kompos, apalagi 

pupuk P yang berasal dari kompos adalah pupuk dengan pelepasan unsur yang 

lambat sehingga unsur hara P lambat tersedia bagi tanaman. 

 
Pengaruh Kompos (Sampah Kota) terhadap Pertumbuhan Tanaman Kentang 

Pertumbuhaan merupakan pertambahan ukuran yang tidak dapat diubah, 

seperti pembesaran sel,pembelahan sel, penebalan dinding sel dan pengerasan 

protoplasma. Pertumbuhan tanaman dapat dilihat dari berat berangkas basah dan 

berat berangkas kering tanaman karena berat berangkas basah dan berat 

berangkas kering tanaman merupakan variabel pengamatan yang lebih baik 
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dibandingkan dengan pengukuran tinggi dan diameter batang (Tisdale dan Nelson, 

1976 dalam Subroto, 2002). 

Hasil analisis keragaman menunjukkan pemberian kompos berpengaruh tidak 

nyata terhadap jumlah daun, berat berangkas basah dan berat berangkas kering 

tanaman (Tabel 3). Pertumbuhan tanaman ditentukan oleh karakteristik kimia 

tanah, antara lain dipengaruhi oleh Al-dd dan ketersediaan P tanah. Selanjutnya 

kelarutan Al-dd dan ketersediaan P tanah akan menentukan serapan P oleh 

tanaman, yang akhirnya seraan hara akan mempengaruhi proses metabolisme 

tanaman untuk perkembanagn daan pertumbuhanya. Pemberian kompos sampai 

tingkat 10 ton ha-1 tidak mempengaruhi secara nyata karakteristik kimia tersebut, 

sehingga tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan kentang.  

Hasil analisis kimia kompos bahwa kandungan N terkategori sedang, 

kandungan P dan K tergolong rendahsehingga suplai hara dari kompos ke tanah 

untuk penyediaaan hara tanaman rendah.Penyediaan hara dari dekomposisi 

kompos relatif lambat tersedia, sehingga unsur hara yang diperlukan oleh tanaman 

untuk pertumbuhannya belum dapat dimanfaatkan. Menurut Hardjowigeno (1993) 

lignin, lilin dan beberapa senyawa organik kompleks mempengaruhi proses 

dekomposisi dari bahan organik, semakin tinggi kandungan lignis maka semakin 

lambat pelepasan unsur hara dalam bentuk anorganik yang dibutuhkan oleh 

tanaman saat proses dekomposisi. Cepat atau lambatnya tanaman menyerap unsur 

hara akan memengaruhi pertumbuhan  tanaman. Jadi, pengaruh pemberian 

kompos tidak nyata terhadap prtumbuhan kentang karena kandungan unsur hara 

kompos sangat rendah ketersediaanya bagi tanaman sehingga tidak berpengaruh 

terhadap variabel pertumbuhan yanaman kentang. 

 
Pengaruh Pupuk P Terhadap Sifat Kimia Tanah 

Aplikasi pupuk P berpengaruh tidak nyata terhadap semua variabel 

pengamatan (Tabel 3). Dari rata rata hasil analisi pengaruh pupuk P terhadap pH 

tanah, Al-dd, C-organik, dan serapan P oleh tamanan kentang disajikan pada Tabel 

5. 

 
Tabel 5. Rata rata pengaruh pupuk P terhadap sifat kimia tanah 

Dosis Pupuk P (kg 
ha-1) 

Variabel Pengamatan 
pH(H2O) Al-dd(me 

100g-1) 
C-

organik(%) 
Serapan P(g 

tan-1) 
0 5,19 0,77 3,13 0,21 
25 5,23 0,74 2,91 0,25 
50 5,27 0,58 3,45 0,25 
75 5,22 0,50 3,21 0,21 

Sumber : BPTP Kota Bengkulu (2018) 

 
Dosis pupuk P berbeda tidak nyata terhadap pH tanah, Al-dd, C-organik, dan 

serapan P oleh tanaman kentang. Aplikasi  pupuk P sampai tingkat dosis 75 kg P ha-

1 sangat tidak signipikan untuk melakukan perubahan reaksi kimia terutama pada 
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penurunan aktivitas ion H+ dalam perubahan pH tanah. Pengaruh pupuk P terhadap 

rekasi kimia nyata pada pemberian 300 ppm P yaitu peningkatan rekasi tanah dari 

pH 4,8 sampai pH 6,5 (Hasibuan, 1997). 

Dari Tabel 5 juga terlihat bahwa pemupukan P sampai dosis 75 kg P ha-1 tidak 

nyata mempengaruhi perubahan Al-dd, tetapi ada kecenderungan penurunan 

aktivitas Al-dd dengan peningkatan dosisi pupuk P yang diberikan. Pemberian P ke 

dalam tanah akan lebih banyak menghambat aktivitas Fe dibanding dengan 

aktivitas Al kandungan Al-P jauh lebiih kecil dibanding fraksi Fe-P(Barchia, 2009). 

Sejalan dengan pendapat Hasibuan (1997), menunjukkan bahwa peneliti pada 

tanah Ultisol tambunan Sumatera Utara menunjukan hanya 15 % dari pupuk TSP 

yang diberikan diserap tanaman dan sisanya akan terakumulasi sebagai residu. P 

yang terikat dalam bentuk Al-P sebesar 57,21 ppm dan Fe-P sebesar 293,34 ppm 

(Hasibuan, 1997). Juga Enati (2008), menyatakan bahwa penurunan aktivitas Al 

jauh lebih rendah dibanding aktivitas Fe dalam pembentukan kompkles dengan P, 

yaitu Al-P sebesar 191,8 ppm sedangkan dalam bentuk Fe-P mencapai 1145,5 ppm.  

Seiring dengan tidak nyatanya pengaruh pemberian P terhadp pH, Al-dd, 

pemberian pupuk P juga tidak nyata terhada serapan P oleh tanaman kentang. 

Pada tanah tanah masam P mudah berekasi dan mudah terikat oleh Al dan Fe, 

membentuk Al PO4 dan Fe PO4 sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman (Hakim 

et al., 1986). 

 
Pengaruh Pupuk P Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kentang 

Aplikasi pupuk P berpengaruh tidak nyata terhadap semua variabel 

pertumbuhan tanaman kentang (Tabel 6). Pupuk P berpengaruh tidak nyata 

terhadap jumlah daun, berat berangkas basah, dan berat berangkas kering 

tanaman kentang seperti terlihat pada Tabel 6. Rata rata jumlah daun tertingi 

sebesar 7,34 helai pada pemupukan P dengan dosis 75 kg  ha-1. Berat berangkas 

basah tanaman kentang menurun dengan semakin meningkatnya pemupukan P. 

Hasil penelitian Barus (2005), menunjukkan penambahan pupuk P pada status 

tanah P rendah, P sedang dan P tinggi berpengaruh tidak nyata terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Pemupukan N yang cukup tinggi dapat 

diiringi dengan pemupukan P (kontrol) akan menstimulasi  sukelensi. Oleh karena 

itu pemberian P cenderung menekan berat berangkas basah tanaman  atau 

menekan sukelensi vegetatif tanaman kentang. 

 

Interaksi Kompos dan Pupuk P Terhadap Sifat Kimia Tanahdan Pertumbuhan 
Tanaman Kentang 

Nilai F hitung (Tabel 3) menunjukkan interaksi antara pemberian kompos dan 

pupuk P tidak berpengaruh nyata terhadap serapan P, Al-dd, C-organik dan pH 

tanah. Hal ini diduga karena kandungan bahan organik yang ada pada lahan 

penelitian cukup tersedia untuk menyangga reaksi reaksi kimia berkaitan dengan 
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perubahan variabel Al-dd dan pH tanah, termasuk penambahan bahan organik 

tanah. 

 
Tabel 6. Rata rata pengaruh pupuk P terhadap pertumbuhan tanaman 

Dosis Pupuk 
P (kg ha-1) 

Variabel Pengamatan 

Jumlah Daun 
(helai) 

Berat 
Berangkas 
Basah (g) 

Berat Berangkas 
kering (g) 

0 4,33 1246,67 128,20 
25 2,46 1056,66 126,40 
50 3,53 987,67 130,07 
75 7,34 812,00 112,27 

Sumber : BPTP Kota Bengkulu (2018) 

 
Pada pemberian kompos dengan dosis 10 ton ha-1 atau 500 gtan-1 tidak cukup 

untuk merubah nyata reaksi kimia berkaitan dengan peningkatan pengikatan Al-dd 

yang telah dilakukan oleh kandungan bahan organik yang telah tersedia pada lahan 

penelitian. Pemberian kompos dari tandan kosong kelapa sawit sampai 20 ton ha-1 

merubah pH tanah dari pH 4,7 ke pH 5, dan aktivitas Al-dd dari 0,95 ke 0,62 me 

100g-1, dan perubahan reaksi kimia berkaitan dengan perubahan Al-dd dan pH 

tanah sangat signifikan dengan pemberian kompos sampai 60 ton ha-1 (Siahaan, 

2004). Pengelolaan bahan organik sangat efektif dalam menjaga aktivitas Al3+. 

Tingginya kandungan bahan organik di dalam tanah dapat membantu dalam 

mendetoksifikasikasi Al melalui peningkatan konsentrasi asam asam organik 

terlarut (Barchia, 2009). 

Aplikasi pupuk P sampai tingkat dosis 75 kg P ha- sangat tidak nyata untutk 

melakukan perubahan rekasi kimia terutama pada penurunan aktivitaas Al-dd dan 

aktivitas ion H+ dlam perubahan pH tanah. Pada penelitian ini perubahan pH pada 

perlakukan kompos 10 ton ha-1 dan 75 P kg ha-1 yaitu 5,43 dan rata rata terendah 

pada perlakuankompos 7,5 ton ha-1 dan 75 kg P ha-1, yaitu pH 5,10.Al-dd rata rata 

tertinggi pada perlakukan kompos 2,5 ton ha-1 dan 25 kg P ha-1 yaitu sebesar 1,30 

me 100g-1, sedangkan rata rata terendah pada kompos dengan dosis 7,5 ton ha-1 dan 

75 kg P ha-1 yaitu 0.33 me 100g-1. 

Tidak adanya pengaruh nyata interaksi pemberian kompos sampah kota 

dengan pupuk P terhadap rekasi kimia tanah yaitu perubahan pH tanah dan 

kelarutan Al-dd, sehingga tidak mempengaruhi tingkat ketersediaan P dalam tanah 

dan serapan P oleh tanaman kentang, apalagi tanaman kentang adalah tanaman 

yang belum terdeteksi sebagai varietas unggul yang responsif terhadap 

pemupukan. Tanaman kentang adalah tanaman yang biasa ditaman oleh 

masyarakat pada tanah tanah marginal atau tanah dengan tingkat kesuburan yang 

rendah darp penelitian ini terlihat bahwa serapan P tertinggi di dapat pada 

perlakukan tanah kompos dengan dosisi pupuk P 25 kg ha-1 sebesar 0,36 g tan-1, 

sedangkan serapan P terendah pada perlakukantanpa kompos dan pupuk P yaitu 

0.14 g tan-1. 
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Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pasangan kompos dan pupuk P 

berpengaruh tindak nyata terhadap jumlah daun, berat berangkas basah dan berat 

berangkas kering tanaman. Tidak nyatanya pengaruh intrekasi perlakukan kompos 

dengan pemberian pupuk P terhadap variabel pertumbuhan ini sejalan dengan 

tidak nyatanya pengaruh interkasi perlakukan kompos dengan pemberian pupuk P 

terhadap variabel karakteristik kimia taah yang diuji dan serapan hara P oleh 

tanaman kentang. Karakteristik kimia tanah yang tidak berbeda nyata tentunya 

akan memberikan pertumbuhan tanaman kentang yang berbeda tidak nyata. 

 

KESIMPULAN  

a. Pemberian kompos sampah kotahanya berpengaruh pada pH tanah. Besarnya 

pengaruh dosis kompos terhadap pH tanah adalah sebesar 36% (R= 0,3629). 

b. Pemberian kompossampah kota tidak berpengaruh pada pertumbuhan tanaman 

kentang (jumlah daun, berat berangkas basah dan berat berangkas kering) 

c. Pemberian pupuk P tidak berpengaruh pada sifat kimia tanah (serapan P, Al-

dd, C-organik dan pH tanah)  

d. Pemberian pupuk P tidak berpengaruhtidak berpengaruh pada pertumbuhan 

tanaman kentang (jumlah daun, berat berangkas basah dan berat berangkas 

kering) 

e. Interaksi antara kompos sampah kota dan pupuk P tidak berpengaruh pada sifat 

kimia tanah dan pertumbuhan tanaman kentang 
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ABSTRAK 

Nugget ayam merupakan produk olahan daging ayam yang banyak diminati oleh 
masyarakat. Penelitian ini memanfaatkan tebu telur dalam pembuatan nugget 
ayam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh subtitusi tebu telur 
dan menentukan persentase terbaik subtitusi tebu telur pada pembuatan nugget 
ayam ditinjau dari kualitas kimia dan organoleptik. Rancangan penelitian 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 3 ulangan, 
yaitu subtitusi tebu telur 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% dari berat daging ayam 
yang seharusnya digunakan pada pembuatan nugget ayam. Variabel yang diamat 
adalah kualitas kimia (kadar protein dan kadar air) dan kualitas organoleptik 
(warna, rasa, aroma, dan tekstur). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 
analisis sidik ragam dan jika berbeda nyata dilanjutkan uji DMRT. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variasi subtitusi tebu telur pada pembuatan nugget ayam 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap kualitas kimia dan kualitas 
organoleptik. Kadar protein nugget ayam berkisar antara 11,47% (subtitusi 50%) - 
15,67% (subtitusi 0%) dan kadar air nugget ayam berkisar 32,20% (subtitusi 0%) - 
45,50% (subtitusi 50%). Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa tingkat kesukaan 
panelis terhadap nugget ayam untuk semua parameter berkisar agak suka sampai 
sangat suka. Perlakukan terbaik diperoleh dengan subtitusi tebu telur 10%  dari 
berat daging ayam yang seharusnya digunakan karena menghasilkan nugget ayam 
dengan kadar protein 14,75%, kadar air 32,86%, dan tingkat kesukaan panelis 
terhadap parameter warna dan rasa adalah sangat suka, serta terhadap parameter 
aroma dan tekstur adalah suka. 

Kata kunci: nugget ayam, tebu telur, kualitas kimia, kualitas organoleptik  
 

PENDAHULUAN 

Pola konsumsi masyarakat mengalami perubahan seiring dengan 

berkembangnya teknologi pengolahan pangan. Saat ini, masyarakat banyak 

menyukai produk pangan ready to to eat (produk siap dikonsumsi langsung) dan 

ready to cook (produk siap untuk dimasak). Salah satu produk pangan ready to 

cook adalah nugget (Wulandari, dkk., 2016) 

 Nugget merupakan produk olahan daging yang terbuat dari daging giling yang 

dicetak dalam bentuk potongan empat persegi dan dilapisi dengan tepung 

berbumbu. Ada banyak jenis nugget yang dijual di pasaran, contohnya nugget 

daging ayam, nugget daging sapi, dan nugget daging ikan. Jenis nugget yang sangat 

terkenal dan umumnya dikonsumsi adalah nugget ayam. 

Nugget ayam memiliki kandungan gizi terdiri dari protein, lemak, karbohidrat 

dan mineral. Saat ini telah banyak dilakukan diversifikasi produk nugget ayam 



ISBN: 978-602-73659-2-6 
 

PROSIDING Seminar Nasional Pengentasan Kemiskinan, 12-13 September 2018 14 

 

dengan penambahan sayur-sayuran atau subtitusi sebagian porsi daging ayam 

dengan sayuran untuk meningkatkan kandungan gizi nugget  ayam dan mengurangi 

biaya produksi. Jenis sayur-sayuran yang biasa digunakan adalah wortel dan 

brokoli. Ada salah satu jenis sayuran lokal yang berpotensi digunakan sebagai 

subtitusi daging ayam dalam pembuatan nugget ayam, yaitu tebu telur (Saccharum 

edule). 

Tebu telur merupakan jenis sayuran lokal yang dikenal pula dengan sebutan 

tebu terubuk atau telur terubuk. Tebu telur adalah tanaman yang berasal dari Asia 

Tenggara dan sekitar Pasifik yang tersebar di daerah dataran rendah sampai daerah 

dataran tinggi (Baihaki, 2003). Dalam 100 gr tebu telur mengandung kadar air 89 g, 

karbohidrat 6,9 – 7,6 g, protein 4,6 g, lemak 0,4 g, serat 0,7 g, kalsium 10 mg, 

fosfor 80 mg, zat besi 0,4-2 mg, vitamin C 21 mg, dan energi 143-160 kJ/100 g 

(Van den Bergh, 1994 dalam Kurniatusolihat, 2009)  

Selama ini tebu telur biasa dikonsumsi dalam bentuk mentah (lalap), dikukus 

seperti pada jenis sayur-sayuran lainnya, ditumis, dan dimasak dengan santan 

kelapa. Tebu telur mudah ditemukan dan harga yang masih sangat terjangkau. 

Biasanya tebu telur tersebut dijual sebanyak 4-5 buah tebu telur per ikat dengan 

harga berkisar antara Rp. 2.500,- hingga 5.000,-.  

Berdasarkan kandungan gizi, ketersediaan bahan, dan harga,  tebu telur 

sangat berpotensi untuk dimanfaatkan dalam pembuatan nugget ayam. Dengan 

demikian, diperlukan penelitian mengenai pemanfaatan tebu telur dalam 

pembuatan nugget ayam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

subtitusi tebu telur dan menentukan persentase terbaik subtitusi tebu telur pada 

pembuatan nugget ayam ditinjau dari kualitas kimia (kadar protein dan kadar air) 

dan kualitas organoleptik (warna, rasa, aroma, dan tekstur). 

 

METODOLOGI 

Bahan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah daging ayam, tebu telur 

(Saccharum edule), tepung tapioka, garam halus, merica bubuk, pala bubuk, 

bawang merah, bawang putih, telur, tepung panir, minyak goreng, H2SO4, NaOH 

10%, H3BO3 3%, dan HCI standar. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

blender, kompor, baskom, pisau, talenan, timbangan analitik, cawan aluminium, 

oven kadar air, desikator, dan labu kjeldhal. 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 1 faktor, yaitu subtitusi tebu telur terhadap daging 

ayam, 6 perlakuan dan 3 kali ulangan. Variasi perlakuan pada penelitian ini adalah: 

P0 :  Tanpa subtitusi tebu telur (Saccharum edule) 

P1 :  Subtitusi tebu telur 10% dari berat awal daging ayam  

P2 :  Subtitusi tebu telur 20% dari berat awal daging ayam 

P3 :  Subtitusi tebu telur 30% dari berat awal daging ayam 

P4 :  Subtitusi tebu telur 40% dari berat awal daging ayam 

P5 :  Subtitusi tebu telur 50% dari berat awal daging ayam 
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Penelitian diawali dengan pembuatan nugget ayam sesuai perlakuan, dengan 

tahapan sebagai berikut: daging ayam sebanyak 1800 g dan dan tebu telur 

sebanyak 600 g yang akan digunakan dicuci hingga bersih, kemudian masing-masing 

bahan dihaluskan dengan menggunakan blender. Daging ayam dan tebu telur yang 

telah dihaluskan dicampur sesuai perlakuan, yaitu daging ayam 400 g dan tebu 

telur 0 g (tanpa subtitusi tebu telur), daging ayam 360 g dan tebu telur 40 g 

(subtitusi tebu telur 10%), daging ayam 320 g dan tebu telur 80 g (subtitusi tebu 

telur 20%), daging ayam 280 g dan tebu telur 120 g (subtitusi tebu telur 30%), 

daging ayam 240 g dan tebu telur 160 g (subtitusi tebu telur 40%), serta daging 

ayam 200 g dan tebu telur 200 g (subtitusi tebu telur 50%). Adonan daging ayam 

dan tebu telur dicampur hingga merata dengan 150 g tepung tapioka, 1 sendok 

makan garam halus, ½ sendok makan merica bubuk,   ¼  sendok makan pala 

bubuk, dan 2 butir telur. Adonan tersebut dibentuk dalam loyang berukuran 20x20 

cm dan dikukus selama 30 menit sampai matang dan mengeras, diangkat, 

didinginkan, kemudian dipotong bentuk balok panjang. Potongan nugget 

digulingkan diatas tepung terigu, dicelupkan ke dalam kocokan telur dan ditaburi 

tepung panir, lalu digoreng sampai berwarna kuning keemasan.  

Nugget ayam dianalisis kualitas kimianya (kadar protein dan kadar air) dan 

kualitas organoleptik (warna, rasa, aroma, dan tekstur) dengan panelis agak 

terlatih sebanyak 20 orang. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

analisis sidik ragam. Jika terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan 

dilanjutkan dengan uji DMRT taraf 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengaruh Subtitusi Tebu Telur Terhadap Kadar Protein Nugget Ayam 

Berdasarkan pengujian didapat kadar protein yang bervariasi untuk setiap 

perlakuan. Kadar protein nugget ayam pada masing-masing perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa subtitusi tebu telur pada 

pembuatan nugget ayam memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar protein 

nugget ayam. Kadar protein yang diperoleh pada penelitian ini berkisar 11,47%-

15,67%. Kadar protein tertinggi (15,67%) diperoleh dari perlakuan tanpa subtitusi 

tebu telur (Saccharum edule). Kadar protein terendah (11,47%) diperoleh dari 

perlakuan subtitusi tebu telur 50%.  

Kadar protein setiap perlakuan berbeda-beda, hal ini sesuai dengan kadar 

protein yang terkandung pada tiap bahan yang dicampurkan (Anggorowati, 2016). 

Kadar protein nugget ayam menurun dengan meningkatnya persentase subtitusi 

tebu telur terhadap daging ayam. Hal ini disebabkan kandungan protein daging 

ayam lebih tinggi, yaitu 18,2% (Anonim, 2010), dibandingkan dengan tebu telur 

(Saccharum edule), yaitu 4,6% (Van den Bergh, 1994 dalam Kurniatusolihat, 2009). 

 

Tabel 1. Kadar protein  nugget ayam dengan subtitusi tebu telur  
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(Saccharum edule) 
Subtitusi tebu telur (%) Kadar Protein (%) 

0 15,67a 

10 14,75ab 

20 13,79b 

30 12,81bc 

40 12,23c 

50 11,47d 

Ket : Hasil merupakan rerata tiga kali ulangan. 
Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada taraf signifikansi 
5%. 

  

Hasil uji lanjut DMRT terhadap kadar protein nugget ayam menunjukkan 

bahwa perlakuan subtitusi tebu telur 10% tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

tanpa subtitusi tebu telur (Saccharum edule). Dengan demikian, disarankan 

subtitusi tebu telur sebanyak 10% terhadap daging ayam untuk mendapatkan 

nugget ayam dengan kadar protein tidak jauh berbeda dengan nugget ayam tanpa 

subtitusi. Perlakuan subtitusi tebu telur 50% berbeda nyata dengan 5 perlakuan 

lainnya. 

Menurut Badan Standarisasi Nasional (2014), standar kadar protein minimal 

nugget ayam sebesar 12%. Nugget ayam dengan perlakuan subtitusi tebu telur 0%, 

10%, 20%, 30% dan 40% terhadap daging ayam telah memenuhi standar kadar 

protein menurut SNI 6683-2014. Hanya perlakuan subtitusi tebu telur 50% terhadap 

daging ayam yang belum memenuhi standar tersebut. 
 

Pengaruh Subtitusi Tebu Telur Terhadap Kadar Air Nugget Ayam 

Air merupakan senyawa penting dalam bahan pangan, walaupun air bukan 

merupakan sumber nutrien, tetapi sangat esensial dalam proses biokimiawi 

organisme hidup. Oleh karena itu, kadar air dalam bahan pangan menentukan sifat 

fisik kimia, organoleptik dan umur simpan bahan pangan yang bersangkutan. 

Berdasarkan pengujian didapat kadar air yang bervariasi untuk setiap perlakuan. 

Kadar air nugget ayam pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa subtitusi tebu telur pada 

pembuatan nugget ayam memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air 

nugget ayam. Kadar air yang diperoleh pada penelitian ini berkisar 32,20%-45,50%. 

Kadar air tertinggi (45,50%) diperoleh dari perlakuan subtitusi tebu telur 50%. 

Kadar air terendah (32,20%) diperoleh dari perlakuan tanpa subtitusi tebu telur  

Kadar air nugget ayam meningkat dengan meningkatnya persentase subtitusi 

tebu telur terhadap daging ayam. Hal ini disebabkan kandungan air tebu telur lebih 

tinggi, yaitu 89% (Van den Bergh, 1994 dalam Kurniatusolihat, 2009), dibandingkan 

dengan daging ayam, yaitu 55,90% (Anonim, 2010). 

 

Tabel 2. Kadar air nugget ayam dengan subtitusi tebu telur (Saccharum edule) 
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Subtitusi tebu telur (%) Kadar Air (%) 

0 32,20c 

10 32,87c 

20 36,70b 

30 36,73b 

40 43,43a 

50 45,50a 

 
Ket : Hasil merupakan rerata tiga kali ulangan. Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan beda nyata pada taraf signifikansi 5%. 

 

Hasil uji lanjut DMRT terhadap kadar air nugget ayam menunjukkan bahwa 

perlakuan tanpa subtitusi tebu telur tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

subtitusi tebu telur 10%, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. 

Perlakuan subtitusi tebu telur 20% tidak berbeda nyata dengan perlakuan subtitusi 

tebu telur 30%, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Perlakuan 

subtitusi tebu telur 40% tidak berbeda nyata dengan perlakuan subtitusi tebu telur 

50%, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. 

Dengan persentase subtitusi yang sama terhadap daging ayam (20%, 30%, 40%, 

dan 50%), kadar air nugget ayam dengan subtitusi tebu telur lebih rendah (berkisar 

36,70%-45,50%) dibandingkan kadar air nugget ayam dengan subtitusi jamur tiram 

putih (Pleurotus ostreatus) (berkisar 60,50%-61,19%) (Laksono, dkk., 2012).  

Menurut Badan Standarisasi Nasional (2014), standar kadar air maksimal 

nugget ayam sebesar 50%. Apabila dibandingkan dengan SNI 6683-2014 tersebut, 

nugget ayam seluruh perlakuan pada penelitian ini telah memenuhi standar untuk 

kadar air. Kadar air mempengaruhi mutu nugget yang dihasilkan, karena kadar air 

yang tinggi akan mengakibatkan mudahnya mikroba untuk berkembang biak 

sehingga berbagai perubahan akan terjadi pada produk nugget tersebut (Winarno, 

2013). Dengan demikian, nugget ayam dengan kadar air lebih rendah memiliki 

umur simpan yang lebih lama dibandingkan nugget ayam dengan kadar air tinggi. 
 

Pengaruh Subtitusi Tebu Telur Terhadap Kualitas Organoleptik Nugget Ayam  

Kesukaan Panelis Terhadap Warna Nugget Ayam 

Warna merupakan komponen yang sangat penting dalam menentukan kualitas 

atau derajat penerimaan dari suatu bahan pangan. Warna yang menarik akan 

meningkatkan derajat penerimaan konsumen atau nilai suatu bahan pangan (Reny, 

2016). Berdasarkan hasil penelitian, rerata tingkat kesukaan panelis terhadap 

warna nugget ayam dengan perlakuan subtitusi tebu telur terhadap daging ayam 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kesukaan panelis terhadap warna nugget ayam dengan subtitusi tebu telur  
Subtitusi tebu telur (%) Tingkat kesukaan 
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0 3,80ab 

10 4,55a 

20 3,70bc 

30 3,40bcd 

40 3,00cd 

50 2,80d 

Ket : Skala : 5= sangat suka; 4 = suka;    3 = agak suka; 2 = tidak suka;        1 = sangat tidak suka. 
Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada taraf signifikansi 
5%. 

 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa subtitusi tebu telur pada 

pembuatan nugget ayam memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat 

kesukaan panelis terhadap parameter warna nugget ayam. Berdasarkan data pada 

Tabel 3, diketahui bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap warna nugget ayam 

pada penelitian ini berkisar antara 2,80 (agak suka) hingga 4,55 (sangat suka). 

Tingkat kesukaan panelis tertinggi untuk parameter warna nugget ayam (4,55) 

diperoleh dari perlakuan subtitusi tebu telur 10%, karena berwarna putih pada 

bagian dalamnya dan kuning keemasan pada bagian luarnya sehingga menarik 

indera penglihatan. Sedangkan, tingkat kesukaan panelis terendah untuk 

parameter warna nugget ayam (2,80) diperoleh dari perlakuan subtitusi tebu telur 

50%, karena berwarna putih kekuningan pada bagian dalamnya dan coklat 

keemasan pada bagian luarnya yang kurang menarik indera penglihatan jika 

dibandingkan dengan 5 perlakuan lainnya. 

Hasil uji lanjut DMRT menunjukkan bahwa perlakuan subtitusi tebu telur 10% 

dengan tingkat kesukaan tertinggi, tidak berbeda nyata dengan perlakuan tanpa 

subtitusi tebu telur (Saccharum edule), tetapi berbeda nyata dengan perlakuan 

lainnya. Seiring dengan meningkatnya persentase subtitusi tebu telur diatas 10% 

terhadap daging ayam, tingkat kesukaan panelis terhadap parameter warna nugget 

ayam cenderung menurun.  

Semakin banyak persentase subtitusi tebu telur (Saccharum edule), warna 

nugget ayam bagian dalam cenderung dari putih menjadi putih kekuningan dan 

bagian luar dari kuning keemasan menjadi coklat keemasan. Hal ini dikarenakan 

tebu telur yang digunakan berwarna kuning muda sehingga berdampak pada warna 

bagian dalam dan luar nugget ayam. Selain itu, bagian luar nugget ayam berwarna 

kuning keemasan hingga coklat keemasan juga disebabkan proses penggorengan. 

Ketaren (1986), menyatakan bahwa penggorengan dengan minyak menyebabkan 

warna bahan menjadi kuning hingga coklat keemasan. Warna ini timbul karena 

terjadi reaksi pencoklatan (browning) akibat pemanasan komponen pati dan 

protein dari tepung tapioka dan tepung panir. Secara keseluruhan, warna nugget 

ayam pada penelitian ini masih dapat diterima panelis karena warnanya seperti 

warna nugget ayam pada umumnya yang biasa dikonsumsi oleh panelis.  

 

Kesukaan Panelis Terhadap Rasa Nugget Ayam  
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Menurut Nurlaila, dkk. (2017), rasa merupakan faktor penentu daya terima 

konsumen terhadap produk pangan. Rasa dipengaruhi oleh senyawa kimia, suhu, 

konsentrasi, dan interaksi dengan komponen rasa yang lain (Winarno, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian, rerata tingkat kesukaan panelis terhadap rasa nugget  

ayam dengan perlakuan subtitusi tebu telur terhadap daging ayam dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa subtitusi tebu telur pada 

pembuatan nugget ayam memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat 

kesukaan panelis terhadap parameter rasa nugget ayam. Berdasarkan data pada 

Tabel 4, diketahui bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap rasa nugget ayam 

pada penelitian ini berkisar antara 2,40 (agak suka) hingga 4,65 (sangat suka). 

Tingkat kesukaan panelis tertinggi untuk parameter rasa nugget ayam (4,65) 

diperoleh dari perlakuan subtitusi tebu telur 10%, karena rasa nugget lebih gurih 

dibandingkan dengan 5 perlakuan lainnya. Tingkat kesukaan panelis terendah untuk 

parameter rasa nugget ayam (2,40) diperoleh dari perlakuan subtitusi tebu telur 

50%, karena rasa nugget ayam kurang gurih dibandingkan dengan 5 perlakuan 

lainnya. 

 

Tabel 4. Kesukaan panelis terhadap rasa nugget ayam dengan subtitusi tebu telur  

Subtitusi tebu telur (%) Tingkat kesukaan 

0 3,70b 

10 4,65a 

20 3,55b 

30 3,05bc 

40 2,60c 

50 2,40c 

 
Ket : Skala : 5= sangat suka; 4 = suka;    3 = agak suka; 2 = tidak suka;        1 = sangat tidak suka 
Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada taraf signifikansi 5% 

 

Hasil uji lanjut DMRT menunjukkan bahwa perlakuan subtitusi tebu telur 10% 

dengan tingkat kesukaan tertinggi berbeda nyata dengan 5 perlakuan lainnya. Hal 

ini menunjukkan bahwa dengan subtitusi tebu telur 10% pada nugget ayam 

merupakan komposisi terbaik untuk menghasilkan rasa nugget ayam yang gurih. 

Perlakuan subtitusi tebu telur 20% dengan tingkat kesukaan 3,55 (suka) tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan tanpa subtitusi tebu telur (Saccharum edule). Hal 

ini menunjukkan bahwa subtitusi tebu telur hingga 20% tidak mengubah rasa awal 

nugget ayam.  

Subtitusi tebu telur > 20%, tingkat kesukaan panelis terhadap rasa nugget 

ayam cenderung menurun. Hal ini disebabkan subtitusi tebu telur > 20% dapat 

menutupi rasa khas daging ayam masak, seiring dengan berkurangnya persentase 

daging ayam. Rasa gurih dalam nugget ayam disebakan karena adanya asam amino 

glutamat yang terkandung pada daging ayam dan tebu telur (Saccharum edule), 



ISBN: 978-602-73659-2-6 
 

PROSIDING Seminar Nasional Pengentasan Kemiskinan, 12-13 September 2018 20 

 

yaitu asam amino dalam protein yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan 

cita rasa (Evanuari dan Purnomo, 2010). 

 

Kesukaan Panelis Terhadap Aroma Nugget Ayam  

Aroma merupakan daya tarik tersendiri dalam menentukan rasa enak dari 

produk pangan. Dalam hal ini aroma lebih banyak dipengaruhi oleh indra pencium 

(Nurlaila, dkk., 2017).  Berdasarkan hasil penelitian, rerata tingkat kesukaan 

panelis terhadap aroma nugget  ayam dengan perlakuan subtitusi tebu telur 

terhadap daging ayam dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Kesukaan panelis terhadap aroma nugget ayam dengan subtitusi tebu telur  

Subtitusi tebu telur (%) Tingkat kesukaan 

0 2,75e 

10 3,10de 

20 3,70cd 

30 4,00bc 

40 4,45ab 

50 4,70a 

 

Ket : Skala : 5= sangat suka; 4 = suka;     3 = agak suka; 2 = tidak suka;        1 = sangat tidak suka 
Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada taraf signifikansi 
5% 

   

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa subtitusi tebu telur pada 

pembuatan nugget ayam memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat 

kesukaan panelis terhadap parameter aroma nugget ayam. Berdasarkan data pada 

Tabel 5, diketahui bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap aroma nugget ayam 

pada penelitian ini berkisar antara 2,75 (agak suka) hingga 4,70 (sangat suka). 

Tingkat kesukaan panelis tertinggi untuk parameter rasa nugget ayam (4,70) 

diperoleh dari perlakuan subtitusi tebu telur 50%. Tingkat kesukaan panelis 

terendah untuk parameter aroma nugget ayam (2,75) diperoleh dari perlakuan 

tanpa subtitusi tebu telur (Saccharum edule).  

Hasil uji lanjut DMRT menunjukkan bahwa perlakuan subtitusi tebu telur 50% 

dengan tingkat kesukaan tertinggi tidak berbeda nyata dengan perlakuan subtitusi 

tebu telur 40%. Sedangkan, perlakuan subtitusi tebu telur 10% dengan tingkat 

kesukaan  3,10 (agak suka) tidak berbeda nyata dengan perlakuan tanpa subtitusi 

tebu telur dengan tingkat kesukaan  2,75 (agak suka). 

Dengan meningkatnya persentase subtitusi tebu telur pada nugget ayam, 

maka kesukaan panelis terhadapat parameter aroma nugget ayam semakin 

meningkat. Hal ini dikarenakan tebu telur mempunyai aroma hambar, sehingga 

saat ditambahkan pada nugget ayam, dapat mengurangi aroma daging ayam yang 

cenderung kurang disukai panelis. Menurut Fitriasari (2010) dan (Anggorowati, 

2016), pembentukan aroma pada suatu produk akhir salah satunya ditentukan oleh 
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bahan baku. Pada penelitian ini bahan baku utama nugget ayam adalah daging 

ayam dan tebu telur (Saccharum edule), sehingga 2 komponen tesebut menentukan 

aroma nugget ayam yang dibuat. 

 

Kesukaan Panelis Terhadap Tekstur Nugget Ayam  

Tekstur merupakan kenampakan luar suatu produk yang dapat dilihat secara 

langsung. Menurut Winarno (2013), tekstur dipengaruhi oleh bahan baku yang 

digunakan pada proses pembuatan produk pangan. Tekstur pada produk pangan 

akan mempengaruhi penilaian tentang diterima atau tidaknya produk tersebut 

(Yuliani, 2013). Berdasarkan hasil penelitian, rerata tingkat kesukaan panelis 

terhadap tekstur nugget  ayam dengan perlakuan subtitusi tebu telur terhadap 

daging ayam dapat dilihat pada Tabel 6. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan 

bahwa subtitusi tebu telur pada pembuatan nugget ayam memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap tingkat kesukaan panelis terhadap parameter tekstur nugget 

ayam.  

 

Tabel 6. Kesukaan panelis terhadap tekstur nugget ayam dengan subtitusi tebu 
telur  

Subtitusi tebu telur (%) Tingkat kesukaan 

0 2,85d 

10 3,15cd 

20 3,70bcd 

30 4,65a 

40 4,35ab 

50 3,80abc 

 

Ket : Skala : 5= sangat suka; 4 = suka;  3 = agak suka; 2 = tidak suka;  1 = sangat tidak suka 
Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada taraf signifikansi 5% 

 

Berdasarkan data pada Tabel 6, diketahui bahwa tingkat kesukaan panelis 

terhadap tekstur nugget ayam pada penelitian ini berkisar antara 2,85 (agak suka) 

hingga 4,65 (sangat suka). Tingkat kesukaan panelis tertinggi untuk parameter 

tekstur nugget ayam (4,65) diperoleh dari perlakuan subtitusi tebu telur 30%. Hal 

ini dikarenakan tekstur nugget ayam pada perlakuan tersebut tidak terlalu padat 

dan tidak terlalu lunak. Tingkat kesukaan panelis terendah untuk parameter 

tekstur nugget ayam (2,85) diperoleh dari perlakuan tanpa subtitusi tebu telur 

(Saccharum edule). Hal ini dikarenakan tekstur nugget ayam pada perlakuan 

tersebut lebih padat dibanding dengan 5 perlakuan lainnya.  

Hasil uji lanjut DMRT menunjukkan bahwa perlakuan subtitusi tebu telur 30% 

dengan tingkat kesukaan tertinggi tidak berbeda nyata dengan perlakuan subtitusi 

tebu telur 40% dan 50%. Sedangkan, perlakuan subtitusi tebu telur 10% dengan 

tingkat kesukaan  3,15 (agak suka) tidak berbeda nyata dengan perlakuan tanpa 

subtitusi tebu telur dengan tingkat kesukaan  2,85 (agak suka). 
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Secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya subtitusi 

tebu telur dapat memperbaiki tektur nugget ayam, semula nugget ayam cenderung 

bertekstur padat menjadi nugget ayam yang tidak terlalu padat dan tidak lunak 

sehingga memudahkan saat dikunyah. Dengan demikian, adanya subtitusi tebu 

telur akan meningkatkan kesukaan konsumen terhadap tekstur nugget ayam. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Herawati (2008), yang menyatakan tekstur nugget 

yang terlalu lunak dan terlalu padat akan kurang disukai konsumen. Perbaikan 

tekstur nugget ayam dengan adanya subtitusi tebu telur sejalan dengan kadar air 

nugget ayam yang semakin meningkat seiring peningkatan persentase subtitusi 

tebu telur (Saccharum edule). Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan tekstur 

nugget menjadi lebih lunak dan tidak terlalu kenyal/padat (Hardiman, 2011; 

Anggorowati, 2016).  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variasi subtitusi tebu 

telur pada pembuatan nugget ayam berpengaruh nyata terhadap kualitas kimia 

(kadar protein dan kadar air) dan kualitas organoleptik (warna, rasa, aroma, dan 

tekstur). Kadar protein nugget ayam berkisar antara 11,47%-15,67%, dan kadar air 

nugget ayam berkisar 32,20%-45,50%. Semakin tinggi persentase subtitusi tebu 

telur dapat menurunkan kadar protein dan meningkatkan kadar air nugget ayam. 

Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap 

nugget ayam untuk semua parameter berkisar agak suka sampai sangat suka. 

Perlakukan terbaik diperoleh dengan subtitusi tebu telur 10% dari berat daging 

ayam yang seharusnya digunakan karena menghasilkan nugget ayam dengan kadar 

protein 14,75% dan kadar air 32,86% (memenuhi SNI 6683-2014), serta tingkat 

kesukaan panelis terhadap parameter warna dan rasa adalah sangat suka, serta 

terhadap parameter aroma dan tekstur adalah suka. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan memperoleh teknologi penanganan pascapanen yang dapat 

menekan susut bobot cabai merah keriting segar selama penyimpanan. Penelitian 

dilaksanakan di Laboratorium Pascapanen BPTP Balitbangtan Bengkulu selama 

Maret s.d. Juli Tahun 2017. Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial yang terdiri atas kombinasi perlakuan 

pencucian (pencucian dilanjutkan dengan perendaman dalam larutan Na-Benzoat, 

pencucian dengan air dilanjutkan dengan penyemprotan larutan penghambat 

kebusukan, dan tanpa pencucian),  jenis kemasan (curah, styrofoam dilapisi wrap, 

dan plastik PE berlubang) serta suhu penyimpanan (suhu ruang dan suhu 10oC ) 

yang diulang sebanyak 3 kali. Hasil penelitian menunjukkan hanya perlakuan jenis 

kemasan dan suhu penyimpanan yang berpengaruh nyata terhadap susut bobot 

cabai merah keriting pada taraf kepercayaan 95% (P<0.05). Sementara itu, 

interaksi perlakuan yang berpengaruh nyata terhadap susut bobot cabai merah 

keriting selama penyimpanan pada taraf kepercayaan 95% (P<0.05) adalah interaksi 

antara pencucian dengan suhu penyimpanan serta kemasan dengan suhu 

penyimpanan. Lebih lanjut, interaksi antara perlakuan pencucian, jenis kemasan, 

dan suhu penyimpanan tidak berpengaruh nyata terhadap susut bobot cabai merah 

selama penyimpanan pada taraf kepercayaan 95% (P<0.05). Berdasarkan hasil uji 

lanjut Duncan, perlakuan pencucian dan perendaman dalam Na-Benzoat dapat 

menghambat susut bobot cabai merah lebih efektif dibandingkan perlakuan 

lainnya. Selain itu, penggunaan kemasan styrofoam dilapisi wrap plastik dan 

kemasan plastik berlubang dapat mempertahankan bobot cabai merah keriting 

masing-masing sebesar 49.17%  dan 52.33%. 

  

Kata kunci : Cabai merah, pencucian, jenis kemasan, suhu, susut bobot 

 

PENDAHULUAN 

Cabai (Capsicum annuum L.)  merupakan salah satu komoditas strategis 

nasional. Selain itu, cabai juga merupakan komoditas sayuran yang produksinya 

paling tinggi di Provinsi Bengkulu dibandingkan komoditas sayuran lain seperti 

kubis dan terong. Produksi cabai di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 sebesar 

41.346,60 ton (BPS, 2017). Lebih lanjut, produksi cabai merah Provinsi Bengkulu 
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telah memberikan kontribusi sekitar 3.77% dari total produksi cabai merah di 

Indonesia (Kementan, 2016). 

Sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi harga cabai bersifat 

fluktuatif, harga anjlok pada saat musim panen raya dan melonjak tajam pada saat 

off season. Saat musim panen raya, petani terpaksa menjual hasil penennya 

dengan harga yang sangat murah. Stok yang melimpah dan distribusi yang kurang 

cepat menjadi penyebabnya. (Pustaka 2008 dan Sembiring 2009).  

Stok cabai merah yang melimpah menyulitkan petani untuk menyimpan dalam 

bentuk segar karena cabai merah mudah mengalami kerusakan. Cabai merah segar 

mengandung air yang cukup tinggi sekitar 60-85% sehingga memicu tumbuhnya 

jamur yang menyebabkan kebusukan (Charmongkolpradit et al., 2010).  

Upaya untuk memperpanjang umur simpan cabai merah dapat dilakukan 

dengan menerapkan teknologi pengemasan dan teknologi penyimpanan dingin. 

Nurdjannah, R. dkk. (2014) mengkombinasikan perlakuan pengemasan dengan 

penyimpanan dingin (suhu 10oC dan 15oC) cabai merah. Perlakuan pengemasan 

cabai merah menggunakan karton pada suhu penyimpanan 10oC memberikan hasil 

terbaik untuk mempertahankan mutu fisik cabai merah yang disimpan selama 13 

hari.  

Penelitian ini mengkombinasikan perlakuan penghambat kebusukan, kemasan, 

dan suhu penyimpanan untuk mengatahui pengaruhnya terhadap susut bobot cabai 

merah selama 18 hari penyimpanan. 

 

METODOLOGI 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Pascapanen Balai Penelitian Teknologi 

Pertanian (BPTP) Balitbangtan Bengkulu dari bulan Maret s.d. Juli 2017.  

Bahan yang digunakan adalah cabai merah keriting segar yang diperoleh dari 

kebun petani cabai di Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, natrium 

benzoat yang diperoleh dari toko bahan makanan di Kota Bengkulu, dan larutan 

penghambat kebusukan yang diperoleh dari Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Pascapanen Pertanian (BB Pascapanen). Bahan penunjang yang 

digunakan adalah kemasan styrofoam, plastik wrap dan kemasan plastik PE 

ketebalan 0.06 mm, dan label kemasan.  

Alat yang digunakan adalah timbangan digital, timbangan kapasitas 3 kg, 

showcase, gunting, tampah, serta alat-alat penunjang lainnya untuk memperlancar 

kegiatan penelitian.  

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) faktorial yang terdiri atas kombinasi aplikasi penghambat 

kebusukan, jenis kemasan dan suhu penyimpanan dengan tiga ulangan. Cabai 

merah keriting  setelah disortir dan diseleksi kemudian dicuci, ditiriskan kemudian 

direndam dalam larutan Na-Benzoat 0.1% (P1), disemprot dengan larutan 

penghambat kebusukan (P2), dan perlakuan petani (P3). Cabai merah kemudian 

disimpan pada suhu yang  berbeda yakni suhu ruang yang berkisar antara 27-32oC 
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(T1) dan suhu  dingin 10oC (T2), dengan perlakuan kemasan tanpa dikemas (K1), 

dikemas dalam kemasan sterofam dan wrap (K2), kemasan plastik PE berlubang 

(K3) selama 18 hari (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Kombinasi Perlakuan Penelitian Penyimpanan Cabai Merah Segar 

Kemasan Suhu Ruang (T1) Suhu Dingin (T2) 

Pencucian 

dan 

perendaman 

dalam 

larutan Na-

Benzoat 

0.1% 

(P1) 

Pencucian 

dan 

penyemprotan 

dengan 

larutan 

penghambat 

kebusukan 

(P2) 

Perlakuan 

petani 

 

Pencucian 

dan 

perendaman 

dalam 

larutan Na-

Benzoat 

0.1% 

(P1) 

Pencucian 

dan 

penyemprotan 

dalam larutan 

penghambat 

kebusukan 

(P2) 

Perlakuan 

Petani 

 

Kemasan 

Curah 

(K1) 

K1P1T1 K1P2T1 K1P3T1 K1P1T2 K1P2T2 K1P3T2 

Kemasan 

styrofoam 

dan wrap 

(K2) 

K2P1T1 K2P2T1 K2P3T1 K2P1T2 K2P2T2 K2P3T2 

Kemasan 

Plastik PE 

berlubang 

(K3) 

K3P1T1 K3P2T1 K3P3T1 K3P1T2 K3P2T2 K3P3T2 

 

Selama penyimpanan, setiap minggu dilakukan pengamatan terhadap : 

a. Karakteristik kimia cabai merah keriting : kadar air (metode Oven, AOAC 

1995), kadar abu (metode oven, AOAC 1995), kadar lemak (metode Soxhlet, 

AOAC 1995), kadar protein (metode Kjehdahl, AOAC 1995), Kadar Serat, Kadar 

Vitamin C (metode Iodium Jacobs, AOAC 1995). 

b. Karakteristik fisik cabai merah keriting : panjang buah tanpa  tangkai (cm), 

panjang tangkai buah rata-rata (cm), lingkar pangkal atas buah (cm), lingkar 

tengah buah (cm), lingkar pangkal bawah buah (cm). 

c. Susut bobot cabai merah selama penyimpanan yang dihitung dengan rumus : 

Susut bobot = (W-Wa)/W x 100%  

Keterangan : 

W   = Bobot bahan awal 

Wa = Bobot bahan akhir 

 

Data hasil pengamatan kemudian dianalisis menggunakan Two Way  Analysis 

of Variance (ANOVA) dengan taraf kepercayaan 95% (P<0.05) lalu dilanjutkan 

dengan uji beda nyata (Duncan). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Karakteristik Fisik dan Kimia Cabai Merah Keriting 

Karakteristik fisik cabai merah keriting yang diperoleh dari Desa Sumbersari,  

Kecamatan Kabawetan disajikan pada Tabel 1. Dibandingkan dengan Cabai Kopay, 

buah dan tangkai cabai merah keriting Kabawetan lebih pendek, sedangkan lingkar 

pangkal atas dan lingkar tengah buah lebih panjang. Cabai Kopay atau lebih 

merupakan salah satu cabai merah keriting plasma nutfah Kota Payakumbuh, 

Propinsi Sumatera Barat (Iswari dan Srimaryati, 2014). 

 

Tabel 2. Karakteristik fisik cabai merah keriting 
 

Karakteristik Fisik Cabai Merah Keriting 

Kabawetan*) 

Cabai Merah 

Keriting Kopay**) 

Panjang buah tanpa tangkai (cm) 16.25 27.39 

Panjang tangkai buah rata-rata (cm) 4.42 6.38 

Lingkar pangkal atas buah (cm) 2.35 1.09 

Lingkar tengah buah (cm) 3.98 0.86 

Sumber : *) Data diolah (2017)      **) Iswari dan Srimaryati (2014) 

 

Sementara itu, hasil analisis kimia menunjukkan bahwa cabai merah keriting 

Kabawetan mengandung 85.13% air, lemak 0.17%, protein 0.87%, karbohidrat 

7.27%, abu 6.27%, dan vitamin C 13.25 mg/100g, dan serat kasar 0.29%. Tingginya 

kadar air cabai merah keriting Kabawetan menjadi salah satu penyebab kebusukan 

cabai. Penanganan pascapanen yang tepat dapat menghambat kebusukan dan 

penyusutan bobot cabai merah keriting akibat proses respirasi.  Salah satu  upaya 

untuk menahan penurunan kandungan air  pada cabai merah dapat dilakukan 

dengan pengemasan dan suhu rendah (Lamona, dkk., 2015). 

Kandungan Vitamin C pada cabai merah keriting Kabawetan lebih rendah 

dibandingkan dengan cabai Kopay yakni sebesar 29 mg/100 gram (Iswari dan 

Srimaryati 2014). Namun, kandungan vitamin C cabai merah keriting tersebut 

masih jauh lebih rendah dibandingkan kandungan vitamin C cabai rawit segar 

sebesar 70 mg/100 gram (Rukmana, 2002) 

Proses respirasi masih berlangsung setelah cabai dipanen. Respirasi adalah 

proses pemecahan oksidatif substrat makromolekul seperti karbohidrat, protein 

dan lemak menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana (air, CO2, dan energi). 

Perubahan yang terjadi akibat proses respirasi diantaranya perubahan karakteristik 

kimia (keasaman) dan fisik (warna, tekstur, dan susut bobot) (Winarno, 2002).  

Hasil pengamatan terhadap susut bobot cabai keriting merah disajikan pada 

Tabel 3. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam dua arah, dapat diketahui bahwa 

perlakuan pencucian, kemasan dan suhu penyimpanan masing-masing berpengaruh 

nyata terhadap susut bobot cabai merah pada taraf kepercayaan 95% (P<0.05). 

Interaksi antara perlakuan pencucian dengan kemasan, interaksi antara perlakuan 

pencucian dengan suhu penyimpanan, serta interaksi antara kemasan dengan suhu 
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penyimpanan masing-masing juga berpengaruh nyata terhadap susut bobot cabai 

merah selama penyimpanan pada taraf kepercayaan 95% (P<0.05). Lebih lanjut, 

interaksi antara perlakuan pencucian, kemasan, dan suhu penyimpanan 

berpengaruh nyata terhadap susut bobot cabai merah selama penyimpanan pada 

taraf kepercayaan 95% (P<0.05). 

 
Tabel 3. Susut Bobot Cabai Merah Keriting Selama Penyimpanan 

Pencucian Jenis 

Kemasan 

Suhu 

Penyimpanan 

Susut Bobot 

(%) 

Pencucian dan 

perendaman dalam 

larutan Na-Benzoat 0.1% 

Curah Ruang 88.00 

10oC 17.50 

Styrofoam 

+ Wrap 

Ruang 88.50 

10oC 4.00 

PE 

berlubang 

Ruang 89.00 

10oC 17.50 

Pencucian dan 

penyemprotan dengan 

larutan penghambat 

kebusukan  

Curah Ruang 84.00 

10oC 80.50 

Styrofoam 

+ Wrap 

Ruang 89.00 

10oC 21.50 

PE 

berlubang 

Ruang 89.00 

10oC 16.00 

Tanpa pencucian Curah Ruang 87.50 

10oC 76.50 

Styrofoam 

+ Wrap 

Ruang 88.50 

10oC 3.50 

PE 

berlubang 

Ruang 85.00 

10oC 17.50 

 

Secara umum dari hasil pengukuran susut bobot cabai merah keriting (Tabel 

3) menunjukkan bahwa susut bobot cabai merah keriting yang disimpan pada suhu 

10oC  berkisar antara 10.67-43.00%, lebih rendah dibandingkan  dibandingkan 

dengan susut bobot cabai merah keriting  yang disimpan pada ruang yakni berkisar 

antara 59.00-86.67%.  

Rachmawati, dkk.(2009) menyatakan bahwa suhu dan lama penyimpanan 

sangat berpengaruh terhadap  susut bobot cabai rawit putih. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa cabai rawit putih yang disimpan pada suhu ruang (29oC) 

memiliki susut bobot tertinggi dibandingkan dengan cabai rawit putih yang 

disimpan pada suhu 10oC dan  20oC. 

Pengaruh perlakuan pencucian terhadap susut bobot disajikan pada Tabel 4. 

Berdasarkan data pada Tabel 4, susut bobot perlakuan pencucian dan perendaman 

dalam Na-Benzoat 0.1 % tidak berbeda nyata dengan perlakuan petani (tanpa 

pencucian). Demikian pula dengan susut bobot perlakuan pencucian dan 
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penyemprotan dengan larutan penghambat kebusukan dengan perlakuan petani 

pada taraf kepercayaan 95% (P<0.05) 

 

Tabel 4. Hasil uji lanjut Duncan susut bobot cabai merah keriting selama 
penyimpanan pada berbagai pencucian 

 

Jenis kemasan Susut bobot (%) 

Pencucian dan perendaman dalam larutan 

Na-Benzoat 0.1% 

57.58a 

Pencucian dan penyemprotan dengan larutan 

penghambat kebusukan 

63.33b 

Perlakuan petani 59.75ab 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 
lanjut Duncan pada taraf kepercayaan 95% (P<0.05) 

 

Natrium benzoat dapat memperpanjang masa simpan cabai merah selama 8 

hari dan mempertahankan kadar vitamin C yaitu 54 mg/100 g dengan masa simpan 

8 hari (Oktoviana, dkk., 2012). Lebih lanjut, natrium benzoat dapat 

memperpanjang daya simpan produk karena dapat merusak membran sel sehingga 

menganggu aktivitas enzim dan sistem genetika mikroorganisme (Frazier dan 

Westhoff, 1978 diacu dalam Pujihastuti, 2007). 

 

Tabel 5. Hasil uji lanjut Duncan susut bobot cabai merah keriting selama 
penyimpanan pada berbagai kemasan 

 

Jenis kemasan Susut bobot (%) 

Kemasan curah 79.17b 

Kemasan styrofoam dan wrap 49.17a 

Kemasan plastik PE berlubang 52.33a 

Keterangan : Angka-angka yag diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan lanjut 

Duncan pada taraf kepercayaan 95% (P<0.05) 

 

Hasil uji lanjut Duncan (Tabel 5) menunjukkan bahwa penggunaan kemasan 

styrofoam dilapisi wrap plastik dan kemasan plastik PE berlubang sama-sama 

efektif mempertahankan susut bobot cabai merah keriting selama penyimpanan 

masing-masing sebesar 50.83% dan 47.67%. Hal ini karena kedua jenis kemasan 

tersebut memiliki permeabilitas terhadap uap air yang rendah. Permeabilitas 

terhadap uap air yang rendah dapat mempertahankan keluarnya air dari 

permukaan cabai ke lingkungan sehingga susut bobot akibat evaporasi dapat 

ditekan (Lamona dkk., 2015). 

Penelitian penggunaan kemasan styrofoam yang dikemas dengan clear 

polyethylene pada cabai merah dengan tingkat kematangan buah yang berbeda 

dilakukan oleh Rochayat dan Munika (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa  

pengemasan cabai merah (tingkat kematangan 50–60 %) dengan  bahan pengemas 
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wadah styrofoam yang dikemas dengan clear polyethylene dapat mempertahankan 

cabai layak pasar hingga 9 hari setelah penyimpanan, susut bobot pada hari ke-15 

hanya 15,55% tanpa kerusakan mekanis dan biologis. 

 

Kerusakan Cabai Merah Selama Penyimpanan 

Berdasarkan pengamatan visual selama penyimpanan, kerusakan yang terjadi 

pada cabai merah keriting antara lain keriput, layu, busuk, dan berjamur. 

Penyimpanan cabai merah keriting pada suhu ruang dapat mempertahankan daya 

simpan cabai selama 9 hari, sedangkan pada suhu dingin cabai cabai dapat 

bertahan selama 18 hari dalam keadaan segar (Tabel 6). 

Selain mengalami penyusutan bobot, selama penyimpanan cabai merah 

keriting  juga mengalami kerusakan akibat adanya aktivitas mikroorganisme. 

Mikroorganisme yang banyak menyebabkan kerusakan/pembusukan pada cabai 

merah adalah jamur (Oktoviana, dkk., 2012).  

Berdasarkan hasil pengamatan visual, kerusakan pada cabai merah keriting 

sebagian besar karena kondisi cabai yang keriput dan munculnya jamur yang 

menyebabkan kebusukan. Jenis kemasan berpengaruh terhadap jenis kerusakan 

cabai merah keriting. Cabai yang dikemas curah (diangin-anginkan) dan disimpan 

pada suhu  ruang mudah mengalami pelayuan, keriput, serta ditumbuhi jamur. Hal 

ini karena cabai mengalami penurunan kelembaban secara drastis. Rahman et,al. 

(2012) diacu dalam Nurdjannah, dkk. (2014), melaporkan bahwa  cabai hijau yang 

disimpan tanpa kemasan pada suhu 20oC-32oC 

 Berbeda dengan kondisi suhu dingin, sampai 18 hari penampakan cabai masih 

tetap segar dan tidak terdapat kerusakan. Menurut Nurdjannah, dkk. (2014), reaksi 

metabolisme yang disebabkan oleh proses transpirasi dan respirasi dapat 

diperlambat dengan proses pendinginan sehingga susut bobot akibat pengeluaran 

H2O lebih rendah dibandingkan perlakuan pada suhu ruang. 
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Tabel 6. Pengamatan visual kesegaran cabai merah selama penyimpanan 

 

Pencucian 
Jenis 

Kemasan 
Suhu 

Penyimpanan 
Hari ke- 

3 6 9 12 15 18 

Pencucian 
dan 

perendaman 
dalam 

larutan Na-
Benzoat 0.1% 

Curah 
Ruang segar 

mulai 
keriput 

layu, 
keriput 

- - - 

10oC segar segar segar segar segar segar 

Styrofoam 
+ Wrap 

Ruang segar 
mulai 
layu 

layu    

10oC segar segar segar segar segar segar 

PE 
berlubang 

Ruang 
mulai 
keripu

t 

mulai 
keriput 

layu    

10oC segar segar segar segar segar layu 

Pencucian 
dan 

penyemprota
n dengan 
larutan 

penghambat 
kebusukan 

Curah 
Ruang segar 

layu, 
mulai 

keriput 
layu    

10oC segar segar segar layu layu layu 

Styrofoam 
+ Wrap 

Ruang segar 

mulai 
keriput, 

layu, 
busuk 

agak 
layu 

   

10oC segar segar segar segar segar segar 

PE 
berlubang 

Ruang 
mulai 
keripu

t 

keriput, 
layu 

keriput    

10oC segar segar 
agak 
layu 

segar layu layu 

Tanpa 
pencucian 

Curah 
Ruang segar 

mulai 
keriput 

layu, 
keriput 

   

10oC segar segar segar segar segar layu 

Styrofoam 
+ Wrap 

Ruang segar 
mulai 

keriput 
layu, 

keriput 
   

10oC segar segar segar segar segar layu 

PE 
berlubang 

Ruang 
mulai 
keripu

t 

layu, 
tidak 
layak 
jual 

layu, 
keriput 

   

10oC segar segar 
layu, 

berjamu
r 

segar segar layu 
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KESIMPULAN 

 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Susut bobot akibat pengaruh perlakuan pencucian dan peredaman dalam larutan 

Na-Benzoat 0.1%, pencucian dan penyemprotan dengan larutan penghambat 

kebusukan serta tanpa pencucian nilainya hampir sama. 

2. Kemasan sterofoam dilapisi wrap plastik dan kemasan plastik PE berlubang 

dapat menekan susut bobot cabai selama penyimpanan dibandingkan dengan 

kemasan curah. 

3. Penyimpanan cabai merah keriting pada suhu 10oC lebih dapat mempertahankan 

kesegaran cabai merah keriting dibandingkan dengan penyimpanan cabai merah 

keriting pada suhu ruang yang hanya dapat mempertahankan daya simpan cabai 

selama 18 hari. 

 

Saran yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

penanganan pascapanen yang dapat mempertahankan daya simpan cabai merah 

keriting lebih lama baik pada saat penyimpanan maupun proses transportasi 

berlangsung. 
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ABSTRAK 

Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) semakin memprihatinkan dan telah 
berdampak pada berbagai aspek, diantaranya alam, lingkungan, dan kehidupan 
sosial ekonomi masyarakat.   Hal ini secara langsung dan tidak langsung mulai 
melemahkan ketahanan pangan.  Kualitas DAS ditentukan berdasarkan tingkat 
kesehatan DAS itu sendiri yang dapat dinilai dari fungsinya untuk menampung, 
menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke 
laut secara alami dengan pembatas di darat merupakan pemisah topografis dan 
pembatas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas 
daratan. Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan pentingnya pengelolaan DAS 
dilaksanakan secara terpadu untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh, 
khususnya di tingkat lokal.  Metode yang digunakan dalam penulisan kajian ini 
adalah deskriptif kualitatif.  DAS yang sehat diindikasikan dengan kontinuitas air 
yang mengalir sepanjang tahun dalam kondisi yang baik dan cukup, serta aktivitas 
pengelolaan sumberdaya alam yang mampu mempertahankan kebutuhan manusia 
dan fungsi ekologi tetap terjaga.  Rusaknya DAS dapat mengakibatkan rusak atau 
melemahnya ketahanan pangan dan fungsi kehidupan.  Keberadaan air sebagai 
sumber kehidupan sangat ditentukan oleh kondisi DAS, dan untuk mengelola DAS 
secara baik maka harus dilakukan secara terpadu.  Aksi terpadu dalam 
mewujudkan pengelolaan DAS yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dapat 
dilakukan oleh berbagai pihak yang meliputi berbagai sektor dan aspek kehidupan.  
Pada akhirnya penting untuk dipahami bahwa kegiatan yang dilaksanakan di bagian 
hulu DAS berimplikasi pada bagian hilir DAS, begitu juga sebaliknya. 

 
Kata Kunci:  Pengelolaan, DAS, Ketahanan Pangan 
 

PENDAHULUAN 

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan komponen penting dari pendukung 

kehidupan dan menjadi salah satu bagian dari ekosistem dalam mewujudkan 

ketahanan pangan.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2012, 

definisi Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah  suatu wilayah daratan yang merupakan 

satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, 

menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke 

laut secara alami, yang batas di darat sebagai pemisah topografis dan batas di laut 

sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Dalam 

suatu wilayah DAS, pengelolaan DAS menjadi sangat penting sebagai upaya manusia 
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dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di 

dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian 

ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara 

berkelanjutan.  Kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia ini sangat tergantung 

pada kemampuan alam itu sendiri dalam memproduksi sumberdaya yang dapat 

memenuhi kebutuhan manusia dan mudah untuk diakses. 

Ketersediaaan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan manusia dan 

jaminan dalam mengaksesnya merupakan bentuk ketahanan pangan yang saat ini 

telah menjadi salah satu program pemerintah secara nasional (PN).   Dalam 

mendukung ketahanan pangan, pengelolaan DAS harus dilakukan dengan baik dan 

melibatkan berbagai sektor terkait.  Integrasi dalam pengelolaan DAS ini lebih 

dikenal sebagai pengelolaan DAS secara terpadu.  Dalam pengelolaan DAS secara 

terpaduterjadi proses penyusunan dan penerapan suatu tindakan yang melibatkan 

sumberdaya alam dan manusia di dalam suatu kawasan DAS, dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor seperti sosial, politik, ekonomi, lingkungan 

dan kelembagaan dalam DAS, untuk mencapai semaksimal mungkin tujuan 

masyarakat baik jangka pendek maupun panjang (Boehmer et al., 1997 dalam 

Zulkifli,A.N, 2013 ). 

Propinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sebagian 

besar mata pencaharian penduduknya adalah di bidang pertanian.  Sebanyak 

42,35% dari penduduk laki-laki dan perempuan usia produktif yang bekerja di 

bidang pertanian (BPS, 2017).  Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas manusia 

secara langsung dalam wilayah DAS sangat tinggi walaupun kondisi DAS yang satu 

belum tentu sama dengan DAS lainnya.  Namun mengingat betapa pentingnya 

kondisi DAS dalam menentukan kondisi pangan yang merupakan hasil produksi dari 

sektor pertanian membutuhkan pengelolaan yang benar-benar baik untuk menjaga, 

memperbaiki dan meningkatkan fungsi dan daya dukung suatu DAS agar tetap 

dapat dipertahankan sebagai DAS yang sehat.  Suatu DAS yang sehat diindikasikan 

dengan kontinuitas air yang mengalir sepanjang tahun dalam kondisi yang baik dan 

cukup, serta aktivitas pengelolaan sumberdaya alam yang mampu 

mempertahankan kebutuhan manusia dan fungsi ekologi tetap terjaga.  Rusaknya 

DAS dapat mengakibatkan rusak atau melemahnya ketahanan pangan dan fungsi 

kehidupan.  Keberadaan air sebagai sumber kehidupan sangat ditentukan oleh 

kondisi DAS, dan untuk mengelola DAS secara baik maka harus dilakukan secara 

terpadu.  Dalam implementasi pengelolaan DAS secara terpadu, dilaksanakan 

berdasarkan rencana pengelolaan DAS terpadu (RPDAST) yang telah disusun dengan 

melibatkan berbagai stakeholder sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen 

RPDAST.   

Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan DAS selama ini adalah adanya 

mindset para pihak yang masih bersifat sector orienteddan belum terpadu 

(integrated oriented), koordinasi lintas sektor yang masih lemah serta belum 

selarasnya arah dan tujuan pembangunan.  Kendala dari aspek fisik pun menjadi 

permasalahan di sisi lain yang harus diselesaikan dalam mewujudkan DAS yang 
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dapat mendukung ketahanan pangan secara optimal.  Dalam tulisan ini akan dikaji 

tentang pengelolaan DAS dalam mendukung ketahanan pangan.  

 

METODOLOGI 

Pengkajian dilakukan dengan studi literatur dan observasi lapangan.  Studi 

literatur dilaksanakan pada kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan 

Hutan Lindung (BPDASHL) Ketahun Bengkulu dengan menggunakan data-data, 

informasi, kebijakan dan referensi terkait lainnya baik yang berasal dari dalam 

instansi BPDASHL Ketahun maupun dari instansi/pihak lainnya yang 

terkait.Sedangkan observasi lapangan dilakukan secara periodik sejak tahun 2011, 

namun untuk memenuhi kebutuhan penulisan kajian ini dilakukan observasi 

kembali pada catchment area DAS Bengkulu sejak bulan januari hingga bulan juni 

tahun 2018.  Kajian ini bertujuan untuk menggambarkantentang pentingnya 

pengelolaan DAS dalam mendukung ketahanan pangan. 

Metode yang digunakan dalam penulisan kajian ini adalah deskriptif kualitatif.  

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan apa sajayang saat 

ini berlaku dan di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat,analisis 

dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Metode ini 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dengan posisi peneliti 

sebagai instrumen kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan secara 

trianggulasi (gabungan).  Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya dan 

tidak dimanipulasi dengan data yang digunakan adalah data yang sebenarnya 

terjadi sebagaimana adanya.  Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif 

(Sugiyono, 2015). 

Teori lain juga menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode 

penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai 

dengan apa adanya (Best,1982:119dalam Basir. A, 2011). Penelitian ini juga sering 

disebut non eksperimen, karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan 

kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Dengan metode deskriptif, penelitian 

memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, 

mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas 

universal (west, 1982dalamBasir. A, 2011).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Daerah Aliran Sungai 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan 

satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, 

menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke 

laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di 

laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan 

(Republik Indonesia, 2012).Berdasarkan definisi tersebut dapat dikemukakan 
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bahwa DAS merupakan ekosistem yang unsur organisme dan lingkungan biofisik 

serta unsur kimia berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat 

keseimbangan inflow dan outflow dari material dan energi. 

Ekosistem DAS terbagi menjadi daerah bagian hulu, tengah dan hilir.  Pada 

DAS bagian hulu dicirikan sebagai daerah konservasi sedangkan pada bagian tengah 

dan hilir merupakan daerah pemanfaatan.  Arti penting DAS bagian hulu adalah 

dari aspek perlindungan fungsi tata air, karena itu setiap terjadinya kegiatan di 

daerah hulu akan menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan 

fluktuasi debit dan transport sedimen serta material terlarut dalam sistem aliran 

airnya. Dengan demikian ekosistem DAS bagian hulu sesungguhnya mempunyai 

fungsi perlindungan terhadap keseluruhan DAS, yang meliputi aspek hidrologi, 

lahan, sosial, ekonomi, pemanfaatan ruang, dan investasi bangunan (Republik 

Indonesia, 2014).  

Fungsi konservasi DAS bagian hulu dikelola untuk mempertahankan kondisi 

cathcmentar area DAS agar tidak terdegradasi mulai dari bagian hulu hingga ke 

bagian hilir, antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan 

DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan. Pada DAS 

bagian tengah fungsi yang paling penting adalah pemanfaatan air sungai yang 

dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, 

yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan 

menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta keterkaitan pada prasarana 

pengairan seperti waduk dan danau.  Seperti halnya DAS bagian tengah,  DAS 

bagian hilir pun didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk 

dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi sebagaimana 

fungsi DAS bagian tengah, namun untuk bagian hilir ini juga memiliki fungsi untuk 

menjaga kualitas dan kuantitas air  untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta 

pengelolaan air limbah.  Berdasarkan uraian tentang fungsi DAS pada bagian hulu, 

tengah dan hilir menunjukkan bahwa DAS perlu dijaga untuk mendukung ketahanan 

pangan sebagai bagian dari kebutuan bagi manusia untuk melanjutkan kehidupan.  

Kinerja suatu DAS ditentukan oleh kondisi kesehatan DAS itu sendiri.  Kriteria 

tingkat kesehatan DAS dapat diukur dari kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan 

kontinuitas air, sosial ekonomi dan kelembagaan, pemanfaatan ruang wilayah 

untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta investasi bangunan yang 

terdapat dalam wilayah DAS tersebut (Permenhut Nomor P.61, 2014).   

Dalam Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN),DAS dinyatakan sebagai bagian 

penting terkait dengan fungsi hidrologi untuk mendukung pengembangan wilayah.   

Salah satu indikasi perubahan penggunaan ruang di ekosistem DAS yang tidak tepat 

adalah menurunnnya debit minimum harian dan meningkatnya debit maksimum 

harian yang terjadi karena rendahnya kapasitas menginfiltasikan air hujan.  Lahan 

harus berada dalam kondisi prima untuk bisa berfungsi secara baik menumbuhkan 

tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan agar bisa 

menghasilkan pangan yang selalu tersedia dan dapat diakses (Republik Indonesia, 

2014). 
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Gambar 1.  Definisi Daerah Aliran Sungai 

 

 

 

Propinsi Bengkulu dengan luas wilayah DAS ±2.000.986,872 (hasil review lahan 

kritis, 2013) dan luas wilayah administrasi 1.991.933 hektar (BPS Propinsi 

Bengkulu, 2017),  terdiri atas 86 DAS yang secara administra

kabupaten/kota di Propinsi Bengkulu dan 2 (dua) Kabupaten di Propinsi Jambi dan 

2 (dua) Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan.  Namun untuk pengelolaan DAS 

secara administrasi, seluruh kabupaten/kota di wilayah propinsi Bengkulu da

menjadi sasaran/lokus kegiatan (Statistik BPDASHL Ketahun, 2016).  Dari 86 DAS 

tersebut, 32 DAS termasuk dalam kategori DAS Dipulihkan dan 54 DAS termasuk 

dalam kategori DAS Dipertahankan (Laporan Klasifikasi DAS, BPDAS Ketahun, 2014) 

dan 4 (empat) DAS yang masuk dalam kategori DAS prioritas I nasional berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 328/Menhut

2009, yaitu DAS Manna, DAS Padang Guci, DAS Ketahun dan DAS Bengkulu

DAS tidak pernah berhimpitan dengan batas

akan tetapi sistem perencanaan pengelolaan DAS harus memiliki kompatibilitas 

atau keselarasan dengan sistem pemerintahan daerah otonomi, sistem 

perencanaan pembangunan nasional, dan sistem tata ruang wilayah yang 

menggunakan satuan wilayah administrasi.

melalui pengelolaan DAS yang terpadu juga dapat meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat lokal yang dapat berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan secara 

ekonomi dan sosial. 

 

Pengelolaan DAS 

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal 

balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala 

aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta 
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secara administrasi, seluruh kabupaten/kota di wilayah propinsi Bengkulu dapat 

menjadi sasaran/lokus kegiatan (Statistik BPDASHL Ketahun, 2016).  Dari 86 DAS 

tersebut, 32 DAS termasuk dalam kategori DAS Dipulihkan dan 54 DAS termasuk 
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meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.  

Pengelolaan DAS perlu dilakukan secara terpadu dengan menyusun rencana 

pengelolaan DAS terlebih dahulu untuk mempertahankan dan memulihkan daya 

dukungnya (Republik Indonesia, 2012).   

Pengelolaan DAS terpadu adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, 

sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS 

lintas para pemangku kepentingan secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi 

biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan 

Pengelolaan DAS (BPDAS Ketahun, 2011).  Selanjutnya Asdak (2010), menyatakan 

komponen utama Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi vegetasi, lahan dan air, 

dimana air berperan sebagai pengikat keterkaitan dan ketergantungan antar 

komponen utama DAS/sub DAS.Dalam pengelolaan DAS diperlukan pembagian tugas 

dan wewenang yang jelas. Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam 

koordinasinya harus mengacu pada prinsip “One Watershed, One Management, One 

Plan”(Seyhan, 1990). 

Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS adalah Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang-

Undang Nomor 26 tahun 2007tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-

Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang 

Nomor 18 tahun 2009tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 30 tahun 

2007tentangEnergi, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 11 

tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang Nomor  4 tahun 2009tentang 

PertambanganMineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor  5 tahun 1990 tentang 

Keanekaragaman hayati, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999JoUndang-Undang 

Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1960tentangPokok2 Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 

2012tentang Pengelolaan DAS.   Demikian pentingnya pengelolaan DAS sehingga 

pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mewujudkan, 

meningkatkan dan mempertahankan DAS yang baik sebagai sumber pendukung 

kehidupan. Sedangkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS antara lain 

adalah Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN,Kementerian PU dan 

Perumahan Rakyat, Kementerian ESDM, Kementerian kesehatan, PT, LSM, 

ormas,lembaga donor, dunia usaha, dll.  Banyaknya kebijakan dari berbagai sektor 

ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan DAS memerlukan peran dan partisipasi 

dari banyak pihak. 

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, beberapa hal lainnya yang 

melatarbelakangi diperlukannya pengelolaan DAS secara terpadu adalah:  
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(1).Terjadinya degradasi hutan dan lahan yang diindikasikan dengan kondisi lahan 

kritis saat ini.  Luas lahan kritis secara nasional adalah ±24,3 juta hektar dari luas 

wilayah ± 190jutahektar.  Sedangkan di wilayah provinsi Bengkulu luas lahan kritis 

adalah ±727.552,610 hektar dan lahan dengan kondisi potensial kritis  ±752.558,08 

hektar, (2).Terjadinya degradasi DAS yang diketahui dengan adanya DAS yang 

dipulihkan dan DAS yang dipertahankan.  Secara nasional terdapat ±17.346 DAS di 

Indonesia dengan ±2.415 DAS yang termasuk kategori dipulihkan dan ±14.931 DAS 

dalam kategori dipertahankan.  Sedangkan di provinsi Bengkulu terdapat 32 DAS 

termasuk dalam kategori DAS dipulihkan dan 54 DAS termasuk dalam kategori DAS 

dipertahankan, (3). Terjadinya perubahan penutupan lahan dari waktu ke waktu 

dan penurunan kualitas lahan prima menjadi lahan kritis seluas ±100.000 ha/tahun, 

(4).  Terjadinya erosi dan sedimentasi, (5).  Rendahnya aspek kelembagaan 

pengelolaan DAS sebagai dampak dari pengelolaan DAS belum terintegrasi dari hulu 

ke hilir, (6). Belum ada instansi yang diberikan kewenangan untuk mengelola DAS 

secara utuh,  (7).Adanya pemanfaatan air tanah yang tidak terkontrol, 

(8).Terjadinya pencemaran oleh limbah rumah tangga dan industri, (9).Terjadinya 

perubahan iklim, dan (10).Terjadinya banjir & tanah longsor di musim hujan dan 

kekeringan di musim kemarau. 

Dalam pengelolaan DAS juga diperlukan prinsip-prinsip dasar yang menjadi 

acuan dalam implementasinya agar tujuan yang diharapkan benar-benar tercapai, 

yaitu: (1).Dilaksanakan secara terpadu pada DAS sebagai satu kesatuan ekosistem, 

perencanaan dan sistem pengelolaan, (2). Melibatkan para pemangku kepentingan, 

terkoordinasi, sinergis, integral dan berkelanjutan, (3).  Bersifat adaptif terhadap 

perubahan kondisi yang dinamis sesuai dengan karakteristik DAS, (4).  Dilaksanakan 

dengan pembagian tugas dan fungsi, beban biaya dan manfaat antar para 

pemangku kepentingan secara adil, dan (5).  Berlandaskan pada azas akuntabilitas. 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pengelolaan DAS secara terpadu 

adalah: (1). Terpeliharanya kelestarian fungsi produksi seperti hutan, hidupan liar 

dan lahan pertanian dan fungsi lingkungan, (2). Terbangkitnya kesadaran, 

kemampuan dan partisipasi aktif lembaga dan masyarakat dalam Pengelolaan DAS 

yang lebih baik, (3).Terciptanyakondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, (4). Meningkatnya 

kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang optimal menurut ruang 

dan waktu dan terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

terjaminnya ketersediaan pangan yang mudah diakses (ketahanan pangan), (5). 

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya alam 

dalam DAS secara bijaksana dan berkelanjutan terhadap barang dan jasa yang 

dihasilkan DAS, (6). Dimanfaatkannya sumberdaya alam secara berkelanjutan 

(sustainable) sehingga tidak membahayakan lingkungan lokal, regional, nasional 

dan bahkan global (BPDAS Ketahun, 2011). 

 

Ketahanan Pangan 
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Pangan adalah segala sesuatu yang berasal  dari sumber hayati dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumen manusia,  termasuk bahan tambahan pangan dan bahan 

lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan 

atau minuman  (Dedeahdiana, 2013).  Melihat dari definisinya, jelas sekali bahwa 

pangan sangat tergantung pada sumberdaya alam dan sumberdaya air yang 

merupakan komponen utama dalam suatu DAS.  Dengan demikian, saat DAS 

menjadi rusak, maka pangan pun otomatis akan menjadi terganggu dan ketahanan 

pangan menjadi lemah. 

Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai ketersediaan pangan dan 

kemampuan seseorang untuk mengaksesnya.Definisi lainnya adalah sebagai 

jaminan bagi manusia untuk hidup sehat dan bekerja secara 

produktif(Rachman,H.PS dan Mewa.A, 2002).   Sebuah rumah tangga dikatakan 

memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan 

atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran 

kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan 

penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, 

kelangkaan bahan bakar, ketidak stabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya.  

Ketahanan pangan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. 

Membangun kedaulatan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan 

salah satu agenda prioritas pemerintah dalam nawa cita visi dan misi pemerintah.  

Sebagai agenda prioritas, ketahanan pangan menjadi Program Nasional (PN) yang 

masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2015-2019). 

Ketahanan pangan sebagai terjemahandari istilah food security telah dikenal 

luas didalam forum pangan dunia seperti FAO.Sebagai titik tolak alat evaluasi yang 

pentingdalam kebijaksanaan pangan, konsep ketahanan pangan mengalami 

perubahan sesuaidengan kondisi yang sebenarnya. Pada tahun 1970-an, aspek 

ketersediaan pangan menjadiperhatian dalam ketahanan pangan, namunmulai 

tahun 1980-an beralih ke akses panganpada tingkat rumah tangga dan individu, dan 

pada tahun tahun 1990-an telah memasukkanaspek kelestarian lingkungan 

(Rachman,H.PS dan Mewa.A, 2002). 

Ditinjau dari sisi pendekatan yang terkaitdengan strategi untuk mencapai 

ketahananpangan, secara umum digunakan dua pendekatan yaitu: (1) Pendekatan 

ketersediaanpangan; dan (2) Pendekatan kepemilikan(entitlement). Pendekatan 

atau paradigmabaru yang digunakan mengacu pada konseptentang ketahanan 

pangan yang berkelanjutanyang mendasarkan pada tiga aspek, yaitu:(1) Pangan 

merupakan kebutuhan mendasar bagimanusia; (2) Ketahanan pangan harus 

diperlakukan sebagai suatu sistem hierarki mulaitingkat global sampai tingkat 

rumah tangga/individu; (3) Perlunya peranan pemerintahanyang bersih dan 

bertanggung jawab dan adanya kebebasan pers serta presure groupuntuk turut 

bertanggung jawab dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan; dan(4) 

Ketahanan pangan mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif pangan serta 

pangansecara keseluruhan (tidak hanya pangansumber karbohidrat).  Selain itu 
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dalam upayamencapai ketahanan pangan, pemberdayaan kelembagaan lokal 

(seperti lumbung desa) danpeningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan 

pangan merupakan strategi yangpatut dipertimbangkan (Rachman,H.PS dan 

Mewa.A, 2002). 

 

Pengelolaan DAS dalam mendukung Ketahanan Pangan 

Pengelolaan DAS merupakan langkah strategis pemenuhan barang & jasa 

tanpa merusak tanah, air dan sumberdaya alam lainnya, sehingga penting untuk 

menjamin ketahanan pangan dalam konteks hulu-hilir (FAO, 1985dalam Yuliarto, 

2018).Peran pengaturan tata air oleh hutan pada suatu catchment area DAS adalah 

untuk mendukung ketahanan air, pangan dan energi (Yuliarto, 2018). Tidak dapat 

dipungkiri bahwa kondisi DAS sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan 

kehidupan manusia yang tidak bisa terhindar dari pemenuhan kebutuhan pangan 

sehari-hari.  Ketahanan pangan tidak mungkin terwujud apabila DAS dalam kondisi 

tidak sehat atau rusak.  Kinerja DAS yang buruk mengakibatkan siklus hidrologi 

tidak berjalan normal sehingga ketersediaan sumber daya air yang merupakan 

sumber kehidupan tersebut menjadi terganggu.  Rusaknya DAS juga dapat 

mengakibatkan terjadinyabanjir, longsor, kekeringan, lahan kritis, degradasi 

hutan, dan lain sebagainya. Bencana-bencana alam tersebut menyebabkan 

melemahnya ketahanan pangan yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya 

kelaparan, kemiskinan, dan gangguan kehidupan lainnya. 

Penduduk Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah administrasi ±1.991.933 

hektarmemiliki jumlahpenduduk pada tahun 2016 sebanyak 1.904.793 jiwa yang 

terdiri atas 971.286 jiwa penduduk laki-laki dan 933.507 jiwa penduduk perempuan 

(BPS, 2017).  Potensi ketersediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan dari sektor 

pangan yang ada di provinsi Bengkulu terdiri atas luas lahan baku sawah 91.651 

hektar (4,60%), luas lahan pertanian bukan sawah sebesar 1.632.452 hektar 

(81,95%) dan lahan bukan pertanian  sebesar 13,45% (267.830 hektar)  dari total 

luas (BPS Propinsi Bengkulu, 2015).   Sektor pertanian memiliki kontribusi yang 

sangat besar terhadap kondisi DAS berkaitan dengan ketahanan pangan. Namun 

dalam mendukung ketahanan pangan sebagai program nasional, pengelolaan DAS 

yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan 

Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya melakukan program atau kegiatan pembangunan dan 

rehabilitasi jaringan irigasi.Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk 

rehabilitasi/penanaman/pengkayaan di dalam maupun di luar kawasan hutan dan 

pembuatan bangunan konservasi tanah dan air ini merupakan wujud nyata upaya 

memulihkan dan mempertahankan kondisi DAS agar tetap dapat mendukung 

ketahanan pangan, baik di tingkat lokal maupun nasional. 

Upaya peningkatan ketahanan pangan telah dituangkan melalui kegiatan-

kegiatan yang diuraikan dalam dokumen RPDAST.  Berdasarkan UU No. 26 tahun 

2007 tentang Penataan Ruang, kondisi ketahanan pangan dalam suatu 
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ruang/wilayah ini sangat tergantung pada potensi lokal yang ada.   Potensi lokal 

yang dimiliki suatu daerah tergantung pada kondisi sumberdaya alam serta modal 

komunitas setempat yang ada.  Setiap DAS memiliki potensi alam dan sosial yang 

berbeda, dan hal ini juga menjadi basis dalam upaya pemberdayaan masyarakat 

yang dapat dilakukan.  

Beberapa aksi dalam mendukungkokohnya ketahanan pangan adalah melalui 

pencadangan hutan rakyat, rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan 

perhutanan sosial,  revitalisasi dan rehabilitasi sempadan sungai, penanaman 

tanaman produktif, pembuatan bangunan konservasi tanah, perbaikan drainase, 

pembangunan irigasi, pengembangan/perbaikan/ pembangunan sarana pendidikan, 

pengembangan/ perbaikan/ pembangunan sarana kesehatan, pengembangan 

tanaman MPTs/agroforestry/kebun campur/tanaman semusim/tanaman 

pagar/perkebunan, pengembangan ekonomi produktif, dan lain-lain.Setiap 

kegiatan yang dilakukan di suatu tempat (on site) di bagian hulu DAS memiliki 

dampak atau implikasi di tempat lain (off site) di bagian hilir DAS,  atau sebaliknya 

bahwa pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah hilir merupakan hasil dari daerah 

hulu yang secara daerah otonomi atau administrasi berbeda wilayah 

pengelolaannya. 

Kegiatan yang telah dilaksanakan di provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 

2012-2016 antara lain adalah rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan 

lindung/konservasi seluas 16.831 hektar, pembangunan hutan rakyat seluas 2.798 

hektar, rehabilitasi sempadan sungai seluas 60 hektar, pembuatan bangunan 

konservasi tanah sebanyak 124 unit, pembuatan embung-embung sebanyak 3 unit, 

penghijauan lingkungan sebanyak 1.922.064 batang, penyediaan bibit berkualitas 

melalui pembangunan kebun bibit rakyat sebanyak 837 unit dan melalui 

persemaian permanen sebanyak 2.000.000 batang (BPDASHL Ketahun, 2017).  

Semua ini untuk mendukung PN ketahanan pangan melalui pembangunan dan 

rehabilitasi jaringan irigasi oleh KLHK.  Untuk mendukung PN ini juga terdapat 

kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan secara nasional pada sektor pertanian 

antara lain peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, gula, cabe dan jeruk, pada 

sektor perikanan dan sektor peternakan.    Semua ini harus didukung oleh kondisi 

DAS yang sehat. Kondisi DAS yang sehat dapat mengalirkan air secara kontinyu 

dengan debit yang tidak terlalu tinggi fluktuasinya antara musim kemarau dan 

musim hujan.  Stabilitas hidrologi DAS yang baik dapat mendukung terwujudnya 

ketahanan pangan seperti yang diharapkan. 

Pengelolaan DAS dalam kaitannya dengan ketahanan pangan sebagai program 

nasional disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 1. Pengelolaan DAS dan Ketahanan Pangan

 

Contoh upaya pengelolaan DAS yang dapat dilakukan secara 

terintegrasi/terpadu dengan pihak

dilakukan di bidang pertanian menggunakan tanaman budidaya pertanian jenis 

ganyong putih.  Penelitian dilakukan un

budidaya tersebut di bawah tegakan sengon.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tanaman ganyong putih yang ditanam di bawah naungan sengon pertumbuhannya 

jauh lebih baik daripada yang tidak ternaungi sengon (Azis S.N, 2013). 

Contoh lainnya adalah hasil observasi/survei lapangan yang menunjukkan 

bahwa pertumbuhan tanaman budidaya lada yang secara visual terlihat sangat baik 

pada tegakan kayu rakyat (sengon) di kabupaten kepahiang, provinsi Bengkuludan 

telah memberikan peningkatan nilai ekonomi secara langsung kepada para petani 

yang melakukan budidaya dengan sistem agroforestry tersebut.Juga produksi 

tanaman pala yang memerlukan pembinaan pengolahan pasca panen agar 

memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat

2017).  Namun belum terwujudnya pengelolaan DAS secara terpadu mengakibatkan 

kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk meningkatkan ketahanan pangan 

masyarakat tersebut masih dilakukan secara sektoral atau terpisah ( 

oriented).   

Agroforesty merupakan salah satu contoh konsep sederhana yang dapat 

diimplementasikan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui pengelolaan DAS 
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Tabel 1. Pengelolaan DAS dan Ketahanan Pangan 

Contoh upaya pengelolaan DAS yang dapat dilakukan secara 

terintegrasi/terpadu dengan pihak-pihak lainnya dapat dilihat dari penelitian yang 

dilakukan di bidang pertanian menggunakan tanaman budidaya pertanian jenis 

ganyong putih.  Penelitian dilakukan untuk melihat pertumbuhan tanaman 

budidaya tersebut di bawah tegakan sengon.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tanaman ganyong putih yang ditanam di bawah naungan sengon pertumbuhannya 

jauh lebih baik daripada yang tidak ternaungi sengon (Azis S.N, 2013).   

Contoh lainnya adalah hasil observasi/survei lapangan yang menunjukkan 

bahwa pertumbuhan tanaman budidaya lada yang secara visual terlihat sangat baik 

pada tegakan kayu rakyat (sengon) di kabupaten kepahiang, provinsi Bengkuludan 

katan nilai ekonomi secara langsung kepada para petani 

yang melakukan budidaya dengan sistem agroforestry tersebut.Juga produksi 

tanaman pala yang memerlukan pembinaan pengolahan pasca panen agar 

memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat (BPDASHL Ketahun, 

2017).  Namun belum terwujudnya pengelolaan DAS secara terpadu mengakibatkan 

kegiatan yang berpotensi untuk meningkatkan ketahanan pangan 

masyarakat tersebut masih dilakukan secara sektoral atau terpisah ( 

roforesty merupakan salah satu contoh konsep sederhana yang dapat 

diimplementasikan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui pengelolaan DAS 
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Contoh upaya pengelolaan DAS yang dapat dilakukan secara 

pihak lainnya dapat dilihat dari penelitian yang 

dilakukan di bidang pertanian menggunakan tanaman budidaya pertanian jenis 

tuk melihat pertumbuhan tanaman 

budidaya tersebut di bawah tegakan sengon.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tanaman ganyong putih yang ditanam di bawah naungan sengon pertumbuhannya 

   

Contoh lainnya adalah hasil observasi/survei lapangan yang menunjukkan 

bahwa pertumbuhan tanaman budidaya lada yang secara visual terlihat sangat baik 

pada tegakan kayu rakyat (sengon) di kabupaten kepahiang, provinsi Bengkuludan 

katan nilai ekonomi secara langsung kepada para petani 

yang melakukan budidaya dengan sistem agroforestry tersebut.Juga produksi 

tanaman pala yang memerlukan pembinaan pengolahan pasca panen agar 

(BPDASHL Ketahun, 

2017).  Namun belum terwujudnya pengelolaan DAS secara terpadu mengakibatkan 

kegiatan yang berpotensi untuk meningkatkan ketahanan pangan 

masyarakat tersebut masih dilakukan secara sektoral atau terpisah ( sector 

roforesty merupakan salah satu contoh konsep sederhana yang dapat 

diimplementasikan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui pengelolaan DAS 
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yang baik, walaupun menurut FAO, 2006  dalam Widyati E, 2018  bahwa sistem 

tersebut justru mengurangi lahan produksi pertanian.  Namun perlu dipahami 

bersama bahwa mempertahankan ketahanan pangan tidak hanya dengan 

memprioritaskan kuantitas produksi pangan saja,  tetapi juga harus 

memperhatikan aspek lingkungan yang dalam hal ini adalah cacthment area DAS 

secara keseluruhan mengingat fungsi strategisnya untuk mempertahankan 

kontinuitas ketersediaan air secara kuantitas maupun kualitas. 

 

KESIMPULAN 

Pengelolaan DAS yang baik dan dilakukan secara terpadu sangat penting untuk 

mempertahankan DAS agar selalu dalam kondisi yang baik dan sehat.  Suatu DAS 

yang sehat dapat menjamin ketersediaan sumberdaya air secara terus menerus 

yang diperlukan dalam mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan.  

Tanpa adanya DAS yang sehat maka ketahanan pangan pun tidak akan terwujud. 

Dalam mendukung program nasional (PN) bidang ketahanan pangan, telah 

dilakukan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai sektor.  Sebagai 

contoh pada sektor kehutanan berkaitan dengan pengendalian DAS telah 

melaksanakan kegiatan RHL dan pembangunan bangunan konservasi tanah (sipil 

teknis) sebagai wujud implementasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, 

pada sektor pertanian telah melakukan kegiatan budidaya tanaman pangan di 

bawah tegakan tanaman kayu-kayuan seperti sengon, pembangunan irigasi oleh 

sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pengembangan budidaya perikanan 

di hutan mangrove, dan lain sebagainya.  Namun sayangnya, semua itu masih 

dilakukan secara sektoral dan belum terintegrasi melalui pengelolaan yang sifatnya 

terpadu. 
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ABSTRAK 

 

Salah satu program untuk meningkatkan kemandirian pangan adalah  diversifikasi 
pangan. Jagung merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia yang dapat 
mendukung kemandirian pangan. Jagung manis (Zea mays L. Saccharata) digemari 
konsumen karena memiliki rasa manis selain juga mengandung gizi tinggi serta 
harga jual yang baik. Meski demikian, produksi jagung manis nasional masih 
dibawah potensi hasilnya. Pertumbuhan dan hasil jagung manis salah satunya 
sangat dipengaruhi oleh pemupukan. Pupuk, baik yang berasal dari pupuk sintetik 
maupun organik,  berperan penting dalam menyediakan unsur hara bagi tanaman 
terutama pada lahan yang kurang subur. Penelitian ini bertujuan untuk 
menentukan kombinasi dosis pupuk limbah sawit dan NPK sintetik terbaik terhadap 
pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis di Inceptisol. Penelitian 
dilaksanakan di lahan Inceptisol pada bulan Desember 2017 – Februari 2018 di Desa 
Medan Baru, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu dengan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap terdiri dari 11 perlakuan dan 3 
ulangan.  Hasil penelitian menunjukkan, kombinasi pupuk organik limbah sawit dan 
pupuk sintetik menghasilkan tanaman yang pertumbuhan dan hasilnya lebih baik 
dibandingkan tanaman yang hanya dipupuk dengan pupuk sintetik atau limbah 
sawit saja. Pupuk limbah sawit pada dosis 30 ton/ha menghasilkan tanaman yang 
pertumbuhan dan hasilnya tidak berbeda dengan tanaman yang dipupuk dengan 
pupuk NPK sintetik pada dosis 300 kg/ha Urea + 200 kg/ha SP-36 + 100 kg/ha KCl. 
Pupuk limbah sawit pada dosis 10 ton/ha yang dikombinasikan dengan 100 kg/ha 
Urea + 75 kg/ha SP-36 + 50 kg ha/ KCl menghasilkan tanaman jagung manis yang 
pertumbuhan dan hasilnya setara dengan kombinasi dosis yang lebih tinggi yaitu 20 
ton/ha pupuk limbah sawit + 200 kg/ha Urea + 150 kg/ha SP-36 + 100 kg/ha KCl. 
Hasil penelitian ini menunjukkan, limbah sawit memiliki potensi sebagai pupuk 
organik dan dapat menggantikan peran pupuk sintetik bagi tanaman.  
 
Kata kunci : pupuk organik, limbah sawit, jagung manis, inceptisol 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu arah kebijakan pangan dan pertanian tahun 2005 – 2015 adalah 

mewujudkan sistem ketahanan pangan dan kemandirian pangan nasional dengan 

mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri. Dalam hal ini, pertanian 
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berkelanjutan menjadi syarat terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan 

(Darajati, 2008). Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan 

pangan Indonesia berkelanjutan bersifat multidimensi yang mencakup aspek 

ekonomi, sosial, politik dan lingkungan. Tantangan tersebut antara lain berupa 

persaingan pemanfaatan sumber daya alam, dampak perubahan iklim global dan 

dominasi usahatani skala kecil (Suryana, 2014). Dalam hal pemanfaatan sumber 

daya alam, dapat dilakukan dengan melakukan budidaya tanaman yang dapat 

mendukung kemandirian pangan seperti jagung manis pada lahan yang masih 

belum banyak diusahakan antara lain Inceptisol. 

Jagung manis (Zea mays L. Saccharata) adalah salah satu jenis tanaman 

pangan yang banyak disukai oleh masyarakat karena memiliki rasa yang lebih manis 

dibandingkan dengan jagung biasa. Jagung manis merupakan komoditas yang dapat 

memberikan keuntungan lebih besar terhadap pertanian dibandingkan jagung biasa 

karena harga jualnya lebih tinggi dan umurnya lebih pendek. Jagung manis juga 

mengandung nilai gizi yang cukup tinggi (Adriani et al., 2014). 

Dalam 100 gram jagung manis terkandung kalori 255 kal, protein 9,2 gram, 

lemak 3,9 gram, karbohidrat 73,7 gram, kalsium 10 miligram, fosfor 256 miligram, 

besi 2,4 miligram, air 12 gram, vitamin B1 0,39 gram, dan kadar gula sebesar 3,2 

gram (Zulkifli dan Herman, 2012). Dengan potensi ini maka jagung manis 

merupakan sumber bahan pangan potensial yang dapat dikembangkan dalam 

diversifikasi pangan untuk mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional. 

Disisi lain, produksi jagung manis nasional dari tahun ketahun cenderung 

mengalami penurunan. Produksi jagung diakhir tahun 2012 sebesar 103.771 ton 

sedangkan diakhir tahun 2013 menurun menjadi sebesar 93.988 ton. Produksi pada 

tahun 2014 sebesar72.756 ton sedangkan pada tahun 2015 tinggal  52.785 ton 

(BPS, 2015). 

Produktivitas jagung manis saat ini masih relatif rendah yaitu berkisar 4-5 

ton/ha, jauh dibawah potensi hasilnya yang mencapai 9.2 ton/ha. Rendahnya 

produksi jagung manis disebabkan karena kurangnya perhatian petani dalam 

memanfaatkan lahan pertanian, teknik budidaya yang belum maksimal, dan lahan-

lahan subur yang beralih fungsi untuk tanaman industri maupun  pemukiman 

(Suntoro dan Astuti, 2014).  

Usaha untuk mengembangkan jagung manis dapat dilakukan melalui beberapa 

alternatif kegiatan, salah satunya adalah pemanfaatan lahan-lahan marginal yang 

ada. Keberadaan lahan-lahan marginal seperti inceptisol masih cukup luas dan 

merupakan sumberdaya yang berpotensi bila dikembangkan sebagai lahan 

pertanian (Yetti et al, 2012). Inceptisol merupakan salah satu ordo tanah yang 

tersebar luas di Indonesia seluas sekitar 20,75 juta ha (37,5%) dari wilayah daratan 

Indonesia. Tanah-tanah ini mempunyai kadar unsur hara esensial yang rendah, 

terutama unsur hara nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K), sehingga perlu 

penambahan unsur hara (Muyasir et al, 2012). 

Inceptisol yang banyak dijumpai pada tanah sawah memerlukan masukan yang 

tinggi baik untuk masukan sintetik (pemupukan berimbang N, P, dan K) maupun 
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masukan organik (pencampuran sisa panen ke dalam tanah saat pengolahan tanah, 

pemberian pupuk kandang atau pupuk hijau) terutama bila tanah sawah 

dipersiapkan untuk tanaman palawija setelah padi (Munir, 1996). Aplikasi pupuk 

organik disamping dapat bepengaruh positif terhadap tanaman juga dapat 

mengurangi penggunaan pupuk sintetik (Setyowati, 2014 et al; Setyowati et al 

2015; Muktamar et al, 2016; Simarmata et al, 2016). 

Pengambilan unsur hara yang sama dari tanah secara terus-menerus dan 

pemberian pupuk anorganik secara berlebihan akan menyebabkan pencemaran 

lingkungan dan produksivitas lahan menurun. Lebih lanjut terjadi degradasi lahan 

atau penurunan kesuburan tanah. Untuk itu  perlu pengurangan aplikasi pupuk 

sintetik dan digantikan dengan pupuk organik seperti mengurangi dosis pupuk NPK 

yang digantikan dengan limbah sawit (sludge) (Marvelia et al, 2006). 

Limbah sawit adalah benda padat yang mengendap di dasar bak pengendapan 

dari sarana pengolahan limbah dan harus dibuang atau dikelola untuk mengurangi 

pencemaran lingkungan. Meski demikian limbah sawit yang dihasilkan dari 

Pengolahan Minyak Sawit (PMS) mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, kalium, 

magnesium, dan kalsium yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan sebagai 

pupuk.   Limbah padat (janjangan kosong dan sludge) merupakan limbah padat 

yang jumlahnya cukup besar. Sludge berasal dari proses fermentasi dan kemudian 

mengendap di dasar bak yang memiliki persentase sekitar 23%/ton tandan buah 

segar (TBS). Rata-rata potensi kandungan unsur hara per ton sludge adalah 0,37% N 

(8 kg), 0,04 % P (2.90 kg ), 0,91 % K (18.30 kg), dan 0,08 % Mg (5 kg) ( Darmawati et 

al, 2014), sedangkan menurut Wahyono et al. (2008)  limbah sawit yang dihasilkan 

dari PMS mengandung unsur hara N (27,03 kg/ton), P (2,54 kg/ton), K (15,5 

kg/ton), Mg (7,36 kg/ton), dan Ca (14,20 kg/ton) atau cukup tinggi sehingga dapat 

digunakan sebagai pupuk organik. Rasio C/N-nya relatif rendah yaitu 5.  

Tandan kosong kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk 

organik yang memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah dan 

tanaman. Keunggulan kompos tandan kosong kelapa sawit meliputi: kandungan 

kalium yang tinggi, tanpa penambahan starter dan bahan kimia, memperkaya 

unsur hara yang ada di dalam tanah, dan mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan 

biologi. Hasil penelitian  Edy dan Sri  (2014) menunjukkan, kompos tandan kosong 

kelapa sawit mengandung N total (1,91%), K (1,51%), Ca (0,83 %), P (0,54 %), Mg 

(0,09%), C- organik (51,23%), C/N ratio 26,82 %, dan Mn 7,13. Hasil analisis kadar 

hara kompos tandan kosong kelapa sawit yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah N (3,62%), P (0,94%) dan K (0,62%). Disamping dari pupuk organik, unsur 

hara NPK juga dapat berasal dari pupuk sintetik. 

Pupuk NPK yang disebut juga sebagai pupuk majemuk mengandung unsur hara 

N=16% dalam bentuk N2O, P=16% dalam bentuk P₂O5, dan K=16% dalam bentuk 

K₂O. Unsur P berperan penting dalam transfer energi di dalam sel tanaman, 

mendorong perkembangan akar dan pembuahan lebih awal. Unsur K berperan 

dalam pertumbuhan tanaman seperti memacu translokasi karbohidrat dari daun ke 

organ tanaman. Pemenuhan unsur N saja tanpa P dan K akan menyebabkan 
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tanaman mudah rebah, peka terhadap serangan hama penyakit, dan menurunnya 

kualitas produksi jagung manis (Rahmi, 2014). 

Hasil penelitian Sari, (2017) menunjukkan bahwa kombinasi pupuk 150 kg NPK 

mutiara + 30 ton/ha lumpur sawit menghasilkan tingkat kehijauan daun tertinggi 

(50,06), diameter batang terbesar (2,47 cm), produksi per petak berkelobot 

terberat (9,10 kg), dan produksi per petak tanpa kelobot terberat (8,12 kg). Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan, pemberian 30 ton/ha lumpur sawit mampu 

menggantikan kebutuhan jagung manis akan pupuk NPK Mutiara.  

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi pupuk limbah sawit dan 

NPK sintetik terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. 

 

METODOLOGI  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2017 – Februari 2018 di Medan 

Baru, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu dengan jenis tanah 

Inceptisol dan ketinggian tempat 15 m dpl.  Penelitian menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan 11 perlakuan dan 3 ulangan, sehingga 

diperoleh 33 petak percobaan. Adapun perlakuannya sebagai berikut : 

 

Perlakuan 
Urea 

(kg/Ha) 

SP-36 

(kg/Ha) 

KCl 

(kg/Ha) 

Pupuk limbah 

sawit (ton/Ha) 

T1 200 150 100 30 

T2 200 150 100 20 

T3 200 150 100 10 

T4 150 100 75 30 

T5 150 100 75 20 

T6 150 100 75 10 

T7 100 50 50 30 

T8 100 50 50 20 

T9 100 50 50 10 

T10 300 200 100 0 

T11 0 0 0 30 

 

Penelitian dimulai dengan membersihkan lahan. Lahan dibersihkan dari sisa 

tanaman dan gulma dengan menggunakan sabit. Tanah diolah dengan 

menggunakan cangkul sampai tanah menjadi gembur. Lahan yang sudah 

dibersihkan dan diolah, kemudian dibuat petakan sebanyak 33 petakan dengan 

menggunakan cangkul  dan ukuran masing-masing petak 3 m x 2 m. Jarak antar 

petak 0,5 m dan jarak antar ulangan 0,5 m. Jarak tanam yang digunakan 70 cm x 

25 cm, sehingga diperoleh 32 tanaman/petak.  Jumlah tanaman sampel pada 

setiap petakan adalah 5 tanaman 

Setelah lahan siap tanam, tiap petakan diberi pupuk limbah sawit dan pupuk 

NPK sesuai dengan dosis perlakuan. Pupuk limbah sawit diberikan 2 minggu 

sebelum tanam dengan cara dicampur merata pada larikan lubang tanam dengan 

menggunakan cangkul. Sedangkan pupuk NPK diberikan dengan cara larikan di 
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samping lubang tanam dengan jarak ± 5 cm yang diberikan pada saat tanam. 

Lubang tanam dibuat dengan cara ditugal dan diisi 2 benih jagung serta diberikan 

karbofuran 3% sebanyak 3-5 butir per lubang tanam pada kedalaman 3-5 cm. 

 Pemeliharaaan tanaman meliputi penyiraman, penyulaman, penjarangan, 

penyiangan, pembubunan serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. 

Penyiraman dilakukan jika tidak turun hujan untuk menjaga kelembaban tanah. 

Penyulaman dan penjarangan dilakukan 1 minggu setelah tanam (MST). Penyiangan 

dilakukan secara manual pada 2,4 dan 6 MST sedangkan pembubunan dilakukan 2 

MST. Penyakit hawar daun yang menyerang tanaman dikendalikan secara kimiawi. 

Panen dilakukan ketika tanaman menunjukan kriteria  tanaman jagung   dan 

sudah berumur sekitar 68 hari dan telah menunjukkan gejala rambut jagung 

mengalami  perubahan warna menjadi coklat, dan tongkol telah berisi penuh.  

 Variabel yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, 

diameter batang, panjang tongkol, diamater tongkol, bobot tongkol serta hasil per 

petak. Analisis tanah dan limbah sawit dilakukan pada awal percobaan untuk 

mengetahui kandungan C organik dan kandungan N.  

 Data hasil pengamatan yang diperoleh kemudian dianalisis dengan Uji-F 

pada taraf 5 % dan pada variabel yang berbeda nyata dilanjutkan dengan Uji DMRT 

pada taraf 5 %. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada umur 32 HST atau saat pertumbuhan fase vegetatif, jagung terserang 

hawar daun. Pada awal infeksi hawar daun, daun tanaman jagung menunjukkan 

gejala berupa bercak kecil kemudian menjadi neurotik (berwarna kuning 

mengering di tepian daunnya). Pengendalian hawar daun dilakukan secara kimiawi 

pada minggu ke 4 dan minggu ke 5. 

Lahan Inceptisol yang digunakan untuk penelitian mengandung unsur hara  N = 

1,37 % dan C- organik =10,66 %.  C/N rasio pada tanah sebesar 7,78 sedangkan C/N 

rasio pupuk limbah sawit16,2. C/N yang baik untuk kematangan kompos adalah 

antara 10-20 dengan demikian pupuk yang digunakan sudah matang, sedangkan 

tanah memiliki tingkat kesuburan yang kurang baik.  

 

Pertumbuhan Vegetatif Jagung Manis 

Hasil analisis data menunjukkan, tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, dan 

diameter batang mempunyai nilai koefisien keragaman (KK) dibawah 15%. Nilai KK 

dipengaruhi oleh faktor alat, lingkungan percobaan dan variabel pengamatan. 

Rendahnya nilai KK pada variabel jumlah daun karena pengamatan dilakukan 

dengan cara menghitung jumlah helaian daun tanpa menggunakan alat sehingga 

tingkat ketelitian data semakin tinggi. Hasil analisis varians dan koefisien 

keragaman variabel pada fase vegetatif tanaman jagung disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil analisis varians dan koefisien keragaman variabel pada fase vegetatif 

tanaman jagung manis 

Variabel pengamatan F-hitung Koefisien Keragaman (%) 

Tinggi tanaman 5.88 ** 9.85 

Jumlah daun 13.87** 2.88 

Luas daun 6.62** 14.53 

Diameter batang 2.51* 13.55 

Keterangan : **= berpengaruh sangat nyata; *=  berpengaruh nyata  

 

Tabel 1 menunjukkan perlakuan yang diberikan berpengaruh terhadap seluruh 

variabel vegetatif yang diamati. Tinggi tanaman merupakan karakter penting dan 

biasanya digunakan sebagai indikator pertumbuhan tanaman. Tinggi tanaman 

biasanya akan mempengaruhi jumlah daun pada tanaman tersebut. Sedangkan 

banyaknya daun berkaitan dengan tingginya kemampuan fotosintesis sehingga 

biasanya produksi tanamannya juga lebih tinggi. Hasil uji lanjut dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil uji lanjut DMRT pengaruh limbah sawit dan pupuk sintetik pada 
pertumbuhan vegetatif tanaman jagung manis 

 

Perlakuan tinggi 

tanaman (cm) 

jumlah 

daun (helai) 

luas daun 

(cm) 

diameter 

batang (cm) 

T1 168,20 a 

143,44 b 

7,47 a 

7,30 ab 

7,12 bcd 

7,12 bcd 

5698,08 a 1,64 a 

T2 4939,49 abc 1,56 a 

T3 143,60 b 3439,16 de 1,69 a 

T4 154,50 ab 5135,69 ab 1,44 ab 

T5 160,70 ab 7,22 abc 4485,42 bcd 1,56 ab 

T6 153,50 ab 6,95 bcd 4376,72 bcd 1,48 ab 

T7 154,00 ab 6,87 cd 4064,70 bcd 1,42 abc 

T8 140,00 bc 6,82 cd 5003,58 abc 1,41 abc 

T9 140,50 bc 6,72 d 4010,36 bcd 1,35 abc 

T10 115,46 cd 6,75 d 3845,51 cde 1,25 bc 

T11 103,66 d 5,91 e 2794,13 e 1,05 c 

Keterangan: angka-angka pada masing-masing kolom yang diikuti oleh huruf yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5% 

 

Tabel 2. menunjukkan, tanaman yang dipupuk dengan kombinasi pupuk 

organik pada dosis 10 ton/ha + pupuk sintetik  pada dosis urea 100 kg/ha, SP-36 75 

kg/ha dan KCl 50 kg/ha (T9) tidak berbeda nyata dengan pemberian 20 ton/ha 

limbah sawit +  pupuk sintetik  pada dosis urea 200kg/ha, SP-36 150 kg/ha dan KCl 

100 kg/ha (T2).  T9 dan T2 diambil untuk perbandingan karena perlakuannya 

merupakan gabungan pupuk organik + pupuk sintetik dengan dosis yang tinggi (T2) 

dan dosis yang rendah (T9) namun hasilnya tidak berbeda nyata. Jika dibandingkan 
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dengan perlakuan T11 (pupuk organik saja) maka perlakuan T2 dan T9 

pertumbuhannya lebih baik. Disisi lain tidak ada perbedaan nyata antara perlakuan 

T10 dan T11 kecuali pada jumlah daun.  

Dengan demikian, aplikasi campuran pupuk sintetik dengan limbah sawit 

menghasilkan tanaman yang pertumbuhannya lebih baik jika dibandingkan dengan 

tanaman yang hanya diberi pupuk sintetik atau organik saja. Penambahan unsur 

hara tersebut, khususnya nitrogen, dapat merangsang pertumbuhan vegetatif 

tanaman yakni daun, batang dan cabang yang merupakan komponen penyusun 

asam amino, protein dan pembentukan protoplasma sel yang dapat berfungsi 

dalam merangsang pertumbuhan tinggi tanaman (Pasta, et al, 2015). 

Tinggi tanaman yang dipupuk dengan pupuk organik dan pupuk sintetik (T9) 

adalah 140,50 cm sedangkan yang hanya dipupuk dengan pupuk sintetik (T10) 

adalah 115,46 cm dan yang dipupuk organik tunggal (T11) sebesar 103,66 cm. 

Dengan demikian kombinasi pupuk organik + pupuk sintetik (T9) tinggi tanamannya 

lebih tinggi 21%  dan 35%  berturut-turut bila dibandingkan dengan perlakuan T10 

dan T11 atau jika pupuk diaplikasikan secara tunggal (Tabel 2).  

Demikian juga dengan jumlah daun, luas daun dan diameter batang juga 

meningkat. Jika pupuk diberikan secara kombinasi jumlah daun tanaman yang 

dipupuk dengan pupuk organik + sintetik meningkat 23 % dan luas daunnya 

meningkat 76 %  pada perlakuan T2 jika dibandingkan dengan tanaman yang hanya 

dipupuk dengan pupuk sintetik saja (T11). Menurut Mardani et al, (2017) dosis 

kombinasi pupuk limbah padat sludge pabrik kelapa sawit dan pupuk Urea, TSP dan 

KCl dalam jumlah tertentu dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara N, P, dan 

K dalam tanah. Sludge pabrik kelapa sawit mengandung unsur N= 0,472%, P2O5= 

0,46%, K2O= 1,304%, dan MgO= 0,070%. Dengan pemberian Urea, TSP dan KCl yang 

memadai maka dapat meningkatkan tinggi tanaman jagung manis. Pertambahan 

tinggi tanaman sangat erat kaitanya dengan unsur hara makro seperti nitrogen, 

fosfor dan kalium. 

 Pengurangan dosis pupuk sintetik menjadi 150 kg/ha Urea, 100 kg/ha SP36 

dan 75 kg/ha KCl dengan penambahan limbah sawit 30 ton/ha (T4) menghasilkan 

tanaman yang tingginya dan luas daunnya sama dengan perlakuan T2. Dengan 

demikian limbah sawit dapat menggantikan peran pupuk sintetik. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan Kriswantoro et al (2016), bahwa makin tinggi dosis pupuk 

organik sampai dengan dosis 20 ton per hektar dan pupuk NPK sampai dengan dosis 

486 kg per hektar, diikuti dengan  pertumbuhan dan produksi tanaman jagung 

manis yang juga semakin meningkat. 

Perlakuan pupuk organik limbah sawit pada dosis 10 ton/ha + pupuk sintetik  

urea 100 kg/ha, SP-36 75 kg/ha dan KCl 50 kg/ha (T9) menghasilkan diameter 

batang yang tidak berbeda nyata dengan pemberian dosis pupuk organik 20 ton/ha 

limbah sawit dan pupuk sintetik  pada dosis urea 200 kg/ha, SP-36 150 kg/ha dan 

KCl 100 kg/ha (T2). Menurut Darmawati et al, (2014), adanya pengaruh yang nyata 

dari pemberian pupuk limbah padat kelapa sawit diduga karena pupuk tersebut 
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mengandung bahan organik yang cukup tersedia sehingga kebutuhan akan unsur 

hara di dalam tanah terpenuhi untuk pertumbuhan tanaman jagung. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan, meskipun pemakaian limbah sawit 

dikombinasikan dengan pupuk sintetik, namun apabila dosisnya rendah, maka 

hasilnya juga kurang bagus. Pupuk sintetik yang diberikan kurang lebih separoh 

dari dosis anjuran atau urea 100 kg/ha, SP-36 75 kg/ha dan KCl 50 kg/ha +dosis 

rendah limbah sawit (10 ton/ha) (T9) hasilnya lebih rendah jika kedua jenis pupuk 

teresbut diberikan pada dosis yang lebih tinggi (T1). Namun demikian perlakuan T9 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan T10 (sintetik tanpa pupuk organik).Dengan 

demikian pupuk sintetik peranannya dapat digantikan dengan pupuk organik. 

Hasil penelitian (Sari, 2017)  menunjukkan,  pemberian 150 kg NPK mutiara + 

30 ton/ha lumpur sawit memghasilkan tingkat kehijauan daun tertinggi (50,06), 

diameter batang terbesar (2,47 cm), produksi jagung berkelobot per petak 

terberat (9,10 kg), dan produksi jagung tanpa kelobot per petak terberat (8,12 kg). 

Sejalan dengan penelitian tersebut, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

pemberian 30 ton/ha lumpur sawit (T11) mampu menggantikan kebutuhan jagung 

manis akan pupuk NPK (T10) yang  ditunjukkan pertumbuhan vegetatif tanaman 

jagung manis yang tidak berbeda nyata antara perlakuan T10 dan T11. 

 

Pertumbuhan Generatif Jagung Manis 

Tabel 3 menunjukkan, perlakuan yang diberikan berpengaruh terhadap 

seluruh variabel yang diamati pada fase generatif jagung manis kecuali panjang 

tongkol.  

Koefisien keragaman (%) pada panjang tongkol, diameter tongkol berkelobot, 

panjang tongkol tanpa kelobot, dan diameter tongkol tanpa kelobot mempunyai 

nilai KK dibawah 10%, sedangkan variabel pengamatan berat tongkol berkelobot, 

berat tongkol tanpa kelobot, dan diameter tongkol tanpa kelobot diatas 10 %.  

Tabel 4. Menunjukkan, diameter tongkol berkelobotyang dipupuk dengan 

kombinasi pupuk organik 10 ton/ha + pupuk sintetik  urea 100 kg/ha, SP-36 75 

kg/ha dan KCl 50 kg/ha (T9)  tidak berbeda dengan perlakuan 20 ton/ha limbah 

sawitdan pupuk sintetik  pada dosis urea 200 kg/ha, SP-36 150 kg/ha dan KCl 100 

kg/ha (T2). Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan pupuk N, P dan K mampu 

menyediakan unsur hara bagi tanaman sehingga kebutuhan hara bagi tanaman 

dapat tercukupi. Dengan tercukupinya kebutuhan hara, maka pertumbuhan dan 

hasil tanamannya juga bagus termasuk pembentukan tongkolnya. Unsur hara yang 

tersedia dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan akan menyebabkan kegiatan 

penyerapan hara dan fotosintesis berjalan dengan baik sehingga fotosintat yang 

terakumulasi juga ikut meningkat dan akan berdampak terhadap panjang tongkol 

tanaman jagung manis (Nurhayati, 2006). 

 

Tabel 3. Hasil analisis varians dan koefisien keragaman variabel pada fase 
generatif tanaman jagung manis 
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Variabel pengamatan F hitung Koefisien Keragaman (%) 

Panjang tongkol 

Diameter tongkol berkelobot 

Berat tongkol berkelobot 

Berat tongkol tanpa kelobot 

Panjang tongkol tanpa kelobot 

Diameter tongkol tanpa kelobot 

Hasil per plot 

2.31 ns 

5.07** 

3.55** 

11.92** 

7.26** 

13.29** 

14.18** 

8.79 

5.30 

12.46 

10.79 

9.91 

3.78 

10.96 

Keterangan : **= berpengaruh nyata; ns= tidak berpengaruh nyata. 

 

Hasil penelitian Resqi et al, (2014) juga menunjukkan perlakuan sumber 

pupuk N dan waktu pemberian urea mampu komponen hasil yang meliputi 

diameter tongkol tanpa kelobot, bobot segar tongkol berkelobot, bobot segar 

tongkol tanpa kelobot dan hasil tongkol tongkol berkelobot dibandingkan yang 

dipupuk dengan hanya pupuk Urea yang diberikan 3 kali. Hasil penelitian lain 

menunjukkan, pemupukan dengan menggabungkan antara pupuk sintetik dan 

organik dapat lebih tinggi meningkatkan produksi tanaman jagung baik itu panjang 

tongkol, lingkar tongkol dan bobot pipilan kering (Dewanto, et al, 2013). Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan, tanaman yang dipupuk dengan campuran pupuk 

sintetik dan pupuk organik hasilnya lebih tinggi dibandingkan tanaman yang hanya 

dipupuk dengan pupuk sintetik saja  (T10) atau pupuk organik saja (T11). 

Tanaman yang dipupuk organik 10 ton/ha + pupuk sintetik  pada dosis urea 

100 kg/ha, SP-36 75 kg/ha +KCl 50 kg/ha (T9) menghasilkan jagung manis yang 

memiliki diamater tongkol, panjang tongkol, bobot tongkol maupun hasil yang 

sama dengan perlakuan 20 ton/ha limbah sawitdan pupuk sintetik  urea 200 kg/ha, 

SP-36 150 kg/ha dan KCl 100 kg/ha (T2). 

Diamater tongkol berkelobot dan diameter tanpa kelobot pada perlakuan T9 

naik sebesar 12 % dan 16 % jika dibandingkan dengan T10.  Sedangkan panjang 

tongkol tanpa kelobot, bobot tongkol berkelobot dan bobot tongkol tanpa kelobot 

kenaikannya berturut-turut 7 %, 32 % dan 42 % jika dibandingkan dengan perlakuan 

T11. Dengan meningkatnya parameter tersebut, maka diikuti dengan naiknya hasil 

jagung manis per petaknya. Meningkatnya panjang tongkol dan diameter tongkol 

dapat dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah daun akibat meningkatnya tinggi 

tanaman. Meningkatnya jumlah daun dapat meningkatkan proses fotosintesis pada 

tanaman tersebut sehingga dapat mengasilkanfotosintat yang dapat 

ditranslokasikan ke tongkol yang dapat meningkatkan panjang tongkol. 

memungkinnya menangkap cahaya semaksimal mungkin persatuan volume dan 

meminimalkan jarak yang harus ditempuh oleh CO2 dari permukaan daun ke 

kloroplas sehingga hasil fotosintesis lebih banyak diarahkan ke buah. Meningkatnya 

fotosintat dapat meningkatkan panjang dan diameter tongkol karena fotosintat 

yang dihasilkan dapat ditranslokasikan ke tongkol (Handayani, 2014). Diameter 

tongkol berkelobot maupun tongkol tanpa kelobot pada perlakuan kombinasi pupuk 

organik + sintetik T1 sampai T9 lebih tinggi dibandingkan perlakuan  T10 dan  T11. 
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Tabel 4. Hasil uji lanjut DMRT Pengaruh limbah sawit dan pupuk sintetik pada              
pertumbuhan generatif tanaman jagung manis 

 

Perlakuan DTB  
(cm) 

DTTK 
(cm) 

PTTK 
(cm) 

BTB 
(g) 

BTTK (g) H/ P 
(kg)/6m2 

T1 4,81 ab 3,89 a 21,24 a 300,8 a 224,00   a 7,04 a 
T2 4,62 ab 3,71 

abc 
18,24 b 295,2 ab 178,12   b 6,66 ab 

T3 4,60 ab 3,62 bc 16,16 
bcd 

280,4 ab 165,60   bc 6,14 bc 

T4 4,84 ab 3,52 
abc 

17,20 bc 288,00 ab 174,00  bc 6,55 abc 

T5 5,03 a 382 ab 17,10 bc 286,00 ab 183,00 b 6,50 abc 
T6 4,73 ab 3,58 bc 17,20 bc 257,00 abc 177,00   bc 6,40 abc 
T7 4,43 bc 3,52 c 15,80 

bcd 
241,00 bcd 141,00  cd 5,45 c 

T8 4,61 ab 3,65 
abc 

15,50 
bcd 

248,00 bcd 186,00 b 5,45 c 

T9 4,55 ab 3,65 
abc 

15,50 
bcd 

250,00abcd 161,00 bc 4,05 d 

T10 4,04 c 3,12 d 13,73 d 221,33 cd 107,33  d 3,56 d 
T11 3,99 c 3,10 d 14,46 cd 188,00 d 112,66  d 3,23 d 

 
Keterangan: angka-angka pada masing-masing kolom yang diikuti oleh huruf yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%. DTB=diameter tongkol. DTTK= diameter 

tongkol tanpa kelobot. PTTK=panjang tongkol tanpa kelobot. BTB= berat tongkol berkelot. BTTK= 

berat tongkol tanpa kelobot. H/ P= hasil/plot 

 

Peran utama pupuk organik sebagai pembenah tanah dan pupuk sintetik 

sebagai penyedia unsur hara dalam hal ini saling mengisi. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil tongkol yang lebih rendah jika tanaman hanya dipupuk dengan pupuk 

organik saja atau pupuk sintetik saja. Tidak ada perbedaan nyata antara tongkol 

yang dihasilkan dari perlakuan  T10 dan T11 (Tabel 4). Secara umum, hasil 

penelitian menunjukkan, tanaman yang dipupuk dengan campuran pupuk sintetik 

dan pupuk limbah sawit hasilnya lebih baik dibandingkan perlakuan tunggal atau 

yang hanya dipupuk dengan pupuk organik saja atau pupuk sintetik saja.  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Aplikasi campuran pupuk sintetik dan limbah sawit menghasilkan tanaman yang 

pertumbuhan dan hasilnya lebih baik dibandingkan tanaman yang hanya 

dipupuk dengan pupuk sintetik atau limbah sawit saja. 

2. Tanaman yang dipupuk dengan  limbah sawit pada dosis 30 ton/ha hasilnya 

tidak berbeda dengan tanaman yang dipupuk dengan pupuk sintetik pada dosis  

300 kg/ha Urea + 200 kg/ha SP-36 + 100 kg/ha KCl.   
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3. Limbah sawit pada dosis 10 ton/ha yang dicampur dengan 100 kg/ha Urea + 75 

kg/ha SP-36 + 50 kg/ha KCl menghasilkan jagung yang pertumbuhan dan 

hasilnya setara dengan tanaman yang dipupuk dengan  200 kg/ha Urea + 150 

kg/ha SP-36 + 100 kg/ha KCl + 20 ton/ha limbah sawit. 
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ABSTRAK 

Kekurangan pangan masih menjadi masalah utama bagi sebagian orang dan rumah 
tangga di Indonesia. Saat ini ketahanan pangan merupakan salah satu program 
pembangunan dengan status prioritas nasional. Organisasi Pangan dan Pertanian 
Dunia (FAO) menyatakan, kacang-kacangan merupakan salah satu solusi ketahanan 
pangan. Dengan demikian, kacang-kacangan dapat menjadi solusi masalah 
kekurangan pangan yang terjadi. Sejauh ini, produktivitas kacang tanah masih 
dibawah potensi hasilnya. Media tumbuh dengan pH yang tepat dan kandungan 
unsur hara seperti nitrogen, fosfor dan kalsium yang cukup sangat menentukan 
keberhasilan budidaya kacang tanah. Kebutuhan unsur hara bagi tanaman tidak 
hanya dapat disediakan dari pupuk sintetik namun juga dari kompos atau pupuk 
organik. Paitan (Tithonia diversifolia) merupakan gulma berdaun lebar dengan 
kandungan biomasa dan unsur hara N yang tinggi yang dapat dijadikan sumber 
bahan kompos. Disisi lain unsur hara fosfor sangat diperlukan  dalam proses 
pengisian polong kacang tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 
pengaruh kompos paitan dan fosfor terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 
kacang tanah. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan 
Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, pada bulan November 2017 hingga Maret 2018 
dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL), dua faktor dan 
tiga ulangan.  Faktor pertama adalah dosis kompos paitan terdiri dari 0 ton ha-1 
(kontrol)  dan 20 ton/ha. Dosis fosfor sebagai faktor kedua terdiri dari 25 kg/ha, 50 
kg/ha, 75 kg/ha dan 100 kg/ha.  Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat 
interaksi antara perlakuan kompos paitan dan dosis pupuk fosfor terhadap 
pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. Kompos paitan pada dosis 20 ton 
ha-1 dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah yang 
diindikasikan dengan meningkatnya tinggi tanaman, bobot kering brangkasan, 
bobot polong maupun bobot biji kacang tanah berturut-turut 53%, 58%, 67% dan 
71% dibandingkan tanaman kontrol. Pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah 
tidak dipengaruhi oleh dosis fosfor. 
Kata kunci: kompos, paitan, Tithonia diversifolia, fosfor, kacang tanah 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu arah kebijakan pangan dan pertanian tahun 2005 – 2015 adalah 

mewujudkan sistem ketahanan pangan dan kemandirian pangan nasional dengan 

mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri. Dalam hal ini, pertanian 

berkelanjutan menjadi syarat terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan 
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(Darajati, 2008). Beeberapa kebijakan yang terkait langsung dengan upaya 

mewujudkan ketersediaan pangan nasional adalah kebijakan dan strategi 

diversifikasi pangan di Indonesia. Salah satu upaya percepatan diversifikasi pangan 

dalam jangka pendek adalah peningkatan ketersediaan pangan berbasis pada 

potensi sumberdaya wilayah yang berwawasan lingkungan (Suryana, 2005) 

Tanaman pokok di Indonesia selain padi yang termasuk dalam kategori 

tanaman palawija adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, 

dan ubi jalar. Kacang tanah merupakan komoditas penting yang terus 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat. 

Meski demikian produksi dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan pasar. 

Selama periode 2010-2014 rata-rata volume impor kacang tanah sebesar 242,80 

ribu ton dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya 7,77%. Tidak hanya 

masalah impor dan ekspor, lokasi tanam dan tingkat kesuburan lahan juga menjadi 

kendala dalam merealisasikan target produksi kacang tanah. 

Produktivitas tanaman kacang tanah di Propinsi Bengkulu dari tahun ke tahun 

selalu mengalami penurunan. Data statistik menunjukkan produksi kacang tanah di 

Bengkulu pada tahun 2010 sebesar 7.253 ton sedangkan pada tahun 2015 tinggal 

3.630 ton. Salah satu penyebab turunnya produksi kacang tanah tersebut adalah 

konversi lahan. Rata-rata produkstivitas kacang tanah di Indonesia adalah 12 

kuintal/ha sedangkan produktivitas di tingkat dunia mencapai 17,96 kuintal/ha. 

Jika dirunut lebih lanjut, maka produktivitas kacang tanah di Pulau Jawa lebih 

besar dibandingkan di Luar Pulau Jawa dan salah satu penyebabnya adalah lahan 

yang kurang subur. Disisi lain Rachmat (2015) mengatakan, tantangan mewujudkan 

ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat berkaitan dengan peningkatan 

produksi tanaman.  

Di Propinsi Bengkulu, sebagian besar jenis tanahnya adalah Ultisol. Luas 

Ultisol kurang lebih 25% dari total daratan di Indonesia dan memiliki peranan yang 

penting dalam pengembangan pertanian lahan kering. Meski demikian, 

pemanfaatan Ultisol untuk budidaya tanaman pangan menghadapi kendala sifat-

sifat kimia yang dimiliki Ultisol. Ultisol memiliki ciri antara lain pH rendah (<4,5), 

tingkat kejenuhan Al tinggi, kandungan bahan organik rendah serta kandungan 

unsur hara makro P, K, Ca dan Mg rendah. Oleh karena itu peningkatan 

produktivitas Ultisol dapat dilakukan melalui perbaikan tanah (ameliorasi), 

pemupukan dan pemberian pupuk organik (Prasetyo dan Suriadikarta, 2006) 

Tanah Ultisol umumnya peka terhadap erosi serta memiliki pori aerasi dan 

indeks stabilitas rendah, sehingga tanah menjadi mudah padat. Hal ini 

menyebabkan terhambatnya pertumbuhan akar. Penambahan bahan organik selain 

dapat meningkatkan kesuburan tanah karena unsur hara yang terkandung di 

dalamnya, juga dapat memperbaiki sifat-sifat tanah. 

Salah satu jenis pupuk organik adalah kompos. Kompos merupakan pupuk 

organik yang pengolahannya diuraikan oleh mikroorganisme. Sebagai pupuk 

organic, kompos juga dapat memperbaiki struktur tanah, memperbesar 

kemampuan tanah dalam menyerap air dan menahan air serta zat-zat hara lain. 
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Kompos dapat dibuat dari berbagai sumber antara lain limbah rumah tangga, 

limbah ternak, limbah industri, jerami padi, daun-daun kering, jenis legum-

leguman dan gulma seperti tusuk konde (Wedelia trilobata), Chromolaena 

(Chromolaena odorata) dan paitan (Tithonia diversifolia) yang dapat dijadikan 

sumber kompos guna memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman (Setyowati et al, 

2014; Setyowati et al, 2015; Simarmata et al, 2016). Paitan memberikan pengaruh 

positif baik bagi tanaman maupun tanah (Muktamar et al, 2016; Muktamar et al, 

2017a; Muktamar et al, 2017b). Hal ini disebabkan karena daun paitan lebih cepat 

terdekomposisi. Paitan dapat dijadikan sebagai sumber hijauan potensial yang 

dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penggunaan pupuk buatan sehingga mampu 

menekan biaya produksi (Fahrurrozi et al, 2015; Fahrurrozi et al, 2016). Paitan 

memiliki kandungan hara 3,59% N, 0,34% P, dan 2,29% K. Bagian tanaman paitan 

yang dapat digunakan sebagai pupuk hijau adalah batang dan daunnya. 

Pemanfaatan paitan sebagai sumber hara, dapat berupa pupuk hijau segar, pupuk 

hijau cair, atau kompos dan mulsa (Muhsanati et al., 2008; Lestari, 2016, 

Fahrurrozi et al, 2017). Pupuk kompos memiliki kandungan hara yang lengkap 

namun ketersediaannya rendah, sehingga perlu dikombinasikan dengan pupuk 

sintetik (Ding et al., 2002).  

Pemupukan fosfat dengan demikian merupakan salah satu cara untuk 

mengelola Ultisol karena kandungannya yang rendah.  Suprapto (2002), 

mengatakan bahwa pupuk sintetik yang banyak dipakai dalam peningkatan produksi 

kacang tanah salah satunya adalah pupuk fosfor (P). Unsur P diserap dalam bentuk 

senyawa anorganik yang larut dalam air, misalnya asam nukleat dan phitin. Fosfor 

yang diserap tanaman dalam bentuk ion anorganik cepat berubah menjadi senyawa 

fosfor organik. Fosfor ini bersifat mobil atau mudah bergerak antar jaringan 

tanaman. Kadar optimal fosfor dalam tanaman pada saat pertumbuhan vegetatif 

adalah 0.3% - 0.5% dari berat. 

Unsur fosfor dapat diperoleh dari pupuk anorganik seperti pupuk SP-36 dan 

pupuk TSP. Pupuk SP-36 mengandung P2O5 sebanyak 36%. Unsur fosfor sangat 

bermanfaat bagi tumbuhan terutama dalam hal transfer energi, penyusunan 

protein, koenzim, asam nukleat dan senyawa metabolik. Fosfor berguna untuk 

mendorong awal pertumbuhan akar, pertumbuhan bunga dan biji, memperbesar 

persentase terbentuknya bunga menjadi biji, menambah daya tahan tanaman 

terhadap serangan hama dan penyakit, serta memperbaiki struktur hara tanah. 

Tanaman kacang tanah membutuhkan fosfor lebih banyak dibandingkan pupuk 

nitrogen (Marzuki, 2007). 

Pupuk organik serta pupuk sintetik memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing.  Aplikasi kombinasi keduanya diperlukan karena penggunaan pupuk 

sintetik yang tidak tepat secara terus menerus tanpa diikuti pemberian pupuk 

organik dapat menurunkan kualitas sifat fisik, kimia dan biologi tanah (Musnamar, 

2006). Penelitian kombinasi pupuk organik dan anorganik yang dilakukan Prasetya 

(2014), memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan bila hanya menggunakan 

bahan organik atau pupuk anorganik secara tunggal. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kompos paitan dan dosis 

pupuk fosfor terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah.  

 

METODOLOGI  

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai Februari 2018 di 

Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu pada 

ketinggian tempat ± 10 meter diatas permukan laut dengan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dan terdiri dari dua faktor perlakuan. 

Faktor pertama adalah kompos paitan K0 = Tanpa Kompos dan K1 = Kompos Paitan 

dosis 20 ton/ha. Faktor kedua adalah dosis fosfor (SP-36) dengan 4 taraf perlakuan 

yaitu: P1 = 25 kg/ha,  P2 = 50 kg/ha,   P3 = 75 kg/ha dan P4 = 100 kg/ha.   

Pembuatan pupuk kompos paitan dilakukan dengan cara mencacah bagian 

vegetatif dari gulma paitan yang belum berbunga. Paitan dicincang halus dengan 

menggunakan mesin cacah dengan ukuran kurang lebih 2-3 cm. Cincangan paitan 

ditempatkan pada bak pengomposan. Selanjutnya ditambahkan pupuk kandang 

dengan paitan yang sudah dicincang halus dengan perbandingan kompos 

paitan:pupuk kandang = 1:3 (w:w) untuk selanjutnya dicampurkan  secara merata. 

Larutan EM-4 dengan konsentrasi 100 ml/L air di disiramkan secara merata pada 

tumpukan campuran paitan dan pupuk kandang. Setelah itu ditutup rapat dengan 

terpal. Selama proses pengomposan, dilakukan pembalikan seminggu sekali agar 

proses dekomposisi merata. Kompos yang sudah matang dicirikan dengan warna 

menjadi coklat kehitaman, tidak berbau, apabila digenggam kompos akan 

menggumpal, lunak dan remah.  

Langlah selanjutnya adalah persiapan lahan. Lahan dibersihkan dari gulma 

kemudian dicangkul pada kedalaman kurang lebih 20 cm. Selanjutnya, dibuat 

petakan-petakan yang berukuran 2 m x 3 m sebanyak 24  petak dengan jarak antar 

petak perlakuan 50 cm dan jarak antar ulangan 100 cm. Penanaman benih kacang 

tanah var. Talam dilakukan pada jarak tanam 40 cm x 20 cm dua minggu setelah 

pengolahan tanah dengan cara ditugal  pada kedalaman 2-3 cm. Pada saat yang 

bersamaan  setiap lobang tanam diberi Furadan 3G sebanyak 10-15 butir untuk 

mencegah serangan hama.  

Kompos paitan dan pupuk fosfor diberikan satu minggu sebelum tanam  sesuai 

dengan dosis perlakuan. Kompos disebarkan di setiap petakan lalu dircampur rata 

dengan tanah dengan menggunakan cangkul. Pupuk dasar diberikan pada saat 

tanam.  Pupuk dasar yang digunakan adalah pupuk Nitrogen (Urea) dan pupuk 

Kalium (KCl) yang diberikan sesuai dengan dosis pupuk rekomendasi yaitu urea 75 

kg/ha dan KCl 50 kg/ha. 

Pemeliharaan tanaman kacang tanah dilakukan sejak penanaman hingga 

panen yang meliputi pengairan, penyulaman, penjarangan, pembumbunan dan 

pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT). Pengairan dilakukan  untuk 

menjaga kelembaban tanah. Penyulaman dan penjarangan dilakukan 2 minggu 

setelah tanam (MST). Pembumbunan dan penyiangan dilakukan saat tanaman 
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berumur 2 dan 8 MST. Penyiangan dilakukan secara manual dengan mencabut 

gulma yang tumbuh di sekitar tanaman.  

Pemanenan dilakukan setelah tanaman berumur 95 hari setelah tanam dan 

tanaman telah memperlihatkan  tanda-tanda sebagian besar daun sudah berubah 

warna dari hijau menjadi kekuningan dan mulai rontok. Pemanenan dilakukan 

dengan cara mencabut seluruh bagian tanaman secara hati-hati. 

Variabel diamati terhadap 5 tanaman sampel yang meliputi tinggi tanaman 

(cm), kehijauan daun, jumlah cabang, bobot segar dan bobot kering brangkasan 

(g), bobot polong (g), bobot biji per tanaman (g), jumlah polong bernas, jumlah 

polong hampa, bobot 100 biji (g), bobot polong dan bobot biji per petak (g). 

Sebagai data pendukung diukur pH tanah, C-organik, N dan P sebelum tanam dan 

setelah tanam.  

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan Analisis Varian (ANAVA) 

menggunakan uji F pada taraf 5 %.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Saat penelitian berlangsung pertumbuhan tanaman kacang tanah menunjukkan 

kondisi yang baik dan normal. Daya tumbuh kacang tanah mencapai 90 %. Curah 

hujan berkisar antara 198.8 mm/bulan sampai 316.4 mm/bulan. Selama penelitian 

berlangsung,. pengairan pada tanaman kacang tanah hanya dilakukan beberapa kali 

saja dan selebihnya tidak dilakukan pengairan dikarenakan curah hujan yang cukup 

tinggi sudah dapat memenuhi kebutuhan tanaman dan tanaman tidak menunjukkan 

gejala kekeringan. Hasil analisis tanah awal menunjukkan lokasi penelitian 

memiliki pH 5,0 (masam), N: 0,19% (rendah), kadar P: 2,04 ppm (rendah), C-

Organik: 2,29 % (sedang). Setelah kompos paitan dan fosfor diaplikasikan terjadi 

peningkatan pH tanah: 5,3 (masam), N: 0,27 % (sedang), kadar P: 4,79 ppm 

(sedang), C-Organik: 3,02 % (tinggi). 

 

Pola Pertumbuhan Tinggi Tanaman Kacang Tanah 

Tinggi tanaman untuk seluruh perlakuan yang diamati pada minggu ke 2 

sampai minggu ke 10 menunjukkan pola pertumbuhan sigmoid yaitu pertumbuhan 

yang awalnya lambat pada fase inisiasi kemudian diikuti fase berikutnya yang 

pertumbuhannya semakin cepat. Selanjutnya pertumbuhan semakin lambat dan 

akhirnya mendekati konstan (Gambar 1). 
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Keterangan:  
K0P1= tanpa kompos + P 25 Kg/ha; K
P 75 kg/ha; K0P4= tanpa kompos + P100 kg/ha; K
kompos 20 ton/ha +50 ton/ha; K
+ P 100 kg/ha 

 
Gambar 1.  Pertumbuhan tinggi tanaman kacang tanah
kompos  paitan dan fosfor pada berbagai dosis
 

Tanaman yang dipupuk kompos paitan pada dosis 2

lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman kontrol atau tidak dipupuk dengan 

pupuk kompos (K0). Kandungan hara dalam kompos paitan 

N total sebesar 3,50%, P total 0,35%, K total 3,50 % dan Ca (0,59%)

berkontribusi dalam ketersediaan hara di media tanam yang dapat dimanfaatkan 

bagi tanaman untuk tumbuh dan berkembang.

dibutuhkan bagi pertumbuhan vegetatif 

Napitupulu dan Winarto (2010) menyatakan, pupuk nitrogen diperlu

tanaman untuk merangsang pertumbuhan tanaman terutama tinggi tanaman. 

Pupuk nitrogen memacu daun yang berperan sebagai indikator pertumbuhan 

tanaman dalam proses fotosintesis. Meratanya cahaya yang dapat diterima oleh 

daun menyebabkan meningkatnya pros

asimilasi yang diakumulasi akan lebih banyak, dimana asimilat tersebut akan 

digunakan sebagai energi pertumbuhan tanaman untuk membentuk organ vegetatif 

seperti daun dan tinggi tanaman.

 

Hasil Analisis Varian 

Hasil analisis varian yang ditujukan untuk melihat pengaruh perlakuan 

terhadap variabel yang diamati

Hasil analisis menunjukkan tidak terjadi interaksi antara perlakuan dosis 

kompos dan dosis fosfor yang diberikan. Meski fosfor tidak berp

tanaman namun pemberian kompos paitan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman kacang tanah. 
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Pertumbuhan tinggi tanaman kacang tanah yang dipupuk dengan  
kompos  paitan dan fosfor pada berbagai dosis 

Tanaman yang dipupuk kompos paitan pada dosis 20 ton/ha (K1) tanamannya 

lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman kontrol atau tidak dipupuk dengan 

andungan hara dalam kompos paitan yang relatif tinggi yaitu 

sebesar 3,50%, P total 0,35%, K total 3,50 % dan Ca (0,59%)

tribusi dalam ketersediaan hara di media tanam yang dapat dimanfaatkan 

bagi tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Unsur hara, terutama  N sangat 

bagi pertumbuhan vegetatif tanaman.  

Napitupulu dan Winarto (2010) menyatakan, pupuk nitrogen diperlu

tanaman untuk merangsang pertumbuhan tanaman terutama tinggi tanaman. 

Pupuk nitrogen memacu daun yang berperan sebagai indikator pertumbuhan 

tanaman dalam proses fotosintesis. Meratanya cahaya yang dapat diterima oleh 

daun menyebabkan meningkatnya proses asimilasi yang terjadi sehingga hasil 

asimilasi yang diakumulasi akan lebih banyak, dimana asimilat tersebut akan 

digunakan sebagai energi pertumbuhan tanaman untuk membentuk organ vegetatif 

seperti daun dan tinggi tanaman. 

analisis varian yang ditujukan untuk melihat pengaruh perlakuan 

terhadap variabel yang diamati disajikan pada Tabel 1. 

Hasil analisis menunjukkan tidak terjadi interaksi antara perlakuan dosis 

kompos dan dosis fosfor yang diberikan. Meski fosfor tidak berpengaruh terhadap 

tanaman namun pemberian kompos paitan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 
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= tanpa kompos + 
= kompos 20 ton/ha + P 25 kg/ha; K1P2= 

= kompos 20 ton/ha 

yang dipupuk dengan  

) tanamannya 

lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman kontrol atau tidak dipupuk dengan 

relatif tinggi yaitu 

sebesar 3,50%, P total 0,35%, K total 3,50 % dan Ca (0,59%) ditengarai 

tribusi dalam ketersediaan hara di media tanam yang dapat dimanfaatkan 

terutama  N sangat 

Napitupulu dan Winarto (2010) menyatakan, pupuk nitrogen diperlukan 

tanaman untuk merangsang pertumbuhan tanaman terutama tinggi tanaman. 

Pupuk nitrogen memacu daun yang berperan sebagai indikator pertumbuhan 

tanaman dalam proses fotosintesis. Meratanya cahaya yang dapat diterima oleh 

es asimilasi yang terjadi sehingga hasil 

asimilasi yang diakumulasi akan lebih banyak, dimana asimilat tersebut akan 

digunakan sebagai energi pertumbuhan tanaman untuk membentuk organ vegetatif 

analisis varian yang ditujukan untuk melihat pengaruh perlakuan 

Hasil analisis menunjukkan tidak terjadi interaksi antara perlakuan dosis 

engaruh terhadap 

tanaman namun pemberian kompos paitan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 
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Tabel 1. Tabel Anava dari seluruh peubah yang diamati 

No Variabel F hitung 5% 

Interaksi Dosis Kompos 

(K) 

  Dosis 

Fosfor (P) 

1 Tinggi tanaman 0.57 ns 75.98 * 1.64 ns 

2 Kehijauan daun 0.89 ns 18.75 * 0.06 ns 

3 Jumlah cabang tanaman 0.78 ns 34.19 * 0.95 ns 

4 Bobot segar brangkasan 0.67 ns 31.49 * 0.06 ns 

5 Bobot kering brangkasan 0.55 ns 19.66* 0.09 ns 

6 Bobot polong 1.07 ns 34.21 * 0.37 ns 

7 Bobot biji per tanaman 1.50 ns 35.25 * 0.42 ns 

8 Jumlah polong bernas 0.58 ns 26.71 * 0.80 ns 

9 Jumlah polong hampa 0.28 ns 16.52 * 0.25 ns 

10 Bobot 100 biji 1.23 ns 0.61 ns 0.66 ns 

11 Bobot polong per petak 0.44 ns 21.34 * 1.02 ns 

12 Bobot biji per petak 0.77 ns 17.32 * 1.50 ns 

Keterangan : ns = berpengaruh tidak  nyata; *  = berpengaruh nyata  

 
Interaksi Kompos Paitan dan  Fosfor terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman  

 
Hasil penelitian menunjukkan, aplikasi  kompos paitan dan fosfor secara 

bersama-sama belum menunjukkan terjadinya saling interaksi  antar keduanya 

sehingga tidak nampak pengaruhnya selama pertumbuhan dan produksi tanaman. 

Dwidjoseputro (1985) menyatakan, pertumbuhan yang baik dapat dicapai bila 

faktor keliling yang mempengaruhi pertumbuhan berimbang dan menguntungkan. 

Bila salah satu faktor tidak seimbang dengan faktor yang lain maka faktor ini dapat 

menekan atau terkadang menghentikan pertumbuhan tanaman. 

Perlakuan antara kompos paitan dan fosfor secara bersamaan belum tentu 

selamanya memberikan pengaruh yang baik bagi tanaman. Kedua perlakuan 

tersebut dapat mendorong, menghambat, atau sama sekali tidak memberikan 

respon bagi tanaman. Lingga dan Marsono (2007) menyatakan, respon tanaman 

terhadap pupuk yang diberikan ditentukan baik oleh faktor genetis dari tanaman 

maupun kondisi iklim. 

Disisi lain, kombinasi kompos paitan dan dosis fosfor walaupun tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan dan hasil kacang tanah 

namun dapat memperbaiki sifat kimia tanah sebagaimana yang terlihat pada 

peningkatan pH tanah yang semula 5,0 menjadi 5,3;  kadar P tanah dari 2,04 

menjadi 4,79 dan peningkatan C-organik tanah dari 2,29 menjadi 3,02. Widiwurjani 

dan Suhardjono (2006) menyatakan, pemberian kompos paitan pada tanaman 

dapat memperbaiki sifat fisik, kesuburan kimiawi (peningkatan kadar N, P, K, dan 

Mg tanah) dan peningkatan kehidupan biota tanah, sehingga meningkatkan kualitas 

tanah. Paitan juga mempunyai potensi sebagai suplemen pupuk sintetik untuk 
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mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman, mampu mengurangi polutan dan 

menurunkan tingkat jerap P, Al, dan Fe aktif.  

 
Pengaruh Kompos Paitan terhadap Tanaman Kacang Tanah. 
 

Tabel 2 menunjukkan, kompos paitan pada dosis 20 ton/ha dapat meningkatkan 

tinggi tanaman, jumlah cabang, serta bobot brangkasan tanaman kacang tanah. 

 

Tabel 2. Pengaruh kompos paitan terhadap Tinggi Tanaman (TT), Kehijauan Daun 
(KD), Jumlah Cabang Tanaman (JCT), Bobot Segar Brangkasan (BSB) dan Bobot 
Kering Brangkasan (BKB) tanaman kacang tanah. 

Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata 

 

Hasil ini menunjukkan, kompos paitan mampu memberikan kontribusi 

terhadap pertumbuhan tanaman melalui sumbangannya terhadap ketersediaan 

hara maupun memperbaiki lingkungan tumbuhnya. Tinggi tanaman kacang tanah 

yang dipupuk dengan kompos paitan pada dosis 20 ton/ha sebesar 41,47 cm dan 

pertumbuhannya normal. Hasil penelitian Wibawa (2014) menunjukkan, tinggi 

tanaman kacang tanahnya  48,37 cm. Jika dibandingkan dengan kontrol, tinggi 

tanaman ini meningkat 53% (Tabel 2). Peningkatan tinggi tanaman ini disebabkan 

karena kandungan hara dalam kompos paitan relatif tinggi. Hasil penelitian 

Hartatik (2007) menunjukkan, kandungan nutrisi pada kompos paitan yaitu N total 

sebesar 3,50%, P total 0,35%, K total 3,50 % dan Ca (0,59%).  Unsur nitrogen 

fungsinya sangat penting terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman. Sugito (1999) 

menyatakan, pemberian pupuk organik yang tinggi dapat menambah unsur hara 

mikro dan juga dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah bagi 

tanaman terutama unsur N yang fungsi utamanya ialah untuk perkembangan 

vegetatif tanaman.  

Ketersediaan unsur nitrogen yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan 

vegetatif tanaman, karena nitrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan 

tanaman secara keseluruhan khususnya batang, cabang, dan daun. Tabel 2 juga 

menunjukkan kompos paitan dapat meingkatkan kehijauan daun. Dengan 

pertumbuhan vegetatif tanaman yang baik maka ukuran sel meningkat dan 

membuat daun berwarna lebih hijau. Damanik at al., (2010)  menyatakan bahwa, 

salah satu peran nitrogen pada pertumbuhan tanaman adalah supaya dapat 

membangun sel-sel baru, meningkatkan ukuran sel, meningkatkan bagian 

Dosiskompos 

( ton/ha) 

Variabel 

TT (cm) KD JCT BSB (g/tan) BKB (g/tan) 

0 26,95 b 39,88 b 5,35 86,62 b 24,33 b 

20 41,47 a 44,23 a 7,53 147,19 a 38,46 a 
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protoplasma, membuat daun berwarna lebih hijau dan mampu bertahan lebih lama 

dan membuat keterlambatan pematangan. 

Meningkatnya tinggi tanaman dan kehijauan daun juga diikuti dengan 

meningkatnya jumlah cabang yaitu 7,5 sedangkan pada tanaman kontrol jumlah 

cabangnya 5,3 (Tabel 2). Kompos pada dosis 20 ton/ha yang diberikan 

berkontribusi terhadap kandungan unsur hara baik nitrogen maupun kalium yang 

cukup untuk merangsang pertumbuhan cabang dimana cabang ini dapat berperan 

memperkuat tubuh tanaman.  

Kompos paitan disamping dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara seperti 

N, P, K, Mg juga unsur mikro yang berasal dari proses dekomposisi bahan organik 

yang dapat meningkatkan proses metabolisme tanaman sehingga berat segar 

tanaman pada penelitian ini juga meningkat. Baik bobot segar maupun bobot 

kering tanaman yang diberi kompos lebih tinggi dibandingkan tanaman kontrol 

(Tabel 2). Pramitasari et al., (2016) menyatakan bahwa bobot segar brangkasan 

dipengaruhi oleh tinggi tanaman dan luas daun. Semakin tinggi tanaman dan 

semakin besar luas daunnya maka bobot segar brangkasan akan semakin tinggi. 

Pengaruh kompos paitan terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman ini juga diikuti 

dengan pengaruhnya terhadap pertumbuhan generatif tanaman. Tanaman yang 

dipupuk dengan kompos paitan jumlah polong dan bobot polongnya lebih tinggi 

dibandingkan dengan tanaman kontrol (Tabel 3) 

 

Tabel 3. Pengaruh kompos paitan terhadap Bobot Polong (BP), Bobot Biji Per 
Tanaman (BJT), Jumlah polong Bernas (JPB), Jumlah Polong Hampa (JPH), Bobot 
100 Biji (B-100), Bobot Polong Per Petak (BPP) dan Bobot Biji Per Petak (BBP) pada 
tanaman kacang tanah. 

 

Kompos 

Paitan 

(ton/ha) 

Variabel 

BP 

(g/tan) 

BJT 

(g/tan) 

JPB JPH B-100 

(g/tan) 

BPP 

(g/6m2) 

BBP 

(g/6m2) 

0 21,84b 14,7b 23,0

3b 

4,63b 45,87 1808,77 

b 

1199,57 b 

20 36,59a 25,1a 34,3

3a 

8,16a 44,76 1995,60 

a 

1692,12 a 

Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda 

tidak nyata 

 

Bobot polong tanaman yang dipupuk kompos paitan pada dosis 20 ton/ha  

sebesar 36,59 g sedangkan pada tanaman kontrol 21,84 g atau naik 67%. Hasil ini 

lebih tinggi jika dibandingan dengan hasil penelitaian Wibawa (2014) yang hasilnya 

lebih rendah yaitu 18,76 g. Pada perlakuan ini kecukupan unsur hara yang tersedia 

dapat memenuhi kebutuhan tanaman untuk proses pertumbuhan dan hasil kacang 

tanah. Tisdale et al. (1975) menyatakan bahwa ketersediaan unsur hara dalam 

bahan organik bervariasi dan berimplikasi terhadap serapan hara dalam 

pembentukan biji di dalam polong. Dalam pembentukan polong tanaman 
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memerlukan unsur kalium (K) yang akan membantu perkembangan akar, 

pembentukan karbohidrat (pati), pembukaan stomata, proses fisiologis dalam 

tanaman, proses metabolik dalam sel serta mempengaruhi penyerapan unsur lain 

dan mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan. Kenaikan bobot polong ini juga 

diikuti dengan kenaikan bobot bijinya. 

Tanaman yang dipupuk dengan kompos bobot bijinya 25,15 g sedangkan  yang 

tidak dipupuk hanya 14,70 g atau kenaikannya 71%. Hal ini disebabkan oleh 

terpenuhinya unsur hara pada tanaman.  Selain itu juga jumlah dan ukuran biji 

maksimal ditentukan oleh faktor genetik serta kondisi yang dialami selama 

pengisian biji (Mimbar, 1991). Kondisi lahan penanaman yang baik seperti 

kebutuhan unsur  hara  tanah  yang  cukup  maka akan  maksimal  tanaman  dalam  

pembentukan  pengisian  biji  sehingga  ukuran biji  akan  lebih  besar dan  berat  

biji  akan  bertambah besar (Sjamsijah et al, 2016). 

Pembumbunan dapat mempermudah ginofora-ginofora untuk menembus 

tanah, mempermudah proses pembentukan polong, serta memelihara struktur 

tanah tetap gembur sehingga hal ini sangat berpengaruh nyata terhadap variabel 

jumlah polong bernas pada tanaman kacang tanah untuk meningkatkan hasil. Bobot 

polong bernas tanaman yang dipupuk dengan kompos hasilnya lebih tinggi 49% 

(Tabel 3). Menurut Tim Bina Karya Tani (2009) pembumbunan bertujuan agar bakal 

buah mudah masuk ke dalam tanah, kondisi tanah tetap subur, pori-pori tanah 

menjadi longgar, tetap dalam kondisi remah dan lembab dan yang kemudian 

membentuk polong biji. Polong biji yang tumbuh pada tanah gembur biasanya lebih 

banyak dibandingkan dengan polong biji yang tumbuh di tanah yang padat. Meski 

demikian jumlah polong hampanya juga lebih tinggi.  

Pada akhirnya pemberian kompos paitan dapat meningkatkan baik bobot 

polong maupun bobot biji kacang tanah per petak. Bobot polong yang dipupuk 

kompos paitan sebesar 1995,60 g  sedangkan pada tanaman kontrol 1808,77 g . 

Bobot biji yang dipupuk kompos sebesar 1692,12 g dan pada tanaman kontrol 

1199,57 g atau naik 41% (Tabel 3). Berat polong per petak dipengaruhi oleh jumlah 

biji/polong yang terbentuk dalam tanah. Goldsworthy dan Fisher (1992) 

menyatakan bahwa berat kering pada polong adalah konstan selama pertumbuhan 

polong pada tiap varietas. Pemberian bahan organik dalam menyediakan unsur 

nitrogen, kalium, kalsium dan ketersediaan unsur fosfor yang mudah larut dalam 

tanah cukup diperlukan tanaman kacang tanah untuk perkembangan polongnya. 

Nutrisi yang disumbangkan oleh kompos paitan dapat meningkatkan hasil 

fotosintesis tanaman. Hasil fotosintesis yang berupa gula reduksi digunakan sebagai 

sumber energi untuk memelihara kehidupan tanaman, dibentuk sebagai tubuh 

tanaman (akar, batang, daun) serta diakumulasikan dalam buah, biji atau organ 

penimbun yang lain (sink). Selanjutnya hasil fotosintesis yang tertimbun dalam 

bagian vegetatif sebagian diremobilisasikan ke bagian generatif (polong) setelah 

bagian tersebut terbentuk dan tumbuh. Dengan demikian pengisian polong terjadi 

dengan merebolisasikan fotosintat dari bagian vegetatif. Fotosintat di bagian 
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vegetatif terekam dalam berat kering berangkasan, sedangkan fotosintat yang 

terakumulasi di polong tercermin dalam berat kering biji (Marlina et al, 2015). 

Pengaruh Dosis Fosfor terhadap Tanaman Kacang Tanah. 
Fosfor yang diberikan pada dosis  25 kg/ha, 50 kg/ha,  75 kg/ha dan 100 

kg/ha tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. 

(Tabel 4 dan 5) 

 

Tabel 4. Pengaruh dosis fosfor pada tanaman kacang tanah 

 

Tabel 5. Pengaruh dosis fosfor terhadap Bobot Polong (BP), Bobot Biji Per Tanaman 
(BJT), Jumlah Polong Bernas  (JPB), Jumlah Polong Hampa (JPH), Bobot 100 Biji (B-
100), Bobot Polong per Petak (BPP) dan Jumlah Biji per Petak (BBP) pada tanaman 
kacang tanah. 
 

 

Dengan demikian fosfor yang diberikan belum tersedia bagi tanaman sehingga 

pertumbuhan tanaman tidak maksimal. Berdasarkan hasil analisis tanah sebelum 

penelitian, diketahui bahwa tanah di lahan penelitian tanahnya dari jenis Ultisol 

yang bersifat masam dengan pH 5,0. Ketersediaan P pada tanah sangat dipengaruhi 

keasaman (pH) tanah. Pada umumnya ketersediaan P menurun dibawah pH 5,5 

karena terfiksasi oleh Al, Fe, hidroksida, dan liat (Ige et al., 2007) sedangkan pada  

pH diatas 7.0, P difiksasi oleh Ca dan Mg (Bennet, 1996 dan McGechan, 2002). 

Salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan kacang tanah adalah syarat 

tumbuh dimana tanaman kacang tanah membutuhkan berbagai lingkungan 

agroklimat dengan beragam suhu, curah hujan dan jenis tanah yang baik untuk 

pertumbuhannya. Jenis tanah yang dibutuhkan tanaman kacang tanah memiliki 

keasaman (pH) sekitar 6,5 – 7,0. Dengan demikian lahan yang digunakan pada 

penelitian ini tidak cukup optimal bagi pertumbuhan kacang tanah karena memiliki 

pH yang masam (pH=5).Tanah yang masam identik dengan tingginya kandungan Al 

dan Fe. Tanah yang digunakan pada saat penelitian ini termasuk tanah ultisol. 

Dosis Fosfor 

(kg/ha) 

Variabel 

TT (cm) KD JCT BBS (g) BKB (g) 

25 31,56 42,42 6,20 113,34 31,10 

50 33,40 42,06 6,90 115,99 32,81 

75 35,78 41,81 6,10 118,88 30,56 

100 36,11 41,95 6,56 119,41 31,12 

Dosis 

Fosfor 

(kg/ha) 

Variabel 

BP 

(g/ta) 

BJT 

(g/tan) 

JPB JPH B-100 

(g/tan) 

BPP 

(g/tan) 

BBP 

(g/tan) 

25 28,62 19,55 27,46 6,93 44,56 1970,88 1364,19 

50 31,20 21,26 31,16 6,33 44,82 2389,76 1329,75 

75 29,49 20,35 29,3 5,86 47,04 2246,80 1653,36 

100 27,57 18,55 26,8 6,46 44,85 2215,91 1436,08 
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Reaksi tanah Ultisol pada umumnya masam hingga sangat masam (pH 5 - 3,10), 

kecuali tanah Ultisol dari batu gamping yang mempunyai reaksi netral hingga agak 

masam (pH 6,80 − 6,50) (Prasetyo dan Suriadikarta, 2006). 

Disisi lain dikatakan bahwa  faktor yang mempengaruhi tersedianya P untuk 

tanaman yang terpenting adalah pH tanah. Menurut Sumarni (2005), unsur hara P 

tersedia pada pH antara 6,0-7,5. Hal ini disebabkan karena pada pH tersebut unsur 

P siap untuk diserap oleh akar tanaman sehingga mampu memberikan pertumbuhan 

dan hasil yang optimal. Namun pada penelitian ini pH yang dimiliki tanaman 

kacang tanah rendah atau masam. Sehingga akar tanaman tidak mampu menyerap 

unsur P dengan optimal. Aplikasi fosfor 25 ton/ha yang dinaikkan hingga 100 

ton/ha pada akhirnya tidak menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata. 

Rata-rata tinggi tanaman tertinggi dihasilkan oleh tanaman yang dipupuk 

dengan fosfor pada dosis 100 kg/ha yaitu 36,11 cm, Namun tinggi tanaman ini 

masih lebih rendah dibandingkan rata-rata tinggi tanaman kacang tanah varietas 

Talam berdasarkan deskripsi yaitu 42 cm. Meski demikian jumlah polongnya 

sebanding dengan yang ditujukkan pada deskripsi varietas  yaitu 27 polong per 

tanaman. 

Unsur fosfor sangat bermanfaat bagi tumbuhan terutama dalam hal transfer 

energi, penyusunan protein, koenzim, asam nukleat dan senyawa metabolik untuk 

mendorong awal pertumbuhan akar, pertumbuhan bunga dan biji dan 

memperbesar persentase terbentuknya bunga menjadi biji (Marzuki, 2007). 

Pembentukkan polong isi tergantung pada tingkat kelembaban tanah dan 

penyediaan unsur hara terutama fosfor dan kalsium untuk proses pembuahan dan 

pemasakan biji. Hal ini sesuai dengan pendapat Irdiawan dan Rahmi (2002) bahwa 

untuk pembentukkan polong diperlukan kondisi lahan yang lembab untuk beberapa 

saat serta ketersediaan unsur hara yang cukup.  

 

KESIMPULAN  

1. Tidak terdapat interaksi antara perlakuan kompos paitan dan pupuk fosfor 

pada pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah 

2. Kompos paitan pada 20 ton/ha dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

tanaman kacang tanah. Kompos paitan pada dosis tersebut dapat 

meningkatkan tinggi tanaman, bobot kering brangkasan, bobot polong maupun 

bobot biji kacang tanah berturut-turut 53%, 58%, 67% dan 71% dibandingkan 

tanaman kontrol (tidak diberi kompos). 

3. Aplikasi fosfor pada dosis 25, 50, 75, 100 kg/ha tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas herbisida formulasi Unihaz 
pada gulma air di rawa tadah hujan dan rawa payau. Penelitian dilaksanakan di 
desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengan dan Muara 
Sungai Jenggalu Kota Bengkulu, pada bulan Desember 2017 sampai dengan Mei 
2018. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 
dengan 7 perlakuan formulasi herbisida (H) dengan 3 ulangan. Perlakuan formulasi 
herbisida tersebut terdiri dari: H1 = Formulasi Unihaz 1, H2 = Formulasi Unihaz 2, 
H3 = Formulasi Unihaz 3, H4 = Formulasi Unihaz 4, H5 = Formulasi Unihaz 5, H6 = 
Formulasi Unihaz 6 dan H7 = Kontrol (glifosat 2 kg/ha). Peubah yang diamati 
meliputi: (1) Analisis vegetasi sebelum aplikasi herbisida, (2) jenis gulma yang 
mati, (3) populasi gulma yang masih hidup, (4) luasan gulma yang mati dan (5) 
berat kering gulma yang hidup. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Jenis gulma 
yang terdapat di lahan rawa tadah hujan sebanyak 21 jenis dengan 7 jenis gulma 
dominan terbesar yaitu:Ischaemum timorense(23,3%), Brachiaria paspaloides 
(17,14%), Paspolum conjugatum (12,62%), Cyperus compactus(7,38%), Fimbrystylis 
aphylla(6,67%), Cyperrus brevolius (6,67%), dan Echinochloa colonum (4,76%). (2) 
Jenis gulma yang terdapat di lahan rawa payau sebnyak 10 jenis dengan 4 jenis 
gulma dominan terbesar yaitu: Panicum paladosum roxb.(51,19%), Eleocharis 
acutangula (roxb) schult (23,81%), Eriochioa polystachya h.b.k(11,91%) dan 
Cyperus comperesessus.l (7,38%). (3) Herbisida formulasi Unihaz efektif dalam 
mengendalikan gulma air di rawa tadah hujan dan rawa payau. (4) Herbisida 
formulasi Unihaz 5 paling efektif dalam mengendalikan gulma di rawa tadah hujan 
dan rawa payau. 

Kata Kunci: herbisida, formulasi unihaz, efektif, rawa tadah hujan, rawa payau 
 
PENDAHULUAN 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan herbisida sintetis 

secara terus menerus dapat berakibat negatif bagi lingkungan seperti pencemaran 

lingkungan, polusi sumber-sumber air dan kerusakan tanah.Selain itu juga 

mengakibatkan keracunan pada organisma non target dan tertinggalnya residu 

herbisida pada produk pertanian (Soejono, 1982).Harga herbisida juga semakin 

meningkat setiap tahunnya dengan semakin cenderungnya masyarakat 

menggunakan herbisida. Menurut Supriadi, dkk. (2012) penggunaan herbisida dalam 

mendukung produktivitas pertanian sebesar 49,6%.  



ISBN: 978-602-73659-2-6 
 

PROSIDING Seminar Nasional Pengentasan Kemiskinan, 12-13 September 2018 80 

 

Serangkaian penelitian telah dilakukan dalam upaya mencari herbisida 

organik atau setidaknya dapat menghemat penggunaan herbisida sintetik dengan 

meningkatkan efektifitas herbisida.Hasil penelitian Anwar, dkk (2013) 

menunjukkan bahwa air kelapa fementasi mampu menekan perkecambahan gulma 

Echynochloa cruss-galli.Hasil penelitian Anwar, dkk (2014) menunjukkan bahwa air 

kelapa fermentasi dapat menekan pertumbuhan alang-alang. Aplikasi air kelapa 

fermentasi dosis 400 ml/polibag dapat membunuh alang-alang sampai 100%. Hasil 

penelitian Anwar dkk (2015) menyimpulkan bahwa penggunaan kombinasi herbisida 

glifosat 2 ml dicampur dengan 200 ml air kelapa fermentasi dan 4 ml glifosat 

dicampur dengan 100 ml air kelapa fermentasi efektif dalam mengendalikan gulma 

alang-alang di polibag. Hasil penelitian Anwar dan E. Suzanna (2017) 

menyimpulkan bahwa perlakuan konsentrasi glifosat 2 ml dicampur dengan 200 ml 

air kelapa fermentasi mampu membunuh gulma di perkebunan kelapa sawit belum 

menghasilkan sebesar 93,8%, sedangkan pada konsentrasi glifosat 4 ml dicampur 

100 ml air kelapa fermentasi mampu membunuh 99,2%. Hal ini menunjukkan 

pemberian air kelapa fermentasi pada herbisida glifosat sangat efektif dalam 

membunuh gulma di perkebunan dan dapat menghemat penggunaan herbisida 

sampai 80%. 

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut disusun serangkaian formulasi 

herbisida berbahan baku air kelapa fermentasi dan glifosate atau N-

(phosphonomethyl)-glycine yang disebut dengan herbisida organik formula Unihaz. 

Keunggulan dari herbisida ini adalah sangat sedikit menggunakan bahan aktif 

glifosat dan sangat efektif mengendalikan gulma. Bila dibandingkan dengan 

herbisida merek dagang Round Up yang merekomendasikan pemakaian dosis 6 l/ha 

(2 kg/ha), herbisida ini hanya menggunakan 0,18 -0,36kg/ha. Dengan demikian 

menghemat pemakaian glifosat 82% sampai 92%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa herbisida formula Unihaz efektif 

membunuh gulma alang-alang dan membunuh gulma di perkebunan kelapa sawit 

yang belum menghasilkan (gulma darat).Pengujian ini perlu dilanjutkan pada 

gulma air yaitu gulma yang hidup dirawa tadah hujan, rawa payau dan saluran 

induk drainase, untuk mengetahui apakah herbisida ini efektif dalam 

mengendalikan gulma air. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas herbisida formulasi 

Unihaz pada gulma air di rawa tadah hujan dan rawa payau. 

 
METODOLOGI 

Penelitian dilaksanakan di lahan rawa tadah hujan, rawa payau dan saluran 

drainase.dan di laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH 

Bengkulu. Percobaan di rawa tadah hujan dilaksanakan di desa Surau Kecamatan 

Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengan. Percobaan di rawa payau 

dilaksanakan di Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu (areal 

milik Lapangan Golf Rafflesia Bengkulu/ BUMD Bengkulu Mandiri). Waktu 

Pelaksanaan pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2018. 
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Bahan-bahan yang digunakan adalah herbisida berbahan aktif glifosat, 

herbisida formula Unihaz, dan air. Alat-alat yang digunakan adalah: ember, gelas 

piala, pisau, gelas ukur, pengaduk, saringan, derijen, knapsack sprayer, 

timbangan, dan oven,  

Percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) satu faktor yaitu 

Herbisida Formula Unihaz (H), terdiri dari 7 perlakuan.Masing-masing perlakuan 

terdiri dari 3 ulangan. Perlakuan tersebut yaitu:H1 = Formula Unihaz 1, H2 = 

Formula Unihaz 2, H3 = Formula Unihaz 3, H4 = Formula Unihaz 4, H5 = Formula 

Unihaz 5, H6 = Formula Unihaz 6, H7 = Glifosat 2 kg/ha (kontrol). Masing-masing 

perlakuan ini dicobakan pada gulma air di rawa tadah hujan, rawa payau.Setiap 

satuan percobaan berukuran 2 x 4 m.Data yang diperoleh diuji dengan uji Fisher 

(F).Bila uji F menunjukkan pengaruh nyata dan sangat nyata maka dilanjutkan 

dengan uji Duncans Multiple Range Test (DMRT) dengan taraf uji 0.05. 

Tahapan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

Lokasi penyemprotan herbisida pada lahan rawa tadah hujan dan rawa 

payau.Ukuran petakan 2 x 4 m memanjang.Petakan dibatasi dengan tali 

rapia.Jumlah petakan yang disiapkan masing-masing sebanyak 21 petakan pada 

masing-masing lokasi. 

Sebelum herbisida formula Unihaz diaplikasi sesuai dengan perlakuan maka 

terlebih dahulu dilakukan analisis vegetasi pada lahan percobaan dari masing-

masing petakan untuk mengetahui rasio dominansi vegetasi (Sum dominance 

ratio/SDR). 

Penyemprotan dilakukan pada pagi hari ketika embun sudah hilang dan 

diperkirakan 4 jam sesudah penyemprotan tidak terjadi hujan. Knapsack sprayer 

diisi dengan cairan semprotan sebanyak 5 liter.Kaliberasi dikukan untuk 

mengetahui kecepatan berjalan, sehingga cairan yang habis sesuai dengan waktu 

penyemprotan dilaksanakan.Jumlah cairan penyemprotan adalah 500 l/ha. 

Pengamatan dilakukan 30 hari setelah penyemprotan. Pengamatan dilakukan 

terhadap petak sampel ukuran 1 x 1 m atau 0,5 x 0,5 m. Setiap satuan percobaan 

terdapat 3 petak sampel. Peubah yang diamati adalah sebagai beriukut: 

1. Jenis gulma yang mati. Jenis gulma yang mati dihitung dengan cara mencatat 

jenis gulma sebelum disemprot, jenis gulma yang mati setelah 30 hari disemprot 

dan jenis gulma yang masih hidup setelah 30 hari disemprot. 

2. Populasi gulma yang hidup. Populasi gulma yang hidup dihitung dengan cara 

menghitung jumlah populasi yang hidup per petak sampel setelah 30 hari 

penyemprotan (populasi/petak sampel). 

3. Luasan gulma yang mati. Luasan gulma yang mati diukur dengan mengukur 

luasan gulma yang mati dan luasan gulma hidup (Dominansi mutlak) dalam petak 

sampel. Gulma dikatakan masih hidup apabila daunnya masih hijau, sedangkan 

dikatakan mati bila daunnya sudah menguning atau kehilangan hijau daun 

(klorifil) (%). 

4. Berat kering gulma hidup. Berat kering gulma hidup diukur dengan cara 

memotong gulma hidup pada petak sampel sampai leher akar kemudian 
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mengovennya selama 2 x 24 jam dengan suhu 70oC kemudian menimbangnya 

(g/petak sampel). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian di Lahan Rawa Tadah Hujan 

Hasil analisis vegetasi menemukan 21 jenis gulma di lahan rawa sawah tadah 

hujan. Gulma-gulma dominan ada 7 jenis yaitu Ischaemum timorense (23,3%),  

Brachiaria paspaloides (17,1), Paspalum conjugatum Berg  (12,6%), Cyperus 

compactus L. (7,4%), Fimbrystylis aphylla (6,7%), Cyperrus brevolius (6,7%), 

danEchinochloa colonum (4,8%). Ketujuh gulma ini menguasai lahan seluas 78,57%.

 Setelah aplikasi perlakuan diperoleh spesies gulma yang mati seperti 

disajikan pada Lampiran1. 

Populasi gulma yang hidup setelah perlakuan penyemprotan disajikan pada 

Gambar 1. Pada gambar tersebut terlihat bahwa perlakuan herbisida formula 

Unihaz 5, 6, dan kontrol tidak ada populasi gulma hidup yang ditemukan. 

Perlakuan ini berbeda tidak nyata dengan perlakuan formula Unihaz 3 dan Unihaz 

4. Namun berbeda nyata dengan perlakuan formula Unihaz 1 dan Unihaz 2. 

 
Keterangan: Angka-angka yang hurufnya sama berbeda tidak nyata pada taraf uji DMRT 0,05 

Gambar 1. Grafik Populasi Gulma yang Hidup Setelah Penyemprotan dengan 
Herbisida Formula Unihaz 

 
Luasan gulma yang mati setelah perlakuan penyemprotan disajikan pada 

Gambar 2. Pada gambar tersebut terlihat bahwa perlakuan formula Unihaz 5, 6 dan 
kontrol mampu membunuh gulma di lahan rawa tadah hujan 100%. Sedangkan 
luasan gulma yang mati terendah adalah perlakuan Formula Unihaz 2 yaitu 78,3%. 

Berat kering gulma yang hidup setelah perlakuan penyemprotan disajikan 
pada Gambar 3. Pada gambar tersebut terlihat perlakuan formula Unihaz 3, 4, 5, 6 
dan kontrol memberikan berat kering gulma yang hidup terendah dibandingkan 
dengan perlakuan formula Unihaz 1 dan 2. 

16,17a 14,58a 2,5b 3,25b 0b 0b 0b

0 0 0 0 0 0 0

Populasi Gulma Setelah Penyemprotan 
(Populasi/0,25 m2)
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Gambar 2. Luasan Gulma yang Mati Setelah Penyemprotan Dengan Herbisida 

Formula Unihaz 
 

 
Gambar 3. Berat Kering Gulma yang Masih Hidup Setelah Penyemprotan Dengan 

Herbisida Formula Unihaz 
  

Data dari berbagai peubah yang diamati menunjukkan bahwa perlakuan 

herbisida formula Unihaz 3, 4, 5 dan 6 sangat potensial sebagai herbisida untuk 

mengendalikan gulma di lahan rawa tadah hujan. 

 

Pengujian Di Lahan Rawa Payau 

Hasil analisis vegetasi  memperlihatkan terdapat 10 jenis gulma yang 

ditemukan di lahan rawa payau. Dari 10 jenis gulma tersebur terdapat empat jenis 

gulma yang besar dominansinya yaitu: Panicum paludosum roxb (51,2%), Eleocharis 

acutangula (roxb) schult (23,8%), Eriochioa polystachya h.b.k (11,9%) dan Cyperus 

comperesessus.l (7,4%). Keempat jenis gulma ini menguasai lahan rawa payau 

94,3%.  

Jenis gulma yang mati dan masih hidup ada setelah aplikasi berbagai 

herbisida formula Unihaz disajikan pada Lampiran 2. Pada tabel tersebut terlihat 

herbisida formula Unihaz 5 dan kontrol hanya menyisakan satu jenis gulma yang 

masih hidup. 

85
78.3

99.7 97.7 100 100 100

Unihaz 1 Unihaz 2 Unihaz 3 Unihaz 4 Unihaz 5 Unihaz 6 Kontrol

Luasan Gulma Mati (%)

2.38

3.36

0.1 0.16 0 0 0

Unihaz 1 Unihaz 2 Unihaz 3 Unihaz 4 Unihaz 5 Unihaz 6 Kontrol

Berat Kering Gulma (g/0,25 m2)
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Populasi gulma yang masih hidup setelah aplikasi perlakuan herbisida 

disajikan pada Gambar 4. Pada gambar 4 tersebut terlihat bahwa populasi yang 

masih hidup terendah dari berbagai perlakuan herbisida formula Unihaz adalah 

perlakuan formula Unihaz 5. Perlakuan ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan  

kontrol. Sedangkan perlakuan tertinggi adalah formula Unihaz 6. 

 

 
Gambar 4. Populasi Gulma Hidup Setelah Penyemprotan Herbisida Formula Unihaz 

pada Lahan Rawa Payau 
 

 
Gambar 5. Luasan Gulma Mati Setelah Penyemprotan Herbisida Formula Unihaz 

pada Lahan Rawa Payau 
 

Luasan gulma yang mati setelah aplikasi perlakuan herbisida formula Unihaz 

di sajikan pada Gambar 5. Pada gambar tersebut terlihat bahwa semua herbisida 

yang dicobakan memberikan luasan gulma yang mati di atas 95%. Luasan tertinggi 

pada perlakuan kontrol (99,66%) dan terendah pada perlakuan formula Unihaz 6 

(96,89%). 

Berat kering gulma yang hidup setelah aplikasi perlakuan herbisida disajikan 

pada Gambar 6. Gambar 6 tersebut memperlihatkan bahwa berat kering gulma 

yang hidup terendah adalah perlakuan kontrol diikuti oleh perlakuan formula 

Unihaz 3 dan Unihaz 5, sedangkan tertinggi adalah perlakuan formula Unihaz 4. 

9.7
8.4 8.7

7.5

6

10.2

1.3

Unihaz 1 Unihaz 2 Unihaz 3 Unihaz 4 Unihaz 5 Unihaz 6 Kontrol

Populasi Gulma Hidup (Populasi/m2)

98.73 99.04

97.3

98.62 98.95

96.89

99.66

Unihaz 
1

Unihaz 
2

Unihaz 
3

Unihaz 
4

Unihaz 
5

Unihaz 
6

Kontrol

Luasan Gulma Mati (%)
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Gambar 6. Berat Kering Gulma Yang Masih Hidup Setelah Penyemprotan Herbisida 

Formula Unihaz pada Lahan Rawa Payau 
 
Pembahasan 

Secara umum dapat dikatakan bahwa herbisida formula Unihaz 3, 4, 5 dan 6 

efektif dalam mengendalikan gulma di lahan rawa tadah hujan dan rawa payau. 

Namun  bila dilihat dari peubah secara keseluruhan herbisida formula Unihaz 5 

cenderung memberikan efektifitas pengendalian gulma terbaik dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya. Hal ini bisa dilihat dari jenis gulma yang mati dan masih 

hidup setelah penyemprotan, populasi gulma yang masih hidup, luasan gulma yang 

mati dan berat kering gulma yang masih hidup. 

Selain dari itu pertimbangan penelitian sebelumnya (gulma darat), jumlah 

bahan aktif glifosat yang digunakan dan jumlah air kelapa fermentasi yang 

digunakan memberi keyakinan formula Unihaz 5 ini lebih efektif dan lebih hemat 

dalam penggunaan bahan organik, dengan demikian akan lebih hemat juga dalam 

pembuatan dan harga bisa lebih murah.  

Armini et al., (1992) menyebutkan bahwa air kalapa mengandung 1,3 

diphenilurea, zeatin, zeatin gluoksida, dan zeatin ribosida. Kristina dan Syahid 

(2012) menyebutkan air kelapa mengandung ZPT  kinetin (sitokinin) dalam air 

kelapa muda  adalah 273,62 mg/l dan zeatin  290,47 mg/l, sedangkan kandungan 

IAA (auksin) adalah 198,55 mg/l.  Selain itu disebutkan juga, air kelapa juga 

mengandung kadar N, P, K, Mg, Na dan Zn yang tinggi. Netty (2002) menyebutkan  

air kelapa mengandung sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Fermentasi air kelapa 

menyebabkan berubahnya kandungan sukrosa, fruktosa dan glukosa menjadi 

alkohol apabila difermentasi oleh inokulum Sacchaomycetes cerevisiae, dan 

Saccharomycetes  ellipsoides.  Air kelapa berubah menjadi asam cuka akibat 

aktifitas bakteri acetobacter pada air kelapa yang mengandung alkohol.Alkohol 

tersebut mengalami penggabungan dengan oksigen dan berubah menjadi 

acetaldehyde.  Pada akhirnya acetaldehydeakan mengalami oksidasi menjadi asam 

asetat (Nugroho, 2012).  Beberapa komponen lain dapat juga dihasilkan dari 

fermentasi seperti asam laktat, asam butirat dan aseton (Kusumawati, 2011). 

Diduga semua senyawa tersebut terkandung dalam herbisida formulasi Unihaz 

14.34
12.22 11.63

16.86

12.22

15.82

2.53

Unihaz 1 Unihaz 2 Unihaz 3 Unihaz 4 Unihaz 5 Unihaz 6 Kontrol

Berat Kering Gulma Hidup (g/m2)
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ditambah dengan 0,18 g sampai dengan 1,08 g bahan aktif glifosat/100 ml air 

kelapa fermentasi. 

Efektifnya herbisida formula Unihaz ini diduga karena herbisida ini 

mengandung etanol dengan pH 3,5. Hal ini menyebabkan lilin atau wax yang 

terdapat dipermukaan daun menjadi luntur sehingga bahan aktif mudah masuk ke 

dalam sistem jaringan gulma.  Selanjutnya menuju side of action herbisida dan 

mengganggu sistem pembentukan asam amino. Selain itu air kelapa fementasi 

sendiri bersifat racun (toksid) bagi gulma. Hasil penelitian Anwar, E. Suzanna dan 

L. Triyono  (2014) menunjukkan bahwa air kelapa fermentasi dapat menekan 

pertumbuhan alang-alang. Aplikasi air kelapa fermentasi dosis 400 ml/polibag 

dapat membunuh alang-alang sampai 100%. Hal ini kemungkinan disebabkan air 

kelapa fermentasi mengandung asam asetat. Asam asetat (CHCOOH) dapat 

dimanfaatkan sebagai herbisida karena memiliki mekanisme kerja mirip paraquat 

(Suryadi 2017). Mekanisme kerja asam asetat adalah mirip dengan paraquat yaitu 

menyebabkan perusakan secara cepat keutuhan membran sel yang mengakibatkan 

pengeringan jaringan daun, dan akhirnya kematian tanaman. Paraquat merupakan 

salah satu herbisida kontak yang banyak digunakan dalam persiapan lahan (Owen, 

2002). Asam asetat adalah asam lemah monoprotik basa konjugasinya adalah 

asetat (CH3COO-). Asam asetat adalah pelarut protik hidrofilik (polar), mirip 

seperti air dan etanol. Asam asetat bercampur dengan mudah dengan pelarut polar 

atau nonpolar lainnya seperti air, kloroform dan heksana. Sifat kelarutan dan 

kemudahan bercampur dari asam asetat ini membuatnya digunakan secara luas 

dalam industri kimia dan laboratorium seperti sebagai pelarut, reagen, dan katalis. 

Asam asetat juga digunakan sebagai bahan penyusun cat, pernis dan glasir, serta 

digunakan dalam perawatan medis, misalnya dalam pengobatan sengatan ubur-

ubur ( Hart dan Craine, 2003).    

Air kelapa fermentasi meningkatkan efektifitas herbisida berbahan aktif 

glifosat. Hasil penelitian Anwar dan E. Suzanna (2017) menyimpulkan bahwa 

perlakuan konsentrasi glifosat 2 ml dicampur dengan 200 ml air kelapa fermentasi 

mampu membunuh gulma di perkebunan kelapa sawit belum menghasilkan sebesar 

93,8%, sedangkan pada konsentrasi glifosat 4 ml dicampur 100 ml air kelapa 

fermentasi mampu membunuh 99,2%. 

Sastroutomo (1992) menyebutkan glifosat merupakan herbisida 

yangmempunyai spektum pengendali yang luas dan bersifat tidak selektif. Glifosat 

digunakan untuk mengendalikan gulma tahunan seperti alang-alang. Dosis yang 

digunakan bervariasi tergantung jenis gulma, umumnya antara 6-11 liter per 

hektar. Senyawa ini diserap melalui daun dan diangkut ke dalam semua jaringan 

tumbuhan. Wardoyo (2010) menyebutkan senyawa ini diserap melalui daun dan 

diangkut ke dalam semua jaringan tumbuhan. Cara kerjanya mempengaruhi asam 

nukleat dan sintesis protein. Cara kerja herbisida ini adalah dengan menghambat 

enzim 5-enolpiruvil-shikimat-3-fosfat sintase (EPSPS) yang berperan dalam 

pembentukan asam amino aromatik seperti triptofan, tirosin dan fenilalanin. 
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Tumbuhan akan mati karena kekurangan asam amino yang penting untuk 

melakukan berbagai proses hidupnya. 

Air kelapa fermentasi juga diduga bersifat surfactan (surface active agent), 

yaitu molekul-molekul yang mengandung gugus hidrofilik (suka air) dan gugus 

lipofilil (suka minyak) pada molekul yang sama, sehingga dapat mempersatukan 

campuran yang terdiri dari air dan minyak. Molekul surfaktan yang hidrofilik 

merupakan bagian polar sedangkan yang lipofilik bagian non polar. Aktifitas 

surfaktan diperoleh karena sifat ganda dari molekulnya. Karena bersifat surfaktan 

maka cakupan percikan semprotan lebih seragam dengan mengurangi tegangan 

permukaan tetesan semprot, dan meningkatkan penetrasi bahan aktif herbisida. 

Swasoso (2012) menyebutkan Penambahan surfaktan dalam larutan akan 

menyebabkan turunnya tegangan permukaan larutan suatu cairan dan diantarmuka 

fasa baik cair-gas maunpun cair-cair. Setelah mencapai konsentrasi tertentu, 

tegangan permukaan akan  konstan walaupun konsentrasi surfaktan ditingkatkan. 

Mengontrol jenis formulasinya baik oil in water (o/w) atau water in oil (w/o). 

Selain itu surfaktan akan terserap ke dalam permukaan partikel minyak atau air 

sebagai penghalang yang akan mengurangi atau menghambat penggabungan 

(coalescence) dari partikel yang terdispensi (Rieger, 1985). 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Jenis gulma di rawa tadah hujan ditemukan 21 jenis. Gulma-gulma dominan 

ada 7 jenis yaitu Ischaemum timorense (23,3%),  Brachiaria paspaloides (17,1), 

Paspalum conjugatum Berg  (12,6%), Cyperus compactus L. (7,4%), Fimbrystylis 

aphylla (6,7%), Cyperrus brevolius (6,7%), danEchinochloa colonum (4,8%). 

Tujuh gumla ini menguasai lahan 78,57%. Jenis gulma di rawa payau ditemukan 

10 jenis. Gulma-gulma dominan yaitu: Panicum paludosum roxb (51,2%), 

Eleocharis acutangula (roxb) schult (23,8%), Eriochioa polystachya h.b.k 

(11,9%) dan Cyperus comperesessus.l (7,4%). Keempat jenis gulma ini 

menguasai lahan rawa payau 94,3%.  

2. Perlakuan herbisida formula Unihaz efektif dalam mengendalikan gulma di 

rawa tadah hujan dan  rawa payau. 

3. Herbisida formula Unihaz 5 cenderung lebih efektif dalam mengendalikan 

gulma air di rawa tadah hujan dan  rawa payau.  

Saran 

1. Disarankan menggunakan herbisida formula Unihaz 5 untuk mengendalikan 

gulma di rawa tadah hujan dan rawa payau. 

2. Disarankan melakukan uji multilokasi pada herbisida formula Unihaz 5 untuk 

mengetahui efektifitasnya serta uji biaya produksi dan keramahan lingkungan 
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Lampiran1. Spesies Gulma yang Mati dan yang Masih Ditemukan Hidup Setelah 

Penyemprotan di Rawa Tadah Hujan 

Perlakuan Jenis Gulma yang Mati 
Jenis Gulma yang Masih 

Ditemukan Hidup 

Formula Unihaz 1 

Echinochloa colonum 
Fimbrystylis milicea 
Cyperrus brevifolius 

Paspolum conjugatum 
Brachiaria pospaloides 

Scirpus juncoides 
Fimbrystylis aphylla 
Cyperrus imbricatus 

Ischaemum timorense 
Cyperrus compactus 

Ischaemum timorense 
Cyperrus compactus 

Formula Unihaz 2 

Cyperus rotondus 
Ischaemum timorense 
Fimbrystylis aphylla 
Cyperrus compactus 
Ageratum conyzoides 

Cyperus kyllingia 
Eragrostis anioloida 

Fimbrystylis albovorulis 
Boreria alata 

Eleocharis dulcis 
Paspolum conjugatum 

Cyperus imbricatus 
Braciaria mufica 

Cyperrus pumilus L 
Cleome rutidospermae 
Fimbrystylis miliacea 
Ischaemum timorense 

Cyperus rotondus 
Ischaemum timorense 
Fimbrystylis aphylla 
Cyperrus compactus 

Formula Unihaz 3 

Paspolum conjugatum 
Cyperus compastus 
Scripus juncoides 

Cyperus brevifolius 
Scirpus juncoides 
Braciaria mufica 

Brachiaria paspaloides 
Ischaemum timorense 
Fimbrystylis aphylla 

 

Ischaemum timorense 
Fimbrystylis aphylla 

Formula Unihaz 4 

Paspolum conjugatum 
Echinocida colonum 
Eragrostis uniolida 
Cyperus brevolius 

Braciaria paspalides 

Cyperus compactus 
Ischaemum timorense 

Cyperus rotondus 
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Braciaria mufica 
Ischaemum timorense 
Fuirenna umbellata 
Limnocharis flava 

Cyperus compactus 
Cyperus rotondus 

Formula Unihaz 5 

Cyperus compactus 
Fimbrystylis abovrulis 
Brachiaria paspaloides 

Limnocharis flava 
Cyperrus brevolius 
Scirpus juncoides 

Cyperrus imbricatus 
Ischaemum timorense 
Fimbrystylis aphylla 

 

 

Formula Unihaz 6 

Echinocida colonum 
Paspolum conjugatum 

Scirpus juncoides 
Cyperrus brevolius 

Ischaemum timorense 
Fimbrystylis aphylla 
Braciaria paspaloides 
Cyperrus imbricatus 
Fimbristylis miliacea 

Brachiaria mufica 
 

 

Kontrol (Glifosat 2 
kg/ha) 

Paspolum conjugatum 
Echinocida colonum 
Cyperus compactus 

Brachiaria paspaloides 
Cyperus breviforius 
Fimbrystylis aphylla 

Ischaemum timorense 
Cyperrus imbricatus 
Fimbristylis miliacea 
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Lampiran 2. Spesies Gulma yang Mati dan yang Masih Ditemukan Hidup Penyemprotan di Rawa 
Payau 

Perlakuan Jenis Gulma yang Mati 
Jenis Gulma yang Masih 

Ditemukan Hidup 

Formula Unihaz 1 

Panicum paladosum 
Cyperus comperesessus 
Eleocharis acutangula 

Melostoma malabraticum 
Eriochioa polystachya 
Ischaemum muticum 

Iponiea triloba 
 

Panicum palodosum 
Eleocharis acutangula 

Melostoma malabraticum 
Eriochioa polystachya 

 
 

Formula Unihaz 2 

Panicum paladosum 
Eleocharis acutangula 
Eriochloa polystachya 

Cyperus comperesessus 
Ischaemum muticum 

Panicum palodosum 
Eriochloa polystachya 
Eleocharis acutangula 

 

Formula Unihaz 3 

Panicum paladosum 
Cyperus comperesessus 
Eleocharis acutangula 
Ischaemum muticum 

Tetracera indica 

Panicum palodosum 
Eleocharis acutangula 

Tetracera indica 

Formula Unihaz 4 

Panicum paladosum 
Cyperus comperesessus 
Eleocharis acutangula 

Rhynchospora corymgosa 
Eriochioa polystachya 

Panicum palodosum 
Eleocharis acutangula 

 
 
 

Formula Unihaz 5 

Panicum palodosum 
Ischaemum muticum 

Eleocharis acutangula 
Eriochioa polystachya 

Rhynchospora corymgosa 

Panicum palodosum 

Formula Unihaz 6 

Panicum paladosum 
Cyperus comperesessus 
Eleocharis acutangula 

Mikania micrantha 
 

Panicum paladosum 
Eleocharis acutangula 

 
 

kontrol (Glifosat 2 
kg/ha) 

Panicum palodosum 
Cyperus comperesessus 
Eleocharis acutangula 
Eriochioa polystachya 

 
 

Panicum palodosum 
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Analisis Efisiensi Perbanyakan Tanaman Hias Pucuk Merah (Syzygium 

myrtifolium) Secara Vegetatif (Stek) Dengan Perlakuan Zat Pengatur 

Tumbuh  

 
Mardiansyah1, Sarina2, Eka Suzanna2 

1 Mahasiswa Agorteknologi F. Pertanian Unihaz 
2 Dosen Agorteknologi F. Pertanian Unihaz 

 
ABSTRAK 

 
Analisis Efisiensi Perbanyakan Tanaman Hias Pucuk Merah (Syzygium myrtifolium) 
secara Vegetatif (stek) dengan Perlakuan Zat Pengatur Tumbuh ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh perlakuan Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) terhadap 
pertumbuhan stek tanaman hias pucuk merah dan untuk mengetahui efisiensi 
perbanyakan tanaman pucuk merah secara vegetatif (stek) menggunakan ZPT Air 
Kelapa dan ZPT Rootone-F. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
Lengkap (RAKL) faktor  tunggal dengan 4 ulangan, setiap satuan percobaan terdiri 
atas 25 stek. Sebagai perlakuan adalah pemberian ZPT (perendaman selama 10 
jam), yang terdiri dari 5 (lima) taraf, yaitu : Perlakuan ZPT yang diuji adalah 
kontrol (tanpa perlakuan ZPT), Air Kelapa 50% per liter aquades, Air Kelapa 100% 
per liter aquades, Rootone-F 200 ppm per liter aquades, dan Rootone-F 400 ppm 
per liter aquades. Hasil sidik ragam bahwa, perlakuan ZPT berpengaruh tidak nyata 
terhadap perbanyakan tanaman hias pucuk merah secara vegetatif (stek). ZPT 
Rootone-F lebih efisien (RC/Ratio 2,43) dibandingkan dengan ZPT Air Kelapa 
(RC/Ratio 2,23) dalam perbanyakan tanaman hias pucuk merah secara vegetatif 
(stek). Dalam perbanyakan tanaman hias pucuk merah (Syzygium myrtifolium) 
secara vegetatif (stek) dapat dilakukan dengan menggunakan ZPT Rootone-F 
dengan konsentrasi 400 ppm. 

 
kata kunci : analisis efisiensi, tanaman hias, pucuk merah, zat pengatur tumbuh 

 
PENDAHULUAN 
 

 Prospek pengembangan tanaman hias di Indonesia memiliki masa depan yang 

cerah. Budidaya tanaman hias pada saat ini tidak hanya menjadi hobi semata, 

tetapi juga dapat menjadi peluang usaha. Tanaman hias lain yang potensial untuk 

dikembangkan dan dibudidayakan diantaranya adalah Palm, mawar, anthurium, 

aglonema, bermacam jenis anggrek dan pucuk merah (Sari, 2014). 

Tanaman pucuk merah merupakan salah satu jenis tanaman tropis yang saat 

ini tengah popular di Indonesia. Jika dilihat sekilas, bentuk tajuk dan daun dari 

tanaman ini memang mirip dengan tanaman cengkeh. Kerimbunan dan keunikan 

warna daun tanaman pucuk merah menjadikannya dipilih sebagai tanaman 

penghias rumah dan taman, sebagai border atau pembatas, jalur hijau, baik milik 

pribadi ataupun tempat umum seperti perumahan, perkantoran, lapangan golf, 

lapangan olah raga, tempat rekreasi, vila, bungalow, taman, taman hias, rumah 

sakit, kantor pemerintahan, dan kebun bunga (Utami, N.S. 2013). 
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Pucuk merah dengan mudah didapatkan di penjual tanaman atau di 

persemaian dengan harga yang terjangkau tergantung tinggi dan kondisi bibit. 

Dengan tingginya ketertarikan masyarakat dan harga yang terjangkau akan 

tanaman hias pucuk merah, maka diperlukan ketersediaan tanaman untuk 

memenuhi kebutuhuan dengan jumlah banyak dan tepat waktu. Berdasarkan hasil 

wawancara penulis pada bulan Juli-Agustus 2015 hampir di 25 (dua puluh lima) 

lokasi Depot Bunga Kota Bengkulu, bibit tanaman pucuk merah ini masih 

didatangkan dan dibeli dari persemaian Pucuk Merah di luar Provinsi Bengkulu. 

Sehingga harga bibit tanaman di pasaran menjadi lebih mahal hal ini disebabkan 

karena tingginya biaya produksi perbanyakan. 

Petugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Bengkulu menyatakan, bahwa 

dilakukan pemangkasan pada tanaman pucuk merah di jalur hijau dan turus jalan 

protokol Kota Bengkulu secara berkala setiap 3 bulan. Pucuk tanaman yang telah 

dipangkas atau dipotes tersebut langsung dikumpulkan dan dibuang ke Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA). 

Sedangkan kebutuhan tanaman hias pucuk merah di Kota Bengkulu cukup 

tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan. Sehingga harga bisa ditekan apabila 

dilakukan perbanyakan di Propinsi Bengkulu dan penjual tanaman hias pucuk 

merah bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 

Perbanyakan pucuk merah dapat dilakukan dengan cara vegetatif, yaitu stek. 

Menurut Rukmana (1995), stek merupakan cara perbanyakan tanaman yang 

sederhana, cepat dan tidak memerlukan teknik tertentu (khusus). Bagi penangkar 

tanaman hias, perbanyakan dengan cara stek ini mempunyai arti penting, sebab 

dengan material (bahan tanaman) yang sangat sedikit dapat dihasilkan jumlah bibit 

yang banyak. 

Untuk mengatasi kekurangan ketersedian bibit dan mempercepat perakaran 

pada stek diperlukan perlakuan khusus, yaitu dengan pemberian hormon tumbuh 

dari luar. Proses pemberian hormon harus memperhatikan jumlah dan 

konsentrasinya agar didapatkan sistim perakaran yang baik dalam waktu relatif 

singkat. Konsentrasi dan jumlahnya sangat tergantung pada faktor-faktor antara 

lain umur bahan stek, waktu atau lamanya pemberian hormon, cara pemberian, 

jenis hormon dan cara stek yang digunakan. (Yasman dan Smits, 1988).  

Dari latar belakang kebutuhan tanaman hias pucuk merah dan pemanfaatan 

tanaman setelah pemangkasan di lapangan seperti tersebut diatas. Penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian analisis efisiensi perbanyakan tanaman hias 

pucuk merah (Syzygium myrtifolium) secara vegetatif (stek) dengan perlakuan Zat 

Pengatur Tumbuh Air kelapa (alami) dan Rootone-F (buatan). 

 
METODOLOGI PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2015 sampai dengan  

Februari 2016 di Jl. WR. Supratman IV No. 34.A RT.20 RW.01 Kelurahan Kandang 

Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, dan di Laboratorium Fakultas Pertanian 

Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H Kota Bengkulu. 
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Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air kelapa dari buah 

yang muda, Rootone-F, bahan stek pucuk merah yang orthotrop di sekitar lokasi 

penelitian yang telah berumur 2 tahun. 

Alat-alat yang akan digunakan adalah cangkul, parang, polibag ukuran 8x11 

cm, meteran, ajir, tali pengikat, ember, alat tulis, handsprayer, kamera digital, 

gunting, cutter, buku panduan praktik, media tanah, pasir dan kompos. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) faktor  

tunggal dengan 4 ulangan. Setiap satuan percobaan terdiri atas 25 stek.  

Sebagai perlakuan adalah pemberian ZPT (perendaman selama 10 jam), yang 

terdiri dari 5 (lima) taraf, yaitu :  

T1 : Tanpa pemberian Zat pengatur tumbuh (kontrol) 

T2  : Pemberian Air Kelapa dengan konsentrasi 50% (500 ml/ 1 liter aquades) 

T3  : Pemberian Air Kelapa dengan konsentrasi 100% (air kelapa murni) 

T4  : Pemberian Rootone-F dengan konsentrasi 200 ppm per 1 liter aquades 

T5 : Pemberian Rootone-F dengan konsentrasi 400 ppm per 1 liter aquades 

Data hasil pengamatan pertumbuhan tanaman hias pucuk merah akan 

dianalisis menggunakan uji Fisher (F) ragam taraf 1%. Bila perlakuan berpengaruh 

nyata dan sangat dilanjutkan dengan uji Duncant’s Multiple Range Test (DMRT) 

pada taraf uji 5% (Gomez, 1995).  

Model matematika yang digunakan adalah :  

Yij = μ + τi + ij 

Keterangan :  

Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan pemberian Zat pegatur tumbuh 

pada taraf k-i dengan ulangan taraf ke-j 

μ   = Nilai rata-rata pengamatan 
τi   = Pengaruh perlakuan pemberian Zat pengatur tumbuh pada 

taraf ke-i  
ij  = Pengaruh galat percobaan 

i  = 1,2,3,4,5 
j  = 1,2,3 

Selain perngamatan pertumbuhan tanaman hias pucuk merah diatas, juga 

dilakukan analisis biaya perbanyakan tanaman hias pucuk merah yaitu analisis 

biaya produksi, penerimaan, pendapatan dan analisis efisiensi (RC/ Ratio). 

 
Pelaksanaan Percobaan 

1. Persiapan tempat tumbuh 

2. Persiapan media tanam 

3. Penyediaan bahan stek 

4. Pembuatan Larutan Zat Pengatur Tumbuh 

5. Perendaman bahan stek  

6. Penanaman dan Pemeliharaan 

 

Peubah  Yang Diamati 

Peubah pertumbuhan, sebagai berikut yaitu :  
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1. Daya Tumbuh (%) 

2. Tinggi stek (cm) 

3. Jumlah daun (lembar) 

4. Panjang Akar (cm) 

5. Berat Kering (gram) 

6. Variabel penunjang (cuaca dan suhu)

Peubah analisis biaya perbanyakan tanaman hias pucuk merah, yaitu :

1. Biaya Produksi (biaya tetap dan biaya variabel)

2. Penerimaan 

3. Pendapatan 

4. Analisis efisiensi (RC/Ratio)

Dengan kriteria sebagai berikut :

a. Jika R/C Ratio > 1, maka usahatani pucuk merah menguntungkan dan 

efisien 

b. Jika R/C Ratio = 1, maka usahatani pucuk merah impas

c. Jika R/C Ratio < 1, maka usahatani pucuk merah merug

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil 
 
Peubah Pertumbuhan Stek Tanaman Pucuk Merah

a. Daya Tumbuh Stek 

Hasil pengamatan pengaruh 

terhadap daya tumbuh 

Keberhasilan stek hidup pada waktu pengamatan 12 MST 

adalah 72,31 %. Jumlah stek yang hidup yaitu 

ditanam sedangkan yang mati yaitu 1

Gambar 1. Grafik persentase daya tumbuh stek pucuk merah
 Diketahui bahwa nilai persentase tertinggi 

terdapat pada perlakuan T5 
66,35 % pada perlakuan T3
mencapai 75,00 % diikuti T1 mencapai 69,23 % 
daya tumbuh stek mencapai 68
ZPT Rootone-F T4 dan T5 adalah 75,48 %, sedangkan pada perlakuan ZPT Air 
Kelapa T2 dan T3 adalah 67,31 %.
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Variabel penunjang (cuaca dan suhu) 

Peubah analisis biaya perbanyakan tanaman hias pucuk merah, yaitu :

Biaya Produksi (biaya tetap dan biaya variabel) 

Analisis efisiensi (RC/Ratio) 

Dengan kriteria sebagai berikut : 

Jika R/C Ratio > 1, maka usahatani pucuk merah menguntungkan dan 

Jika R/C Ratio = 1, maka usahatani pucuk merah impas 

Jika R/C Ratio < 1, maka usahatani pucuk merah merugi dan tidak efisien 

Peubah Pertumbuhan Stek Tanaman Pucuk Merah 

asil pengamatan pengaruh perlakuan Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

daya tumbuh stek pucuk merah dapat dilihat pada 

pada waktu pengamatan 12 MST dari 20 unit percobaan 

%. Jumlah stek yang hidup yaitu 362 stek dari 500 

ditanam sedangkan yang mati yaitu 138 stek. 

Gambar 1. Grafik persentase daya tumbuh stek pucuk merah 
ilai persentase tertinggi daya tumbuh stek pucuk merah 
T5 yaitu 75,96 % sedangkan persentase terendah adalah 
T3. Pada perlakuan T4 persentase daya tumbuh 

diikuti T1 mencapai 69,23 % sedangkan perlakuan T2 
68,27 %. Rata-rata persentase daya tumbuh perlakuan 

F T4 dan T5 adalah 75,48 %, sedangkan pada perlakuan ZPT Air 
Kelapa T2 dan T3 adalah 67,31 %. 
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Peubah analisis biaya perbanyakan tanaman hias pucuk merah, yaitu : 

Jika R/C Ratio > 1, maka usahatani pucuk merah menguntungkan dan 

i dan tidak efisien  

perlakuan Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

stek pucuk merah dapat dilihat pada Gambar. 1. 

unit percobaan 

500 stek yang 

 

daya tumbuh stek pucuk merah 
entase terendah adalah 

daya tumbuh stek 
T2 persentase 

rata persentase daya tumbuh perlakuan 
F T4 dan T5 adalah 75,48 %, sedangkan pada perlakuan ZPT Air 
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 Data hasil sidik ragam pengaruh ZPT terhadap daya tumbuh stek pucuk 

merah dihitung saat awal penanaman dan diamati pada 12 MST pada Tabel 1 dapat 

dilihat bahwa persentase daya tumbuh stek berpengaruh tidak nyata. 

  

Tabel 1. Data hasil sidik ragam pengaruh ZPT terhadap daya tumbuh stek pucuk 
merah 

Daya tumbuh stek pada F Hit F Tabel 
  

0.05  
   

0.01  
12 MST  0.0360 tn 3.49 5.95 

Keterangan :   tn : berpengaruh tidak nyata 

 
b. Tinggi Stek  

Data tinggi stek dihitung saat awal penanaman dan pertambahan tinggi pada 

setiap stek yang diamati setiap 4 minggu yang disajikan pada Tabel 2. Bahwa 

perlakuan ZPT berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi stek pada 4 MST, 8 MST dan 

12 MST.  

 
Tabel 2. Data hasil sidik ragam pengaruh ZPT terhadap tinggi stek pucuk merah 

Tinggi Stek pada F Hit F Tabel 

  
0.05  

   
0.01  

4 MST 0.0072 tn 3.49 5.95 
8 MST 0.0060 tn 3.49 5.95 
12 MST 0.0070 tn 3.49 5.95 

 
c. Jumlah Daun (lembar) 

Jumlah daun dihitung saat awal penanaman dan pembentukan daun sempurna 

yang bertambah pada setiap stek yang diamati setiap 4 minggu setelah tanam 

disajikan pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa pada 8 MST terjadi pengurangan jumlah 

daun, dan pada 12 MST jumlah daun pada stek bertambah. 

 
Tabel 3. Data hasil sidik ragam pengaruh ZPT terhadap jumlah daun stek pucuk 

merah pengukuran jumlah daun stek 

 Jumlah Daun pada F Hit F Tabel 
0.05 0.01 

4 MST  0.0233 tn 3.49 5.95  
8 MST  0.0196 tn 3.49 5.95  
12 MST  0.0412 tn 3.49 5.95 

     d. Panjang Akar (cm) 
Panjang akar stek yaitu panjang akar terbentuk dari setiap stek dengan 

menghitung akar lateral terpanjang. Pada pengukuran panjang akar pada 12 MST 

dengan pengambilan sampel secara acak pada masing-masing perlakuan sebanyak 3 

stek yang tumbuh, disajikan pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata panjang 

akar pada masing perlakuan. 
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Tabel 4. Data pengukuran panjang akar stek (cm) 
Perlakuan Kelompok Rata-rata 

K1 K2 K3 K4 
T1 2.33 - - 1.57 0.98 
T2 4.00 5.43 - 1.40 2.71 
T3 1.70 1.40 - 2.60 1.43 
T4 3.33 2.50 - 1.53 1.84 
T5 4.93 1.40 4.33 - 2.67 

 

Akar terpanjang pada perlakuan T2 (2,71 cm) dan akar terpendek T1 (0,98 

cm). Sedangkan panjang akar T5 (2,67 cm) diikuti T4 (1,84 cm) dan T3 (1,43 cm). 

Rata-rata panjang akar pada perlakuan ZPT Rootone-F sebesar 2,25 cm dan pada 

perlakuan ZPT Air Kelapa sebesar 2,07 cm. 

 
e. Berat kering  

Berat kering diukur dengan menimbang pada setiap stek setelah dikeringkan 

dengan oven pada suhu 70 ºC selama 48 jam, disajikan pada Tabel 4. Dengan hasil 

bahwa stek pucuk merah pada bagian batang, tunas/ daun muda dan akar 

diperoleh berat kering berpengaruh tidak nyata. 

 

Tabel 4. Data hasil sidik ragam pengaruh ZPT terhadap berat kering pucuk 
merah 

Berat kering F Hit F Tabel 
0.05 0.01 

12 MST 0.2989 tn 3.49 5.95 
 

f. Variabel Penunjang 
Data pengukuran pengamatan suhu rata-rata selama penelitian di lokasi yaitu 

26,27°C (pagi), 32,26°C (siang) dan 26,62°C (sore). 

 
Peubah Analisis Biaya Perbanyakan Tanaman Hias Pucuk Merah 
 
a. Biaya Produksi 

 
Dalam mengelola usahatani, dalam perbanyakan tanaman pucuk merah 

menggunakan perlakuan ZPT mengeluarkan biaya untuk menjalankan usahanya 

yang dinamakan biaya produksi. Rata-rata biaya yang dikeluarkan petani pada 

usahatani perbanyakan tanaman pucuk merah secara vegetatif (stek) dengan 

perlakuan ZPT, dalam satu kali masa produksi dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Biaya produksi usahatani usahatani pucuk merah 

Uraian ZPT Rootone-F  ZPT Air Kelapa  
Biaya Tetap (Rp/ ut) 43.000,00 43.000,00 
Biaya Tidak Tetap/ Variabel 
(Rp/ ut) 

279.500,00 259.500,00 

Biaya Produksi (Rp/ut) 322.500,00 302.500,00 
Biaya Produksi (Rp/batang) 854,52 898,86 
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Biaya produksi (TC) yang terdiri dari biaya tetap (FC) dan biaya tidak tetap/ 

varibael (VC) pada usahatani perbanyakan tanaman pucuk merah secara vegetatif 

(stek) dengan perlakuan ZPT  Rootone-F adalah Rp. 322.500,- dan perlakuan ZPT 

Air Kelapa adalah Rp. 302.500,-. Untuk biaya produksi per batangnya pada 

perlakuan ZPT Rootone-F sebesar Rp. 854,52 dan perlakuan ZPT Air Kelapa sebesar 

Rp. 898,86. 

Pada masing-masing perlakuan ZPT Rootone-F dan ZPT Air Kelapa 

mengeluarkan biaya tetap sebesar Rp. 43.000,- dengan kebutuhan peralatan 

berupa cangkul, parang, paranet, waring, gunting, ember plastik dan kayu 

pancang.  

Sedangkan biaya tidak tetap/ variabel pada perlakuan ZPT Rootone-F sebesar 

Rp. 279.500,-. Dengan pembelian bahan-bahan yaitu ZPT Rootone F, aquades, tali, 

polybag, kompos dan pasir. Sedangkan, dalam penggunaan tenaga kerja yang 

meliputi perkerjaan dari persiapan lahan dan bedengan, pengisian media tanam, 

pembuatan bahan stek pucuk merah, penanaman stek dan pemeliharaan selama 

usahatani dilakukan.  

Sedangkan biaya tidak tetap/ variabel pada perlakuan ZPT Air Kelapa sebesar 

Rp. 259.500,-. Dengan pembelian bahan-bahan yaitu ZPT Air Kelapa, aquades, tali, 

polybag, kompos dan pasir. Sedangkan, dalam penggunaan tenaga kerja yang 

meliputi perkerjaan dari persiapan lahan dan bedengan, pengisian media tanam, 

pembuatan bahan stek pucuk merah, penanaman stek dan pemeliharaan selama 

usahatani dilakukan. 

  
b. Penerimaan Usahatani Pucuk Merah 

Dalam mengelola usahatani, dalam perbanyakan tanaman pucuk merah 

menggunakan perlakuan ZPT Rootone-F dan ZPT Air Kelapa diperoleh penerimaan 

usahatani (TR) dengan berdasarkan jumlah stek hidup (Y) dan harga jual bibit stek 

per batang (Py) dalam satu kali masa produksi, dapat dilihat pada Tabel 6 berikut : 

 

Tabel 6. Penerimaan usahatani pucuk merah 
Uraian ZPT Rootone-F  ZPT Air Kelapa  

Jumlah stek hidup (btg) 377 337 
Harga bibit (Rp/btg) 2.000,00 2.000,00 
Penerimaan (Rp/ut) 754.807,69 673.076,92 

 
Penerimaan usahatani perbanyakan tanaman pucuk merah secara vegetatif 

(stek) dengan perlakuan ZPT Rootone-F adalah Rp. 754.807,69 dan perlakuan ZPT 

Air Kelapa Rp. 673.076,92. 

 
c. Pendapatan usahatani 

Pendapatan usahatani (Pd) adalah selisih antara penerimaan (TR) dan biaya 

produksi (TC). Dilihat dari Tabel 9 bahwa pendapatan usahatani perbanyakan 

tanaman pucuk merah secara vegetatif (stek) dengan perlakuan ZPT Rootone-F 
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sebesar Rp. 432.307,69,- dan perlakuan ZPT Air Kelapa sebesar Rp. 370.576,92-. 

Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan usahatani ZPT Rootone-F lebih besar dari 

ZPT Air Kelapa. 

 

Tabel 7. Pendapatan usahatani pucuk merah 
Uraian ZPT Rootone-

F  
ZPT Air Kelapa  

Penerimaan (Rp/ut) 754.807,69 673.076,92 
Biaya Produksi (Rp/ ut) 322.500,00 302.500,00 
Pendapatan (Rp/ut) 432.307,69 370.576,92 
Pendapatan (Rp/ batang) 1.145,48 1.101,14 

 
 

d. Analisis Efisiensi 
Usahatani perbanyakan tanaman pucuk merah secara vegetatif (stek) dengan 

Analisis R/C Ratio sebagai perbandingan antara penerimaan dan biaya produksi. 

R/C Ratio pada perlakuan ZPT Rootone-F adalah 2,34 dan perlakuan ZPT Air Kelapa 

adalah 2,23. Usahatani perbanyakan tanaman pucuk merah secara vegetatif (stek) 

ini layak untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 8 berikut : 

 

Tabel 8. Analisis efisiensi usahatani pucuk merah 
Uraian ZPT 

Rootone-F 
ZPT Air Kelapa 

Penerimaan (Rp.) 754.807,69 673.076,92 
Biaya Produksi (Rp.) 322.500,00 302.500,00 
RC/ Ratio per ut 2,34 2,23 
RC/ Ratio per batang 2,34 2,23 

 
Pembahasan 
 
Peubah Pertumbuhan Stek Tanaman Pucuk Merah 

Pengaruh perlakuan perendaman bahan stek tanaman pucuk merah dengan 

pemberian konsentrasi ZPT Rootone-F terhadap daya tumbuh menunjukkan bahwa 

pemberian konsentrasi T4 dan T5 memiliki rata-rata daya tumbuh stek  75,48 % 

lebih besar daripada dengan perlakuan ZPT Air Kelapa yaitu T2 dan T3 adalah 

67,31 %. Sedangkan daya tumbuh pada perlakuan T1 sebesar 69,23 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian perlakuan perendaman menggunakan ZPT Air 

Kelapa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan stek, karena persentase daya 

tumbuh stek paling rendah dibandingkan T1 (kontrol) yang tidak menggunakan 

perlakuan perendaman ZPT. 

Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa perlakuan perendaman ZPT Rootone-F 

dan ZPT Air Kelapa menunjukkan berpengaruh tidak nyata terhadap persentase 

daya tumbuh, tinggi stek, jumlah daun, panjang akar dan berat kering stek pucuk 

merah. 
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Perlakuan T2 dan T3 dengan ZPT Air Kelapa tidak memberikan pengaruh 

nyata dan hasil F Hitung sidik ragam lebih rendah dibandingkan T1 (kontrol) baik 

daya tumbuh, jumlah daun, panjang akar dan berat kering stek pucuk merah. Hal 

ini disebabkan karena dari faktor genetik stek yaitu jenis tanaman tahunan dan 

kondisi fisiologis bahan stek yang beragam. Penggunaan ZPT Air Kelapa 

berpengaruh nyata bila digunakan pada tanaman sayuran. Menurut Budiono (2004) 

bahwa pemberian air kelapa sampai 20% mampu meningkatkan pertambahan 

jumlah tunas dan jumlah daun bawang merah dari in vitro. Penggunaan air kelapa 

mampu meningkatkan hasil kedelai hingga 45%, kacang tanah hingga 15 % dan 

sayuran hingga 20-30% (Lawalata, 2011). 

Disamping itu faktor lingkungan yang sangat berpengaruh adalah suhu yang 

cukup tinggi pada saat perbanyakan stek pucuk merah. Dapat dilihat dari data 

penunjang pengamatan suhu selama penelitian di lokasi tersebut bahwa suhu udara 

rata-rata suhu pada pagi 26,27 °C, siang 32,26°C dan sore 26,62°C. Hal ini tidak 

optimum bagi pertumbuhan tanaman pucuk merah dengan cara vegetatif 

(stek).Menurut Masano et al. (1997) dalam Wiratama (2013), bahwa pertumbuhan 

akar lateral stek akan optimal apabila kondisi lingkungan (suhu, kelembaban) juga 

optimal karena akan menentukan aktivitas hormonal yang terdapat pada batang 

stek dalam mendorong keluarnya akar. Pemakaian ZPT tidak dapat menggantikan 

keadaan lingkungan yang baik untuk perakaran stek. Jika keadaaan lingkungan 

diabaikan, pemakaian ZPT tidak akan membantu keluarnya akar pada stek. 

Pemberian konsentrasi Rootone-F 200 ppm dan 400 ppm mampu memberikan 

rata-rata tertinggi terhadap jumlah akar lateral stek pucuk pucuk merah 

dibandingkan dengan tingkat konsentrasi lainnya pada akhir penelitian. Begitu juga 

dengan daya tumbuh stek, singkatnya waktu pengamatan diduga menyebabkan 

belum diperolehnya daya tumbuh stek secara optimum dan belum berpengaruh 

nyata pada pertumbuhan stek (tinggi, jumlah daun, panjang akar dan berat 

kering). Menurut Kusumo (1990) dalam Sudarta (2003) perakaran yang timbul pada 

stek disebabkan dorongan auksin yang berasal dari daun, tunas dan zat pengatur 

tumbuh yang berasal dari luar. Tunas yang sehat pada batang adalah sumber auksin 

dan merupakan faktor penting dalam perakaran. Jumlah kadar auksin yang 

terdapat pada organ stek bervariasi. 

Menurut Wudianto (1995) dalam Wiratama (2013) penambahan ZPT pada 

konsentrasi yang tepat dapat metntimulir tunas dan akar stek. Zat pengatur 

tumbuh Rootone-F termasuk dalam kelompok auksin. Secara teknis Rootone-F 

sangat aktif mempercepat dan memperbanyak keluarnya akar sehingga penyerapan 

air dan utnur hara tanaman akan banyak dan dapat mengimbangi penguapan air 

pada bagian tanaman yang berada di atas tanah dan secara ekonomis penggunaan 

Rootone-F dapat menghemat tenaga, waktu, dan biaya (Soemarno, 1987 dalam 

Puttileihalat, 2001).  

 
Peubah Analisis Biaya Perbanyakan Tanaman Hias Pucuk Merah 
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Biaya produksi (TC), terdiri dari biaya tetap (FC) dan biaya tidak tetap/ 

variabel (VC). Biaya tetap yang terdiri dari biaya pembelian peralatan yang 

digunakan selama usahatani. Biaya tersebut harus dihitung nilai penyusutannya, 

hal ini karena peralatan yang digunakan dalam salam usahatani tidak habis 

digunakan dalam satu kali produksi. Jadi peralatan yang digunakan harus dihitung 

nilai penyusutannya. Penyusutan alat ini antara lain yaitu penyusutan cangkul, 

parang, paranet, waring, gunting, ember plastik dan kayu pancang. 

Dalam penelitian ini biaya produksi per usahatani dari perlakuan ZPT 

Rootone-F lebih tinggi dari perlakuan ZPT Air Kelapa. Sedangkan biaya produksi per 

batang nya lebih besar perlakuan ZPT Air Kelapa dari perlakuan ZPT Rootone-F. Hal 

ini disebabkan oleh persentase daya tumbuh stek perlakuan ZPT Air Kelapa yang 

lebih rendah dari perlakuan ZPT Rootone-F. 

Penerimaan (TR) adalah perkalian antara jumlah produksi usahatani (Py) 

dikalikan dengan harga jual (Y). Penerimaan dengan perlakuan ZPT Rootone F lebih 

besar dari perlakuan ZPT Air Kelapa disebabkan besarnya persentase daya tumbuh 

yang lebih besar dari ZPT Air Kelapa. Dengan umur stek pucuk merah selama 3 

bulan dan harga jual yang sama yaitu sebesar Rp. 2.000,- per batang. Pendapatan 

usahatani (Pd) adalah selisih antara penerimaan (TR) dan biaya produksi (TC). 

Pendapatan yang diperoleh dengan perlakuan ZPT Rootone-F lebih besar dari ZPT 

Air Kelapa. 

R/C Ratio adalah singkatan dari Return Cost Ratio atau sebagai perbandingan 

antara penerimaan dan biaya. Untuk Usahatani ataupun per batangnya 

perbanyakan tanaman pucuk merah secara vegetatif (stek) dengan perlakuan 

RC/Ratio ZPT Rootone-F (2,34) lebih besar dari pada ZPT Air Kelapa (2,23). 

Penerimaan, pendapatan dan R/C Ratio penggunaan ZPT Rootone-F lebih 

tinggi daripada ZPT Air Kelapa disebabkan tinginya daya tumbuh stek yang diberi 

perlakuan Rootone-F yaitu 75,48 % dibandingkan dengan perlakuan Air Kelapa yang 

hanya 67,31 %. Diduga semakin lama umur tanaman, maka pertumbuhan akan lebih 

optimal dan berpengaruh pada harga jual, karena harga jual stek dilihat dari 

tingginya stek. Semakin tinggi stek semakin tinggi harga jual dan ini akan 

mempengaruhi tingginya penerimaan dan pendapatan yang secara tidak langsung 

akan mempengaruhi juga tingginya R/C Ratio. Dengan demikian, usahatani 

perbanyakan tanaman pucuk merah secara vegetatif (stek) dengan perlakuan zat 

pengatur tumbuh ini layak untuk dikembangkan. 

  
 
KESIMPULAN  
 

Hasil penelitian analisis efisiensi perbanyakan tanaman hias pucuk merah 

(Syzygium myrtifolium) secara vegetatif (stek) dengan perlakuan zat pengatur 

tumbuh dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pemberian ZPT berpengaruh tidak nyata terhadap perbanyakan tanaman hias 

pucuk merah secara vegetatif (stek) stek. 
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2. Penggunaan ZPT dalam perbanyakan tanaman pucuk merah secara vegetatif 

sudah efisien dimana ZPT Rootone-F lebih efisien (RC/Ratio 2,43) dibandingkan 

dengan ZPT Air Kelapa (RC/Ratio 2,23).  

Dalam perbanyakan tanaman hias pucuk merah (Syzygium myrtifolium) secara 

vegetatif (stek) dapat dilakukan dengan menggunakan ZPT Rootone-F dengan 

konsentrasi 400 ppm. 
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Lampiran   1. Biaya Produksi ZPT Rootone F 

A. Biaya Tetap 
No
. 

Uraian  Jumla
h Alat 
(bh) 

Harga 
awal 

(Rp/unit) 

Harga 
akhir 
(Rp/ 
unit) 

Umur 
Ekonomi
s (bulan) 

Nilai 
Penyu-
sutan 

(Rp/bh) 

Lama 
Pema-
kaian 

(bulan) 

Biaya 
Penyusu

tan 
(Rp/ut) 

1 Cangkul 1 100,000 0 60 1,667 3 5,000 
2 Parang 1 100,000 0 60 1,667 3 5,000 
3 Paranet 1 150,000 0 60 2,500 3 7,500 
4 Waring 1 60,000 0 60 1,000 3 3,000 
5 Gunting 1 10,000 0 6 1,667 3 5,000 
6 Ember plastik 1 10,000 0 12 833 3 2,500 
7 Kayu 

Pancang 
10 6,000 0 12 500 3 15,000 

 Total  436,000     43,000 

 
B. Biaya Variabel/ Tidak Tetap 

No. Uraian Jumlah (per UT) Harga Satuan (Rp) Nilai (Rp) 
I. Bahan 

    1 ZPT Rootone F 1 Kotak 25,000 25,000 
2 Aquades 5 Liter 10,000 50,000 
3 Tali 1 Gulung 2,000 2,000 
4 Polybag 1 Kg 15,000 15,000 
5 Kompos 1 karung 15,000 15,000 
6 Pasir 1 karung 10,000 10,000 

 
Total (I) 

   
117,000 

II. Tenaga Kerja 
    

1 
Persiapan Lahan dan 
bedengan 1.0 HOK 50,000 50,000 

2 Pengisian media tanam 0.5 HOK 50,000 25,000 

3 
Pembuatan stek pucuk 
merah 0.5 HOK 50,000 25,000 

4 Penanaman stek 0.5 HOK 50,000 25,000 

5 
Pemeliharaan (2jam/ 
minggu) 6 JOK 6,250 37,500 

 
Total (II) 

   
162,500 

 
Total (I+II) 

   
279,500 

Keterangan : 1 HOK = 8 JOK 
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Lampiran 2. Biaya Produksi ZPT Air Kelapa 
A. Biaya Tetap 

No. Uraian  Jum-
lah 
Alat 
(bh) 

Harga 
awal 

(Rp/bh) 

Harga 
akhir 
(Rp/ 
bh) 

Umur 
Ekono-mis 

(bulan) 

Nilai 
Penyu-
sutan 

(Rp/bh) 

Lama 
Pema-
kaian 

(bulan) 

Biaya 
Penyus
utan 

(Rp/ut) 
1 Cangkul 1 100,000 0 60 1,667 3 5,000 
2 Parang 1 100,000 0 60 1,667 3 5,000 
3 Paranet 1 150,000 0 60 2,500 3 7,500 
4 Waring 1 60,000 0 60 1,000 3 3,000 
5 Gunting 1 10,000 0 6 1,667 3 5,000 
6 Ember plastik 1 10,000 0 12 833 3 2,500 
7 Kayu 

Pancang 
10 6,000 0 12 500 3 15,000 

 Total  436,000     43,000 

 
B. Biaya Variabel/ Tidak Tetap 

No. Uraian Jumlah (per ut) Harga Satuan 
(Rp) 

Nilai (Rp) 

I. Bahan     
1 Air Kelapa 5 Liter 1,000 25,000  
2 Aquades 5 Liter 10,000 50,000  
3 Tali 1 Gulung 2,000 2,000  
4 Polybag 1 Kg 15,000 15,000  
5 Kompos 1 karung 15,000 15,000  
6 Pasir 1 karung 10,000 10,000  
 Total (I)    117,000 

 
II. Tenaga Kerja     

1 Persiapan Lahan dan 
bedengan 

1.0  HOK  50,000  50,000 

2 Pengisian media tanam 0.5  HOK  50,000  25,000 
3 Pembuatan stek pucuk 

merah 
0.5  HOK  50,000  25,000 

4 Penanaman stek 0.5  HOK  50,000  25,000 
5 Pemeliharaan (2jam/ 

minggu) 
6  JOK  6,250  37,500 

 Total (II)    162,500 
 Total (I+II)    279,500 

Keterangan : 1 HOK = 8 JOK     
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Evaluasi Galur Tomat  (Lycopersicum esculentum Mill.) Keturunan 
ke-6 pada Budidaya Organik 

 
 Sri Rustianti1*, Asfaruddin1, dan Farida Aryani1 

Fakultas Pertanian Unihaz 
srirustianti@yahoo.com 

 
ABSTRAK 

 
Organic farming need requirements including seeds produced from organic 
cultivation.  All this time, farmers planting with seed of result conventional.  This 
varieties have same morphology, but production low.  This research is a series of 
studies to obtain high production of superior tomato varieties in organic farming.  
Potensial cross parents are implemented and obtain F1. The selection and 
evaluation of agronomie character in F1, F2, F3, F4, F5 and F6 implemented and 
obtain  tomatoes with the best agronomie level. The result of show that lines with 
the highest fruit weight with lines 24, 11, 18, 13, 25, 40, 44, 26, 19, 42, 29, and 
46.  
Keywords:evaluation, line, tomatoes, F6, organic 

PENDAHULUAN 
 
Luas areal pertanaman tomat di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat.  

Luas panen mencapai 50.000 ha dan 16.000 ha terdapat di Pulau Jawa dengan 

penyebarannya 60% di dataran tinggi dan 40% di dataran rendah.  Hasil rata-rata di 

dataran rendah masih sangat rendah, yaitu 6 ton/ha dibandingkan potensi hasil 

rata-rata 5-20 ton/ha.  Salah satu kendala adalah kesesuaian varietas terhadap 

agroekologi setempat.  Perbaikan varietas merupakan salah satu pendekatan yang 

dapat digunakan untuk mengatasi kendala produksi tomat melalui program 

pemuliaan tomat (Purwati E, 2002).  

Tomat merupakan salah satu komoditi sayuran yang mempunyai prospek 

pemasaran yang cerah.  Hal ini disebabkan pemanfaatannya yang luas serta harga 

yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.  Peningkatan jumlah penduduk, 

pendidikan, kesadaran gizi, pendapatan dan kemajuan dibidang industri 

pengolahan akan berperan terhadap besarnya serapan pasar.  Disamping itu  

kemajuan dibidang transportasi akan lebih menunjang pemasarannya. 

Budidaya konvensional merupakan sistem pertanian yang biasa dilakukan 

petani serta tidak terlepas dari penggunaan bahan kimia (untuk pupuk, pestisida 

dan sebagainya).  Dengan cara ini produksi sangat meningkat tetapi disisi lain 

menimbulkan dampak negatif (seperti meracuni buah, udara, air, dan lingkungan 

hidup yang akhirnya akan mempengaruhi kesehatan manusia, keracunan, polusi 

lingkungan, serangga resisten, resurgen, atau toleran terhadap pestisida) 

(Kardinan, A., 2000).  

Alternatif lain adalah bertanam secara organik, yaitu sistem pertanian yang 

tidak menggunakan bahan kimia dalam proses menghasilkan produk.  Sistem ini 
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secara ekonomi menguntungkan, secara ekologi tidak merusak dan secara sosial 

adil serta pelaksanaannya di lapangan meniru sistem hutan tertutup dengan 

mengembalikan kesuburan tanah. 

Bertanam secara organik memerlukan persyaratan-persyaratan, salah satunya 

adalah penggunaan benih yang berasal dari budidaya organik.  Selama ini petani 

menanam tomat menggunakan benih hasil perakitan pada budidaya konvensional, 

karena belum tersedia varietas tomat unggul produksi tinggi yang khusus untuk 

budidaya organik.  Varietas-varietas tersebut seringkali berpenampilan sama, 

tetapi memberikan hasil lebih rendah bila ditanam secara organik.    

Benih sebagai produk akhir program pemuliaan tanaman yang memiliki 

karakteristik keunggulan tertentu, mempunyai peranan yang vital sebagai penentu 

batas-batas produktivitas dan dalam menjamin keberhasilan budidaya tanaman. 

Sampai saat ini, upaya perbaikan kualitas genetik tanaman tropis di Indonesia 

banyak yang masih rendah.  Untuk itu perlu upaya peningkatan mutu genetik 

tanaman tomat melalui pemuliaan tanaman konvensional. 

Permintaan produk pertanian organik di negara-negara maju meningkat pesat 

dari tahun ke tahun.  Perkembangan ini didorong oleh menguatnya kesadaran 

peduli lingkungan dan gaya hidup sehat masyarakat, dukungan kebijakan 

pemerintah, dukungan industri pengolahan pangan, dukungan pasar modern 

(supermarket menyerap 50% produk organik), harga yang tinggi di tingkat 

konsumen, adanya label generik, dan gencarnya kampanye nasional pertanian 

organik. 
 

METODOLOGI 
 

Penelitian dilakukan dengan menanam 50 galur terpilih dalam barisan dan 

setiap galur terdiri dari 12 tanaman.  Galur merupakan biji F5 (tanaman F6) hasil 

persilangan tetua potensial pada budidaya organik.  

Persemaian benih pada polybag kecil berukuran 10 x 15 cm dan diisi media 

semai campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1.  Benih 

disemai di polybag dan ditutup tipis dengan tanah halus dan dilakukan penyiraman.  

Selama pertumbuhan, bibit diletakkan di bawah rumah bayang yang beratap jaring 

berwarna hitam. 

Persiapan pupuk organik dan media tanam dilakukan 4 minggu sebelum 

tanam.  Pemberian pupuk organik dilakukan 2 minggu sebelum tanam dengan cara 

dimasukkan ke dalam lubang tanam dan dicampur pada media tanam. 

Penanaman dilakukan saat bibit berumur 30 hari dan dilakukan serentak pada 

sore hari.  Sebelumnya polybag bibit dilepas dengan hati-hati dan diusahakan 

media tidak pecah. 

Pemeliharaan meliputi penyiraman, penyulaman, pemberian ajir, penyiangan 

dan pembumbunan, serta pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan 

pestisida organik.   

Panen dilakukan pada buah yang sudah masak fisiologis, dengan kriteria 

warna buah sudah berubah dari mentah ke masak dengan interval tiga hari sekali. 
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Sifat agronomi yang diamati adalah : tinggi tanaman,  jumlah cabang, 

umur berbunga, umur panen, jumlah buah pertanaman, dan berat buah  

pertanaman serta penampilan secara keseluruhan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil pengamatan tertera pada Tabel 1. Terlihat bahwa, galur nomor 13 

mempunyai tinggi tanaman paling tinggi, jumlah cabang terbanyak dan umur panen 

tercepat ditunjukkan oleh galur nomor 18.  Sedangkan berat buah pertanaman 

tertinggi terlihat pada galur nomor 24 yang diikuti oleh galur nomor 11, 18, 13, 25, 

40, 44, 26, 19, 42, 29, dan galur nomor 46. 

 
Tabel 1.  Rekapitulasi Data Pengamatan 

 
Galur Tinggi Tanaman Jumlah Cabang Umur Umur Jumlah Berat 

 1 bst 2 bst 1 bst 2 bst Berbunga Panen Buah/tan. Buah/tan. 

1 25.71 51.00 4.0 2.7 40.33 80.60 50.0 482.50 

2 38.60 71.60 3.0 3.4 39.00 74.00 14.0 282.00 

3 21.10 48.13 2.5 2.8 40.50 77.40 55.5 645.00 

4 23.22 57.50 1.0 2.3 40.00 77.20 46.5 542.50 

5 25.29 53.86 1.0 1.3 39.00 88.00 102.0 440.00 

6 26.29 62.33 1.0 1.4 40.00 83.00 184.0 290.00 

7 30.67 54.25 1.0 2.3 39.50 76.00 15.0 237.50 

8 29.40 72.00 0.0 1.4 50.00 88.50 41.0 440.00 

9 43.50 79.75 1.0 1.0 40.00 79.00 4.0 50.00 

10 45.80 58.57 2.9 3.7 39.00 65.43 69.5 837.50 
11 35.67 52.56 2.0 2.1 37.38 69.00 94.0 1275.00 

12 25.44 45.75 0.0 2.0 37.00 72.00 7.0 95.00 

13 50.22 86.00 3.6 4.8 37.33 68.63 176.5 1162.50 

14 29.00 59.71 1.3 1.7 37.00 73.50 15.0 117.50 

15 21.30 30.67 0.0 1.0 0.00 0.00 0.0 M 

16 19.45 47.00 0.0 1.0 37.67 75.00 17.0 225.00 

17 23.11 64.80 1.0 2.2 37.00 71.40 22.0 315.00 

18 35.30 67.00 4.2 5.1 37.60 49.75 76.5 1263.50 

19 36.38 68.71 1.7 1.7 37.33 71.00 121.0 967.50 

20 25.57 61.50 1.0 1.3 38.00 63.50 15.0 115.00 

21 33.56 70.29 1.0 1.9 35.50 73.50 32.0 440.00 

22 30.78 75.50 2.8 3.4 35.14 62.00 94.5 517.50 

23 22.60 53.75 1.0 3.5 0.00 78.00 12.0 115.00 

24 34.78 74.29 1.0 1.1 35.20 82.13 110.0 1500.00 

25 41.56 80.43 3.3 4.3 35.78 65.17 124.5 1115.00 

26 30.00 60.67 2.6 2.1 35.00 70.56 89.0 982.50 

27 28.20 49.22 1.0 1.7 35.63 68.56 71.0 632.50 

28 16.83 45.29 0.0 1.2 0.00 81.00 10.0 90.00 
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29 28.58 62.00 1.4 2.3 35.38 61.40 86.5 877.50 

30 20.56 38.67 1.0 1.8 36.00 58.00 8.0 120.00 

31 26.13 48.83 1.7 1.4 33.50 60.25 28.0 485.00 

32 19.75 50.00 1.0 1.0 34.00 68.00 18.0 195.00 

33 33.90 55.38 4.0 2.3 33.33 70.67 31.0 510.00 

34 21.22 65.50 2.0 2.3 33.50 77.71 70.0 650.00 

35 32.78 59.11 1.8 1.4 33.43 62.14 26.5 522.50 

36 25.00 54.50 3.5 3.3 33.20 59.00 57.5 597.50 

37 22.20 46.75 3.0 1.8 34.00 72.33 11.0 155.00 

38 32.08 64.38 1.3 1.4 34.11 68.00 25.0 252.50 

39 23.75 63.89 2.0 1.8 34.67 73.20 38.0 175.00 

40 35.10 73.50 1.8 1.4 33.60 71.00 73.5 1100.00 

41 33.60 58.89 2.7 2.0 31.00 66.00 29.0 487.50 

42 30.44 69.00 3.0 2.0 31.40 67.17 99.0 895.00 

43 30.75 60.83 1.0 2.8 31.40 65.00 44.0 280.00 

44 25.78 54.63 1.3 1.8 31.83 66.50 136.0 995.00 

45 27.91 52.63 3.5 2.9 31.25 67.13 105.0 680.00 

46 26.83 63.64 1.4 2.1 31.80 67.89 97.0 812.50 

47 18.75 48.64 1.3 1.5 31.25 64.40 24.5 310.00 

48 28.58 60.55 2.2 2.2 31.00 67.17 53.0 435.00 

49 20.63 63.17 1.3 1.7 31.50 61.67 35.0 460.00 

50 21.60 67.38 2.0 2.1 32.50 66.75 41.0 687.50 

Jumlah 1435.3 2984.0 89.1 107.7 1670.0 3445.2 2805.0 25721.0 

Rata-
rata 

28.7 59.7 1.8 2.2 33.4 68.9 56.1 514.4 

 
KESIMPULAN & SARAN 

Hasil penelitian menunjukkan : 

1. Evaluasi pada generasi ke-6 (F6) menunjukkan hasil yang stabil 

2. Galur-galur yang  menunjukkan berat buah pertanaman yang tinggi adalah 

galur nomor 24, 11, 18, 13, 25, 40, 44, 26, 19, 42, 29, dan galur nomor 46. 

3. Berat buah pertanaman pada generasi ke-6 (F6) ini adalah 50.00 – 1500.00 

g/tanaman 

 
Dari penelitian yang telah dilakukan disarankan : 

1. Dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji daya hasil galur-galur baik 

yang didapatkan 

2. Dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemangkasan cabang pada 

galur/varietas yang digunakan 
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3. Pimpinan Universitas atas kesempatan yang diberikan sehingga penelitian ini 

dapat berjalan dengan baik 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
Aziz Purwantoro dan W. Mangoendidjojo. 1991.  Analisis Dialel untuk Daya Gabung 

Tanaman Jagung (Zea mays L.) pada Tiga Tingkat Kerapatan Tanaman. Ilmu 
Pertanian (Agricultur Science) Vol 4 (6) : 291-298. 

Bambang Sutaryo, A. Purwantoro dan Nasrullah. 2005. Seleksi beberapa Kombinasi 
Persilangan Padi untuk Ketahanan terhadap Keracunan Aluminium. Ilmu 
Pertanian Vol. 12 (1) : 20-31. 

Dedy Suhendi, W. Susilo dan S. Mawardi. 2004. Analisis Daya Gabung Karakter 
Pertumbuhan Vegetatif beberapa Klon Kakao (Theobroma cacao L.). Zuriat 
vol 15 (2) : 125-132. 

Kardinan, A. 2000. Pestisida Nabati, Ramuan dan Aplikasi. Penebar Swadaya. 
Poespodarsono., S. 1988.  Dasar-dasar Ilmu Pemuliaan Tanaman.  Pusat Antar 

Universitas .  Institut Pertanian Bogor. 
Pracaya. 2002..Bertanam Sayuran Organik di Kebun, Pot dan Polibag. Penebar 

Swadaya. 
Purwati, E.  2002. Tiga Varietas Unggul Baru Tomat Dataran Rendah. J. Hort (I): 

71-75. Balitsa Lembang. Bandung. 
Rustianti, S., Asfarudin, dan Farida Aryani. 2012. Pendugaan Daya Gabung dan Nilai 

Heterosis Hasil Persilangan Tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) pada 
Budidaya Organik. Jurnal Agroqua 

-------------------------------, Nurseha, dan Farida Aryani. 2010. Respon 15 
Galur/Varietas Tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) pada 3 Paket Teknologi 
Budidaya Organik. Jurnal Agroqua, 8 (1) : 26-34. 

 
  



ISBN: 978-602-73659-2-6 
 

PROSIDING Seminar Nasional Pengentasan Kemiskinan, 12-13 September 2018 112 

 

  



ISBN: 978-602-73659-2-6 
 

PROSIDING Seminar Nasional Pengentasan Kemiskinan, 12-13 September 2018 113 

 

Uji Multilokasiformulasi Pakan Ikan Ramah Lingkungan Untuk 

Pertumbuhan Ikan Nila Di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu 

Tengah Dan Kabupaten Rejang Lebong  

 
Yulfiperius 1, Firman 2 dan Suria Darwisito 3 

1 dan 2. Fakultas Pertanian, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu 

3.  Universitas Samratulangi Manado 

f.333.ry@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

Meningkatnya perkembangan usaha budidaya perikanan akan meningkatkan pula 
kebutuhan sarana produksi, salah satunya adalah penyediaan pakan.  Sampai saat 
ini kebutuhan biaya untuk pakan ikan cukup tinggi yaitu mencapai 60% dari total 
biaya operasional usaha, karena semua bahan baku pakan ikan masih di impor. 
Dedak adalah salah satu komponen bahan dalam formulasi pakan ternak, baik 
untuk pakan ikan, unggas, maupun ternak besar (sapi, kuda, babi dan sebagainya), 
sehingga kebutuhan dedak tersebut juga akan terbatas. Keterbatasan ini juga 
dapat disebabkan dengan sering tidak tepatnya musim tanam padi petani yang 
salah satunya disebabkan oleh kondisi iklim yang sukar untuk diprediksi pada akhir-
akhir ini. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan terobosan, yaitu 
dengan membuat tepung dari tongkol jagung. Dari hasil penelitian tahun 2016 yang 
dilakukan dalam skala laboratorium didapatkan penambahan tepung tongkol jagung 
sebanyak 17,7% per kilogram pakan memberikan hasil yang terbaik untuk 
pertumbuhan ikan Nila. Untuk dapat dilakukan penerapan hasil penelitian tahun 
2016 tersebut sebelum disosialisasikan kepada petani ikan perlu dilakukan uji Multi 
lokasi/lapangan, sehingga sangat diperlukan sekali penelitian lanjutan. Uji Multi 
lokasi/lapangan dilakukan pada sembilan daerah tingkat II yang berbeda di Provinsi 
Bengkulu. Pada tahun 2017 sedang dilakukan uji Multi lokasi di Kabupaten Bengkulu 
Selatan, Kota-madya Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan pada 
tahun 2018 dilaksanakan di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan 
Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya pada tahun 2019 akan dilaksanakan di 
Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-moko dan Kabupaten Lebong. Parameter uji 
yang dievaluasi dalam penelitian ini, antara lain: pertambahan bobot mutlak ikan 
uji, laju pertumbuhan harian, efisiensi pakan, konversi pakan, retensi lemak dan 
retensi protein serta analisis nutrisi pakan ikan uji. Pada tahun ke-3 akan diproses 
jurnal internasional, HKI[Paten Sederhana] dan penerbitan Buku [ISBN].Penelitian 
ini menggunakan rancangan penelitian eksplorasi di kolam Unit Pembenihan Rakyat 
(UPR) atau kolam masyarakat di tiga kabupaten  dilingkungan Provinsi Bengkulu. 
Hasil penelitian menunjukan, pada Kabupaten Bengkulu Tengah berat ikan rata-
rata per ekor tertinggi diperoleh sebesar 11,27 gr, Kabupaten Seluma 11,12 gr dan 
untuk Kabupaten Rejang Lebong 20,40 gr. 
 
Keyword: Ikan Nila, Multi lokasi, pakan ikan ramah lingkungan 

 

PENDAHULUAN 
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Pengembangan budidaya ikan, baik ikan karnivora, omnivora maupun 

herbivora dapat dilaksanakan apabila aspek makanan untuk ketiga jenis ikan 

tersebut diketahui atau dikuasai. Dengan adanya data atau informasi kebutuhan 

nutrisi maka formulasi pakan yang tepat dapat dibuat. Pakan yang dimakan 

pertama-tama akan digunakan untuk memelihara tubuh dan pergantian jaringan 

tubuh yang rusak, aktivitas, selanjutnya kelebihan dari pakan akan digunakan 

untuk pertumbuhan dan reproduksi. 

Kebutuhan nutrisi yang perlu diketahui antara lain: protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin dan mineral. Protein merupakan zat makanan yang sangat 

dibutuhkan untuk pemeliharaan tubuh, pembentukan jaringan, penggantian 

jaringan tubuh yang rusak serta penambahan protein tubuh dalam proses 

pertumbuhan. Pada kegiatan usaha budidaya intensif, biaya produksi yang terbesar 

adalah biaya untuk pengadaan pakan. Untuk meningkatkan pendapatan petani 

ikan, maka pakan dengan bahan baku yang murah dan mudah tersedia perlu 

mendapat perhatian. Salah satu bahan baku yang dapat menyumbangkan protein 

nabati yang setara dengan dedak halus adalah Tepung Tongkol Jagung (TTJ). 

Tongkol jagung lebih bersifat lokal (endogenous). Ketersediaan Tongkol jagung di 

masyarakat petani cukup tinggi, tergantung wilayahnya, dan masih belum banyak 

dimanfaatkan, sedangkan dedak padi harus impor. Inilah salah satu penyebab tidak 

berkembangnya usaha budidaya ikan karena sangat tergantung dengan bahan baku 

pakan yang selalu di impor yang menyebabkan harga pakan tinggi. Sedangkan 

kandungan nutrisi TTJ juga lengkap (protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan 

mineral). Kandungan protein dedak padi dan TTJ tidak jauh berbeda, di mana 

kandungan nutrisi TTJ adalah sebagai berikut: protein 11,38 persen, lemak 5,39 

persen, BETN 37,78 persen, serat 21,09 persen, abu 8,30 persen dan air 16,06 

persen (Lab. Nutrisi Ikan IPB, 2012).Oleh karena itu diperlukan penelitian tentang 

subsitusi TTJ sebagai pengganti dedak dalam formulasi pakan untuk pertumbuhan 

ikan. 

Hasil Penelitian Yulfiperius (2016), telah didapatkan subsitusi Tepung Tongkol 

Jagung (TTJ) sebanyak 17,7% dalam Formulasi Pakan Ikan memberikan 

pertumbuhan yang terbaik untuk ikan Nila. Sebagai keberlanjutan dari penelitian 

Tahun 2016, maka pada tahun 2017 dilakukan penelitian di lapangan (kolam) pada 

lokasi yang berbeda, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kota madya Bengkulu dan 

Kabupaten Bengkulu Utara (sedang dalam pelaksanaan penelitian). Pada tahun 

2018 dilakukan penelitian lapang (kolam), yaitu di Kabupaten Seluma, Kabupaten 

Bengkulu Tengah dan Kabupaten Rejang Lebong. Diharapkan data yang diperoleh 

sudah dapat mewakili karena Provinsi Bengkulu terdiri dari satu Kota madya dan 

sembilan Kabupaten. Sehingga nantinya diharapkan dari hasil penelitian ini pada 

tahun 2019 sudah mulai diproses draft untuk mendapatkan HKI (Paten Sederhana) 

tentang Pakan Ikan Ramah Lingkungan dengan harga murah yang dapat diproduksi 

sendiri oleh petani ikan dalam menunjang keberlangsungan usaha Budidaya Ikan. 

 

METODOLOGI 
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Penelitian dilaksanakan di lapangan, yaitu di kolam Unit Pembenihan Rakyat 

(UPR) yang terdapat di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Tengah dan 

Kabupaten Rejang Lebong. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Tongkol Jagung yang di jadikan tepung dan ikan Nila sebagai hewan uji. Alat yang 

digunakan berupa waring dan kolam percobaan. Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian eksplorasi di kolam Unit Pembenihan Rakyat (UPR) atau 

kolam masyarakat di tiga kabupaten  dilingkungan Provinsi Bengkulu. 

 

Tabel 1 Formulasi Pakan Hasil Penelitian Tahun ke-1 

Bahan pakan Kandungan Tepung Tongkol Jagung Pakan 

[17,7%] 

Tepung Ikan 65,23 

Tepung Tongkol Jagung 17,70 

Tepung Terigu 10,00 

Minyak Jagung 4,69 

Vitamin Mix 1,15 

Mineral Mix 0,63 

CMC 0,60 

J u m l a h 100 

 

Penelitian tahun ke-1 merupakan kelanjutan dari penelitian tahun 2017 yang 

dilaksanakan di kolam Unit Pembenihan Rakyat di Kabupaten Seluma, Kabupaten 

Bengkulu Tengah dan Kabupaten Rejang Lebong . Ikan di pelihara dalam waring 

ukuran 2 x2x1,5 M yang ditempatkan di dalam kolam. Padat tebar ikan untuk 

setiap waring sebanyak 200 ekor dengan berat rata-rata per ekor 3 g. Adaptasi ikan 

terhadap lingkungan maupun pakan dilakukan selama tujuh hari. Setelah masa 

adaptasi selesai baru ikan diberi pakan dengan formulasi dari hasil penelitian tahun 

ke-1 dengan kandungan protein pakan sebesar 35%. Ikan uji diberi pakan sebanyak 

5% dari berat bio mas masing-masing unit waring dengan frekuensi pemberian tiga 

kali sehari, yaitu jam 8 pagi, 12 siang dan jam 4 sore. Formulasi pakan hasil dari 

penelitian tahun ke-1, seperti terlihat pada Tabel 1. 

Selama penelitian berlangsung, kualitas air media pemeliharaan diusahakan 

dalam kondisi optimal, sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup dan 

pertumbuhan ikan uji. Sehingga kualitas air setiap 15 hari sekali dilakukan 

pemantauan seperti kandungan oksigen terlarut amonia, dan pH, sedangkan suhu 

perairan diukur setiap hari yaitu pagi, siang dan sore hari. Parameter uji yang 

diamati dalam penelitian ini adalah berat rata-rata ikan Nila dari masing-masing 

lokasi penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan tiga parameter kualitas air yaitu suhu, DO dan pH (Tabel 2) 

memperlihatkan kabupaten seluma memiliki nilai suhu perairan rata-rata dari awal 
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hingga akhir penelitian sebesar 29

Bengkulu Tengah nilai rata-rata pengamatan dari awal hingga akhir penelitian pada 

suhu sebesar 290C, DO 5,7ppm dan pH 7, sementara pada Kabupaten Rejang 

Lebong nilai rata-rata yang diperoleh pada suhu sebesar 27

 

Tabel 2. Nilai rata-rata pengamatan kualitas air dari awal hingga akhir penelitian

Parameter 

Suhu0C 

DO ppm 

pH 

 

 

Gambar 1. Grafik nilai suhu perairan (

Grafik pengamatan kualitas air memperlihatkan, pada grafik suhu (Gambar 1) 

Kabupaten Rejang Lebong memiliki nilai suhu perairan yang lebih rendah di 

bandingkan dua Kabupaten lain yaitu 27

Kabupaten Rejang Lebong terletak di dataran yang lebih tinggi dibanding 

Kabupaten Seluma dan Bengkulu Tengah. Hal ini juga mempengaruhi pada 

parameter oksigen terlarut perairan (D0) 

Lebong sedikit lebih tinggi yaitu 6 ppm (Gambar 2). Sementara untuk pH dari 

ketiga lokasi pengamatan tidak terlalu berbeda, semu dalam kondisi pH normal 

yaitu 7-8 (Gambar 3). 

 

26

26.5

27

27.5

28

28.5

29

Seluma

Grafik Nilai Rata
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hingga akhir penelitian sebesar 290C, DO 5,8 ppm dan pH 8. Untuk Kabupaten 

rata pengamatan dari awal hingga akhir penelitian pada 

C, DO 5,7ppm dan pH 7, sementara pada Kabupaten Rejang 

rata yang diperoleh pada suhu sebesar 270C, DO 6ppm dan pH 8.

rata pengamatan kualitas air dari awal hingga akhir penelitian

Seluma Bengkulu Tengah Reja

Lebong

29 29 

5,8 5,7 

8 7 

Gambar 1. Grafik nilai suhu perairan (0C) 

 

Grafik pengamatan kualitas air memperlihatkan, pada grafik suhu (Gambar 1) 

Kabupaten Rejang Lebong memiliki nilai suhu perairan yang lebih rendah di 

ingkan dua Kabupaten lain yaitu 270C hal ini dikarenakan secara geografis 

Kabupaten Rejang Lebong terletak di dataran yang lebih tinggi dibanding 

Kabupaten Seluma dan Bengkulu Tengah. Hal ini juga mempengaruhi pada 

parameter oksigen terlarut perairan (D0) yang memperlihatkan Kabupaten Rejang 

Lebong sedikit lebih tinggi yaitu 6 ppm (Gambar 2). Sementara untuk pH dari 

ketiga lokasi pengamatan tidak terlalu berbeda, semu dalam kondisi pH normal 

Bengkulu Tengah Rejang Lebong

Grafik Nilai Rata-rata pengamatan Suhu 
Perairan (0C)

602-73659-2-6 

13 September 2018 116 

C, DO 5,8 ppm dan pH 8. Untuk Kabupaten 

rata pengamatan dari awal hingga akhir penelitian pada 

C, DO 5,7ppm dan pH 7, sementara pada Kabupaten Rejang 

C, DO 6ppm dan pH 8. 

rata pengamatan kualitas air dari awal hingga akhir penelitian 

Rejang 

Lebong 

27 

6 

8 

 

Grafik pengamatan kualitas air memperlihatkan, pada grafik suhu (Gambar 1) 

Kabupaten Rejang Lebong memiliki nilai suhu perairan yang lebih rendah di 

C hal ini dikarenakan secara geografis 

Kabupaten Rejang Lebong terletak di dataran yang lebih tinggi dibanding 

Kabupaten Seluma dan Bengkulu Tengah. Hal ini juga mempengaruhi pada 

yang memperlihatkan Kabupaten Rejang 

Lebong sedikit lebih tinggi yaitu 6 ppm (Gambar 2). Sementara untuk pH dari 

ketiga lokasi pengamatan tidak terlalu berbeda, semu dalam kondisi pH normal 
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Gambar 2. Grafik pengamatan DO (ppm)

 

 

Gambar 3. Grafik pengamatan pH air

Uji multilokasilokasi formulasi pakan ramah lingkungan yang dilakukan di 3 

lokasi berbeda memiliki beberapa karakteristik dari masing

pengamatan. Lokasi pertama uji multilokasi formulasi pakan yaitu Kabupat

Seluma. Secara geografis berdasarkan data BPS Kabupaen Seluma tahun 2018,  

Kabupaten Seluma  terletak di Pantai Barat Sumatera memiliki ketinggian 0

mdpl dengan sebagian besar wilayah kabupaten ini (30,6%) dalam kondisi datar 

yaitu 0-25 mdpl. 29% luas wilayah ini landai dengan ketinggian 25

21,50% memiliki ketinggian 500

bawah lereng bukit barisan. Suhu udara rata

mencapai 31-33 0C dan suhu minimumnya antara

sebesar 80% dengan curah hujan rata
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Gambar 2. Grafik pengamatan DO (ppm) 

Gambar 3. Grafik pengamatan pH air 

 

Uji multilokasilokasi formulasi pakan ramah lingkungan yang dilakukan di 3 

lokasi berbeda memiliki beberapa karakteristik dari masing-masing daerah 

pengamatan. Lokasi pertama uji multilokasi formulasi pakan yaitu Kabupat

Seluma. Secara geografis berdasarkan data BPS Kabupaen Seluma tahun 2018,  

Kabupaten Seluma  terletak di Pantai Barat Sumatera memiliki ketinggian 0

mdpl dengan sebagian besar wilayah kabupaten ini (30,6%) dalam kondisi datar 

uas wilayah ini landai dengan ketinggian 25

21,50% memiliki ketinggian 500-1000 mdpl dan sisanya 16% luas wilayah berada di 

bawah lereng bukit barisan. Suhu udara rata-rata maksimum di Kabupaten Seluma 

C dan suhu minimumnya antara 22-230C. Kelembapam rata

sebesar 80% dengan curah hujan rata-rata dalam satu tahun 223,083 mm.

Bengkulu Tengah Rejang Lebong

Grafik pengamatan DO (ppm)

Bengkulu Tengah Rejang Lebong

Grafik Pengamatan pH Air
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Uji multilokasilokasi formulasi pakan ramah lingkungan yang dilakukan di 3 

masing daerah 

pengamatan. Lokasi pertama uji multilokasi formulasi pakan yaitu Kabupaten 

Seluma. Secara geografis berdasarkan data BPS Kabupaen Seluma tahun 2018,  

Kabupaten Seluma  terletak di Pantai Barat Sumatera memiliki ketinggian 0-1000 

mdpl dengan sebagian besar wilayah kabupaten ini (30,6%) dalam kondisi datar 

uas wilayah ini landai dengan ketinggian 25-100 mdpl, 

1000 mdpl dan sisanya 16% luas wilayah berada di 

rata maksimum di Kabupaten Seluma 

C. Kelembapam rata-rata 

rata dalam satu tahun 223,083 mm. 
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Lokasi kedua pada uji multilokasi formulasi pakan dilakukan di kabupaten 

bengkulu tengah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2018, 

secara geografis kabuoaten Bengkulu Tengah berbatasan langsung dengan 

Samudera Indonesia dengan ketinggian wilayah pada bagian timur sebesar 541 

mdpl dan bagian barat merupakan dataran rendah. Kelembapan rata-rata di 

Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 85% dengan curah hujan rata-rata setahun 

sebesar 479 mm. Lokasi ketiga uji multilokasi formulasi pakan dilakukan pada 

Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan data BPS Kabupaten Rejang Lebong tahun 

2018, secara geografis kabupaten rejang lebong terletak diantara dubukit yaitu 

bukit barisan dan bukit kaba, sebagian besar wilayah Kabupaten Rejang Lebong 

memiliki ketinggian pada 500-1000 Mdpl. Curah hujan rata-rata Kabupaten Rejang 

Lebong 233,75 mm/bulan, suhu rata-rata mencapai 17,73-30,94 0C dengan 

kelembapan 85,5%. 

 

Tabel 2. Hasil Analisa Proksimat pada Pakan 

Kode 

sampel 

Kadar 

Air 

Kadar 

Abu 

Protein Lemak Karbohidrat 

Serat Kasar BETN 

Pakan 0 31,19 28,16 11,19 18,78 10,18 

 

Berdasarkan hasil analisis proksimat pada pakan yang digunakan diperoleh 

kadar air sebanyak 0, kadar abu sebesar 31,19, protein sebesar 28,16, lemak 

sebesar 11,19 dan pada kandungan karbohidrat memiliki serat kasar sebesar 18,78 

serta BETN 10,18.Hasil pengamatan rata-rata pertumbuhan berat ikan Nila yang di 

pelihara pada 3 lokasi yang berbeda menunjukan bahwa, pada kabupaten Seluma, 

berat awal pada saat penebaran benih sebesar 3,115 gram, mengalami peningkatan 

pertumbuhan sebesar 7,435 gram pada hari ke 15 pengamatan. Pada hari ke 30 

pengamatan berat rata-rata ikan Nila sebesar 8,878 dan terakhir pada pengamatan 

padari ke 45 di peroleh hasil pengamatan berat rata-rata sebesar 11,117 gram. 

 

Tabel 3. Rata-rata berat Ikan Nila(gram) 

Pengamatan 

ke 

Seluma (gram) Bengkulu Tengah (gram) Rejang Lebong (gram) 

H0 3,16 3,19 3,07 

H15 7,44 7,71 7,29 

H30 8,88 9,05 12,05 

H45 11,12 11,27 20,40 

Jlm  30,6 31,22 42,81 

Rata-rata 7,65 7,805 10,7025 

 

Pengamatan berat rata-rata ikan Nila di Kabupaten Bengkulu Tengah pada 

hari pertama sebesar 3,19 gram, pada hari ke15 pengamatan sebesar 7,71 gram, 

pada hari ke30 pengamatan sebesar 9.05 gram dan pada hari ke 45 pengamatan di 

peroleh berat rata-rata sebesar 11,27 gram. Hasil pengamatan di Kabupaten 
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Rejang Lebong menunjukan bahwa berat rata

pengamatan hari ke 15 sebesar 7,29 gram, pada pen

sebesar 12,05 gram dan terakhir pada hari ke 45 di peroleh hasil pengamatan berat 

rata-rata ikan sebesar 20,50 gram (Tabel 3).

 

Gambar 4. Grafik pertumbuhan ikan Nila

Berdasarkan grafik pertumbuhan pada 3 lokasi yang berbeda

terlihat bahwa tidak terlalu berbeda antara laju pertumbuhan pada kabupaten 

seluma dan bengkulu tengah. Begitu juga pada kabupaten Rejang Lebong, hampir 

tidak terdapat perbedaan laju pertumbuhan sampai hari ke 15 pengamatan. 

Perbedaan laju pertumbuhan meningkat tajam pada pengamatan hari ke 30 di 

kabuaten rejang lebong dengan selisih pertumbuhan berat mencapai kurang lebih 3 

gram. Selisih pertumbuhan sangat mencolok pada pengamatan hari ke 45 

pengamatan, selisih laju pertumuhan berat ikan Nila 

Pertumbuhan yang baik pada Kabupaaten Rejang Lebong salah satunya di 

pengaruhi oleh suhu,  suhu di Kabupaten Rejang Lebong rata

Kordi dan Gufran (2013), nilai ambang batas suhu untuk pertumbuhan ikan nila 

adalah 14-31oC dengan suhu optimalnya adalah 25

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji multilokasiformulasi pakan di tiga lokasi yang berbeda 

dapat diambil kesimpulan bahwa, formulasi pakan dengan dosis 5% memberikan 

pertumbuhan berat yang hampirsama dari masing

Pertumbuhan berat yang baik diperoleh di Kabupaten Rejang Lebong dengan berat 

rata-rata di akhir penelitian mencapai 20,40 gram/individu. Salah satu penyebab 

perbedaan pertumbuhan berat adalah faktor lingkungan dari masing

pengamatan. 
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Rejang Lebong menunjukan bahwa berat rata-rata ikan sebesar 3,19 gram, pada 

pengamatan hari ke 15 sebesar 7,29 gram, pada pengamatan hari ke 30 diperoleh 

sebesar 12,05 gram dan terakhir pada hari ke 45 di peroleh hasil pengamatan berat 

rata ikan sebesar 20,50 gram (Tabel 3). 

Gambar 4. Grafik pertumbuhan ikan Nila 

 

Berdasarkan grafik pertumbuhan pada 3 lokasi yang berbeda (gambar 4), 

terlihat bahwa tidak terlalu berbeda antara laju pertumbuhan pada kabupaten 

seluma dan bengkulu tengah. Begitu juga pada kabupaten Rejang Lebong, hampir 

tidak terdapat perbedaan laju pertumbuhan sampai hari ke 15 pengamatan. 

tumbuhan meningkat tajam pada pengamatan hari ke 30 di 

kabuaten rejang lebong dengan selisih pertumbuhan berat mencapai kurang lebih 3 

gram. Selisih pertumbuhan sangat mencolok pada pengamatan hari ke 45 

pengamatan, selisih laju pertumuhan berat ikan Nila mencapai 9 gram. 

Pertumbuhan yang baik pada Kabupaaten Rejang Lebong salah satunya di 

pengaruhi oleh suhu,  suhu di Kabupaten Rejang Lebong rata-rata 27

Kordi dan Gufran (2013), nilai ambang batas suhu untuk pertumbuhan ikan nila 

dengan suhu optimalnya adalah 25-30oC. 

Berdasarkan hasil uji multilokasiformulasi pakan di tiga lokasi yang berbeda 

dapat diambil kesimpulan bahwa, formulasi pakan dengan dosis 5% memberikan 

pertumbuhan berat yang hampirsama dari masing-masing lokasi pengamatan. 

Pertumbuhan berat yang baik diperoleh di Kabupaten Rejang Lebong dengan berat 

rata di akhir penelitian mencapai 20,40 gram/individu. Salah satu penyebab 

perbedaan pertumbuhan berat adalah faktor lingkungan dari masing-masing lokasi 
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rata ikan sebesar 3,19 gram, pada 

gamatan hari ke 30 diperoleh 

sebesar 12,05 gram dan terakhir pada hari ke 45 di peroleh hasil pengamatan berat 

 

(gambar 4), 

terlihat bahwa tidak terlalu berbeda antara laju pertumbuhan pada kabupaten 

seluma dan bengkulu tengah. Begitu juga pada kabupaten Rejang Lebong, hampir 

tidak terdapat perbedaan laju pertumbuhan sampai hari ke 15 pengamatan. 

tumbuhan meningkat tajam pada pengamatan hari ke 30 di 

kabuaten rejang lebong dengan selisih pertumbuhan berat mencapai kurang lebih 3 

gram. Selisih pertumbuhan sangat mencolok pada pengamatan hari ke 45 

mencapai 9 gram. 

Pertumbuhan yang baik pada Kabupaaten Rejang Lebong salah satunya di 

rata 27oC. Menurut 

Kordi dan Gufran (2013), nilai ambang batas suhu untuk pertumbuhan ikan nila 

Berdasarkan hasil uji multilokasiformulasi pakan di tiga lokasi yang berbeda 

dapat diambil kesimpulan bahwa, formulasi pakan dengan dosis 5% memberikan 

lokasi pengamatan. 

Pertumbuhan berat yang baik diperoleh di Kabupaten Rejang Lebong dengan berat 

rata di akhir penelitian mencapai 20,40 gram/individu. Salah satu penyebab 

masing lokasi 



ISBN: 978-602-73659-2-6 
 

PROSIDING Seminar Nasional Pengentasan Kemiskinan, 12-13 September 2018 120 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Badan Pusat Statsitik Kabupaten Bengkulu Tengah, 2018. Kabupaten Bengkulu 

Tengah Dalam Angka. BPS Kabupaten Bengkulu Tengah. 

Badan Pusat Statsitik Kabupaten Rejang Lebong, 2018. Kabupaten Rejang Lebong 

Dalam Angka. BPS Kabupaten Rejang Lebong. 

Badan Pusat Statsitik Kabupaten Bengkulu Tengah, 2018. Kabupaten Bengkulu 

Tengah Dalam Angka. BPS Kabupaten Rejang Lebong. 

Ghufran, M.,H, Kordik K. 2013. Budidaya Ikan Konsumsi di Air Tawar. Andi Offset. 

Yogyakarta. 

Yulfiperius dan Firman, 2016. Tepung Tongkol Jagung Sebagai Pengganti Dedak 

dalam Formulasi Pakan Ikan Rumah Lingkungan. Fakultas Pertanian, 

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu. 

 

 

  



ISBN: 978-602-73659-2-6 
 

PROSIDING Seminar Nasional Pengentasan Kemiskinan, 12-13 September 2018 121 

 

KARAKTERISASI DAN MEKANISME PENGHAMBATAN ENAM ISOLAT Trichoderma 
ASAL TIGA KABUPATEN DI PROVINSI BENGKULU 

 
Candra Wahyudi1, Tunjung Pamekas2, Nanik Setyowati1 

 
1Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, Bengkulu 

2Program Studi Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, Bengkulu 

candra1995.ca@gmail.com 

ABSTRAK 

Cendawan Trichoderma merupakan agensia hayati yang efektif dalam 
mengendalikan penyakit tanaman, terutama penyakit tular tanah dan mampu 
menginduksi ketahanan tanaman terhadap penyakit. Trichoderma isolat lokal 
diharapkan memiliki efektivitas kerja yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan 
untuk menyeleksi enam isolat Trichoderma yang diisolasi dari tiga Kabupaten di 
Provinsi Bengkulu berdasarkan mekanisme penghambatannya terhadap Fusarium 
oxysporum secara in vitro. Metode penelitian meliputi: survei lokasi pengambilan 
sampel tanah rhizosfer tanaman cabai sehat, isolasi dan karakterisasi isolat 
Trichodermadan pengujian mekanisme antagonisme secara in vitro. Dari hasil 
penelitian diperoleh dua spesies Trichoderma yaitu Trichodermakoninggiyang 
berasal dari Kecamatan Karang Tinggi, Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, 
dan Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, dan 
Trichodermaharzianumberasal dari Kecamatan Kabawetan, Merigi, Kabupaten 
Kepahiang, dan Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Keenam 
isolat Trichodermatersebut berasal dari lokasi yang memiliki karakterisasi 
lingkungan yang berbeda-beda. Isolat TrichodermaSelupu Rejang dan Curup Timur 
memiliki daya penghambatan tinggi, yakni 84,72 % dan 80,25% dengan mekanisme 
penghambatan berupa kompetisi ruang, nutrisi dan okisigen, antibiosis dan 
hiperparasitme. 
 

Kata kunci: Bengkulu, Fusarium oxysporum, in vitro, Trichoderma 

 

PENDAHULUAN 

 

Penyakit tular tanah mampu menurunkan produksi tanaman hingga lebihdari 

90%, sebaiknya pengendalian disesuaikan dengan mengetahui cara bertahan hidup 

cendawan atau kesesuaian ekologi patogen. Pengendalian menggunakan fungisida 

sintetis tidak tepat karena penggunaannya harus sering dan sesuai dengan sifat 

tanah yang menyerap (Sumartini, 2012). Pengendalian penyakit tanaman dengan 

fungisida sintetikjuga dapat dengan cepat menurunkan populasi OPT dengan 

periode pengendalian (residu) yang lebih panjang, namun tidak selektif, karena 

dapat berakibat pada pencemaran lingkungan dan mematikan organisme lain yang 

bermanfaat (Umrahet al, 2009). Beragam dan kompleksnya penyakit tumbuhan 

yang disebabkan cendawan telah mendorong pengembangan cara pengendalian 

yang lebih efektif dan efisien Baker and Cook, (1983dalam Tandion, 2008) 

menyatakan pengendalian biologi dapat dilakukan tanpa harus memberikan 
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pengaruh negatif terhadap lingkungan sekitarnya, salah satunya adalah dengan 

pemanfaatan agensia hayati seperti cendawan Trichoderma. 

Cendawan Trichoderma merupakan cendawan antagonis yang sudah banyak 

terbukti efektif dalam mengendalikan penyakit tanaman, terutama penyakit tular 

tanah dan juga dapat menginduksi ketahanan tanaman terhadap penyakit. 

Trichoderma juga mempunyai mekanisme biokontrol yang sangat efektif dalam 

menekan perkembangan patogen diantaranya mikoparasitisme, antibiosis, dan 

kompetisi (Chamzurni et al, 2013). Pengembangan cendawan antagonis perlu terus 

dilanjutkan agar dapat tercipta keseimbangan ekosistem, terwujudnya kesehatan 

manusia, dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup untuk keberlangsungan 

generasi mendatang (Soesanto, 2013). 

Mengingat besarnya potensi agensia hayati dalam kelestarian lingkungan dan 

kesinambungan kehidupan di alamnya, maka perlu dilakukan pengujian cendawan 

sebagai agensia hayati. Apabila hasil pengujian menunjukkan adanya potensial 

antagonis untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan jamur patogen, 

maka dilakukan pengujian lanjutan ke lapangan sehingga pada akhirnya dapat 

dikembangkan agen antagonis secara komersial. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menyeleksi enam isolat Trichoderma yang diisolasi dari tiga Kabupaten di 

Provinsi Bengkulu berdasarkan mekanisme penghambatannya terhadap F. 

oxysporum secara in vitro. 

 

METODOLOGI 

 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Oktober 2017 sampai Maret 

2018di Laboratorium Proteksi Tanaman, FakultasPertanian, Universitas Bengkulu. 

 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi cawan petri, gunting, 

erlemeyer, tabung reaksi, pipet mikro, mikroskop, batang pengaduk, cork borer, 

timbangan analitik. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel tanah isolat 

Trichoderma, PDA (Potato Dextro Agar), larutan NaOCL 1%, aquades, alkohol 96%, 

dan beras. 

 

Rancangan Penelitian 

Metode penelitian meliputi: survei lokasi pengambilan sampel tanah rhizosfer 

tanaman cabai sehat, isolasi dan karakterisasi isolat Trichodermadan pengujian 

mekanisme antagonisme secara in vitro.Perlakuan utama yang diuji adalah 6 isolat 

cendawan Trichodermayang terdiri dari isolat 3 kabupaten di Provinsi Bengkulu, 

yaitu:  

T1 = Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Karang Tinggi 

T2 = Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pagar Jati 
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T3 = Kabupaten Kepahiang, Kecamatan Kabawetan 

T4 = Kabupaten Kepahiang, Kecamatan Merigi 

T5 = Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan Curup Timur 

T6 = Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan Selupu Rejang 

Tahapan Penelitian 

 
1. IsolasiTrichoderma  

Trichoderma diisolasi dengan metode pengenceran. Metode pengenceran 

dimulai dengan menimbang sampel tanah dari rizosfer tanaman cabai sehat 

sebanyak 100 g. Tanah sebanyak 100 g dicampur dengan 900 ml aquades streril 

kemudian diaduk sampai homogen. Suspensi yang telah homogen diambil 1 ml 

menggunakan pipet mikro dan di pindahkan kedalam tabung reaksi berisikan 9 ml 

aquades steril dan dikocok lagi hingga homogen, kemudian diambil lagi 1 ml dan 

seterusnya hingga pengenceran 10-3. Suspensi hasil pengenceran 10-3 diambil 

sebanyak 1 ml dimasukan kedalam medium PDA dan diinkubasi selama 5-7 hari. 

Tahap selanjutnya, cendawan yang tumbuh diidentifikasi berdasarkan pengamatan 

secara makroskopis dan mikroskopis dengan mengamati: warna dan ukuran koloni, 

bentuk hifa dan bentuk konidia. Hasil pengamatan makroskopis dan mikroskopis 

kemudian dibandingkan dengan kunci identifikasi fungi menurut Domsch (1980). 

Koloni Trichoderma yang telah teridentifikasi selanjutnya diperbanyak dengan 

media PDA. 

 

2. PerbanyakanTrichoderma  

Beras 2 kg ditanak setengah matang kemudian dimasukkan ke dalam tampah 

yang sebelumnya sudah dijemur. Trichodermadiambil sebanyak 2 cawan petri 

kemudian diblender dalam 200 ml air steril dan disebar ke dalam tampah yang 

telah berisi beras yang telah dingin. Tampah tersebut kemudian dilapisi tampah 

kedua dan dibungkus dengan menggunakan kain kasa serta diinkubasi selama 7 

hari. Pada hari ke 3 beras diaduk merata. 

 

3. Isolasi F. oxyporum 

 CendawanF. oxyporumdiisolasi dengan metode penanaman jaringan. Metode 

tanam jaringan dimulai dengan mengambil bagian tanaman cabai yang terserang 

patogenF. oxyporum. Bagian tanaman sakit digunting dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 

cm. Potongan tanaman sakit disterilisasi, direndam didalam larutan NaOCL 1% 

selama 1 menit.Kemudian potongan tanaman sakit tersebut diangkat dan 

dimasukan kedalam aquades selama 10 detik, selanjutnya potongan tanaman sakit 

dimasukkan ke dalam cawan petri yang telah diisi PDA beku dan inkubasi selama 5-

7 hari hingga cendawan tumbuh. Pemurnian cendawan dilakukan dengan 

memindahan koloni yang tumbuh kedalam PDA baru untuk mendapatkan biakan 

yang murni. Tahapan selanjutnya, isolat yang tumbuh diidentifikasi berdasarkan 

pengamatan secara makroskopik dan mikroskopik dengan mengamati: warna dan 
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ukuran koloni, bentuk hifa dan bentuk konidia. Hasil pengamatan makroskopis dan 

mikroskopis kemudian di bandingkan dengan kunci indentifikasi fungi menurut 

Barnet (1960) dan Domsch (1980). Koloni cendawanF. oxyporum yang telah 

teridentifikasi selanjutnya diperbanyak dengan menggunakan media PDA sebanyak 

yang dibutuhkan dalam perlakuan. 

 

4. Uji Antagonisme Trichoderma Terhadap  F. oxyporum Secara In Vitro 

Tahapanpengujian ini menggunakan metode biakan ganda (dual culture) 

(Dharmaputra etal., 1999),dengan cara mengambil masing-masing biakan murni 

hasil karakterisasi yang tergolong cendawan antagonis uji dan cendawan patogen 

menggunakan cork borer berdiameter 7 mm, kemudian diinokulasikan ke dalam 

cawan petri yang berisikan media PDA secara berhadapan dengan jarak 30 mm. 

Pengujian ini diulang 4 kali. Skema penempatannya ditampilkan dalam gambar 

sebagai berikut : 

  

 

Gambar 1. Skema uji biakan ganda 
Keterangan:    A = Potongan koloni cendawan antagonis uji (Trichoderma) 

P = Potongan koloni cendawan patogen (F. oxyporum) 
R1 = Jari-jari koloni patogen yang menjauhi koloni cendawan antagonis uji 
R2 = Jari-jari koloni patogen yang mendekati koloni cendawan antagonis uji 

 

Selanjutnya semua cawan petri diinkubasikan pada suhu kamar. Variabel-

variabel yang diamati adalah sebagai berikut : 

 

1) Persentase hambatan (%) 

Persentase hambatan dihitung pada hari ke-8 setelah inokulasi dengan rumus: 

Hambatan (%) = 
R1 – R2 

x 100% 
R1 

 

Keterangan:R1 = Jari-jari koloni patogen yang menjauhi koloni cendawan antagonisuji 

                     R2 = Jari-jari koloni patogen yang mendekati koloni cendawan antagonis uji 

 

2) Mekanisme antagonisme  

 Mekanisme antagonisme diidentifikasi berdasarkan Farida (1992) yang 

meliputi : 
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a. Kompetisi ruang, nutrisi, dan oksigen: Kompetisi antara cendawan uji 

dengan cendawan patogen dalam memperebutkan ruang, nutrisi, dan 

oksigen diamati dengan cara melihat jenis cendawan yang lebih cepat 

memenuhi cawan petri. 

b. Antibiosis: pengamatan antibiosis dilakukan dengan mengukur lebar zona 

kosong (hambatan) dan melihat ada atau tidaknya perubahan warna pada 

medium akibat senyawa antibiotik yang dihasilkan cendawan uji. 

c. Lisis dan parasitisme: pengamatan mekanisme lisis dan parasitisme 

dilakukan dengan mengamati hifa cendawan antagonis uji yang tumbuh di 

atas cendawan patogen dengan cara mengamati langsung secara 

makroskopis. 

 

Analisis Data 

Data hasil pengamatan in vitro disajikan secara deskriptif dalam bentuk tabel 

dan gambar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Gambaran Umum Penelitian 

Secara umum penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan pertama yaitu 

pengambilan sampel tanah rhizosfer tanaman cabai sehat di tiga Kabupaten 

Provinsi Bengkulu dengan berdasarkan ketinggian tempat atau wilayah yang 

berbeda – beda. Data lingkungan asal sampel tanah tanaman cabai, dilihat pada 

tabel (Tabel 1) sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Data lingkungan asal sampel tanah tanaman cabai. 

Asal Isolat 

(Kec/Kab) 

pH 

Tanah 

Suhu 

Tanah 

(0C) 

Kelembaban 

Tanah (%) 

Kelembaban 

Udara (%) 

Suhu 

Udara 

(0C) 

Ketinggian 

Karang Tinggi, 

Bengkulu 

Tengah 

6,6 29 10 75 33 

250 mdpl 
Pagar Jati, 

Bengkulu 

Tengah 

6,2 32 20 42 37 

Kabawetan, 

Kepahiang 
5,2 25 55 53 32 

517 mdpl 
Merigi, 

Kepahiang 
5,4 27 50 68 28 

Curup Timur, 

Rejang Lebong 
5,8 23 70 81 24 

630 mdpl 
Selupu Rejang, 

Rejang Lebong 
6,2 23 30 87 25 
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Tahapan kedua yaitu pengujian in vitro dilakukan di Laboratorium Proteksi 

Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, meliputi isolasi dan 

karakterisasi enam isolat Trichoderma, isolasi patogen F. oxsyporum dan pengujian 

antagonisme enam isolat Trichoderma terhadap patogen F.oxsyporum. 

 

2. Karakterisasi F. oxysporum dan Enam Isolat Trichoderma 

 

a) Cendawan F. oxysporum 

Cendawan F. oxysporum secara makroskopis memiliki koloni yang melingkar 

dan menyebar ke segala arah. Pada awal pertumbuhan di medium PDA koloni 

berwarna putih seperti kapas, kemudian semakin bertambahnya umur inkubasi 

warna koloni berubah menjadi putih agak kekuningan atau krem. Pola 

pertumbuhan berkoloni dan memiliki bentuk koloni berigi dengan permukaan 

bergelombang (Gambar 2 A). 

 
Gambar 2. Koloni dan konidia F. oxysporum 
Keterangan: (A) Koloni F. oxysporum  (B) Mikroskopis F. oxysporum 

(1)  Hifa F. oxysporum (2)  Makrokonidia F.oxysporum (3)  Mikrokonidia F. oxysporum 

 

Dari pengamatan cendawan F. oxsyporum secara mikroskopik dapat 

dilihat bahwa hifa cendawan F. oxsyporum bersekat dan 

bercabang(Gambar 2 B1). Makrokonodia berbentuk bulan sabit dan 

memiliki sekat 2 sampai 4(Gambar 2 B2). Mikrokonodia bersel satu yang 

berbentuk bulat telur atau lonjong yang merupakan ciri khas cendawan 

F. oxsyporum (Gambar 2 B3). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh Semangun (2004), bahwa F. oxsyporum memiliki struktur yang 

terdiri dari makronidium dan mikronidium. Makrokonidium berbentuk 

bulan sabit, bertangkai kecil, sering kali berpasangan dan memiliki 

bentuk konidiofor bercabang-cabang.  

 

b) Karakterisasi Enam Isolat Trichoderma 

Karakterisasi enam isolat Trichoderma secara makroskopis meliputi 

warna koloni, lingkaran simetris dan bentuk koloni dan secara 

mikroskopis meliputi bentuk konidiofor, bentuk fialid, bentuk konidia.  
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Berdasarkan ciri – ciri yang ada, maka selanjutnya setiap isolat diidentifikasi 

berdasarkan buku identifikasi Watanabe (2002) dan Domsch et al. (1980). Hasil 

identifikasii menunjukkan enam isolat Trichoderma asal tiga Kabupaten di Provinsi 

Bengkulu yang dikarakterisasi berdasarkan morfologinya menunjukkan 

perkembangan warnakoloni yang berbeda dari hari ke-1 sampaihari ke-6. 

Perkembangan warna koloni pada media PDA diawali dengan warna putih, putih 

agak kehijauan,putih hijau muda, hijau muda, hijau dan hijau tua setelah umur 

6hari, namun pada isolat T1 dan T3 warna koloniyang terlihat dari hari ke-4 hingga 

ke-6terdapat warna kekuningan, sedangkan padaisolat T2 warna kekuningan hanya 

terlihat dari hari ke-4 hingga ke-5. Koloni yang terbentuk darisemua isolat adalah 

bulat (Gambar 3).  

Karakterisasi secara mikroskopis yakni bentuk konidiofor, fialid dan konidia 

disajikan dalam (Tabel2). 

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa, isolat Trichoderma T1, T2 dan T5 

mengarah pada spesies yang sama yaitu T.koningii (Gambar 3 A, B dan E). Spesies 

T.koningii menunjukkan bentuk koloni berwarna hijau dan membentuk zona 

seperti cincin. Pada media PDA diameter koloni ketiga isolat tersebut tumbuh 

mencapai 7 cm dalam waktu 5 hari setelah inkubasi. Bentuk hifa bersekat, bentuk 

konidiofor tegak dan bercabang, fialid lancip ke arah puncak dan konidia 

berdinding halus dan kasar berwarna hijau berbentuk oval. Karakter isolat tersebut 

sesuai dengan karakteristik T.koningii menurut Gusnawaty et al, (2014) dan Rifai 

(1996)yang menyatakan T.koningii memiliki warna koloni putih kehijauan hingga 

hijau gelap. Konidiofor bercabang banyak sehingga koloni membentuk zona seperti 

cincin dengan ujung-ujung konidiofor terdapat 1-5 fialid. Fialid berukuran 7,5 - 12 

x 2,5 - 3,5µm dan pada ujung fialid terdapat konidia yang berbentuk elips dengan 

ukuran 3,0 - 4,8 x 1,9 - 2,8 µm. 

Isolat Trichoderma T3, T4 dan T6 mengarah pada spesies yang sama yaitu T. 

harzianum. Pada media PDA ketiga isolat tersebut memiliki bentuk koloni 

berwarna hijau tua dan berbentuk bulat. Diameter koloni mencapai 8 cm dalam 

waktu 5 hari. Bentuk hifa bersekat, bentuk konidiofor tegak dan bercabang yang 

tersusun vertikal. Fialid pendek dan tebal. Konidia hijau dan berbentuk oval 

(Gambar 3 C, D, dan F). Karakter ketiga isolat tersebut sesuai dengan karakteristik 

T. harzianum menurut pendapat Gusnawaty et al, (2014) dan Rifai  (1996), yang 

menyatakan T. harzianum memiliki warna koloni hijau sampai hijau gelap. 

Percabangan konidiofor utama membentuk sudut siku-siku. Pada ujung konidiofor 

terbentuk fialid yang berjumlah 1-5, berbentuk pendek dan tebal dengan 

berukuran 5 - 7 x 3 - 3,5µm. Bentuk konidia bulat dengan ukuran 2,8 - 3,2 x 2,5 - 

2,8 µm. 
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Gambar 3. Koloni, konidiofor, fialid dan konidia isolat Trichoderma 
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Keterangan: (A) Isolat T1 T. koningii. (B) Isolat T2 T. koningii, (C) Isolat T3 T. harzianum, (D) 

Isolat T4 T. harzianum, (E) Isolat T5 T. koningii, (F) Isolat T6 T. harzianum. 

(Perbesaran 10 x 40). (Sumber: Data primer).Uji Antagonisme Trichoderma 

terhadap F. Oxyporum Secara In Vitro 

 

1. Persentase Penghambatan 

Hasil pengamatan persentase hambatan dalam uji antagonisme antara 

cendawan  antagonis Trichoderma terhadap patogen F. oxyporum menunjukkan 

hasil yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya penghambatan 

cendawan antagonis Trichodermaterhadap patogen F. oxyporum melebihi 

standar awal uji lanjut in vitro,yaitu di atas 50% (Tabel 3). Kemampuan 

menghambat ini disebabkan karena kemampuan Trichoderma berkompetisi 

dalam memperebutkan ruang, nutrisi, dan oksigen sehingga tumbuh dengan 

cepat dan menghambat pertumbuhan jamur F. oxyporum Selain itu, antar 6 

isolat Trichoderma dapat menunjukkan perbedaan persentase pengambatan. 

Perbedaan kemampuan menghambat ini menunjukan adanya keragaman 

Trichodermadari keenam isolat yang diuji kemampuannya sebagai antagonis.Hal 

tersebut disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Persentase penghambatan enam isolat Trichoderma terhadap 

pertumbuhan F. oxyporum. 

Isolat Asal Isolat Daya hambat (%) 

T1 Karang tinggi, Bengkulu Tengah 78,3 

T2 Pagar jati, Bengkulu Tengah 79,1 

T3 Kabawetan, Kepahiang 69,33 

T4 Merigi, Kepahiang 66,83 

T5 Curup timur, Rejang Lebong 80,25 

T6 Selupu Rejang, Rejang Lebong 84,72 

Rata-rata   76,42 

Keterangan : T1 = Isolat Trichodermaasal Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Karang 

Tinggi 

T2 = Isolat Trichoderma asal Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pagar Jati 

T3 = Isolat Trichoderma asal Kabupaten Kepahiang, Kecamatan Kabawetan 

T4 = Isolat Trichoderma asal Kabupaten Kepahiang, Kecamatan Merigi 

 T5 = Isolat Trichoderma asal Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan Curup Timur 

T6 = Isolat Trichoderma asal Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan Selupu Rejang 

Berdasarkan hasil pengamatan persentase penghambatan Trichoderma 

terhadap patogen F. oxyporum, isolat Trichoderma T6 mempunyai daya hambat 

paling tinggi, yaitu 84,72%, sedangkan isolat Trichoderma yang mempunyai daya 

hambat terendah, yaitu isolat TrichodermaT4 dengan daya hambat 66,83%. Hasil 

rerata persentase daya hambat ke-enam isolat Trichodermaterhadap 
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F.oxsyporum pada menunjukkan hasil rerata persentase sebesar 76,42%. (Tabel 

3). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sutarini et al,  (2015) yang 

menyatakan bahwa secara in vitro perlakuan Trichoderma mampu menghambat 

pertumbuhan jamur F. oxysporum f.sp. capsici dengan persentase sebesar 

86,05%. Tinggi rendahnya persentase penghambatan Trichoderma terhadap 

pertumbuhan F.oxsyporum dipengaruhi oleh kondisi lingkungan (Tabel 2), yang 

menunjukkan keadaan lingkungan yang berbeda-beda antar semua isolat 

Trichoderma. Berdasarkan data lingkungan asal isolat Trichoderma persentase 

penghambatan Trichoderma terhadap patogen  F.oxsyporum dapat dipengaruhi 

oleh kondisi lingkungan isolat Trichoderma yang memiliki keadaan lingkungan 

yang berbeda – beda untuk semua isolat. Kondisi lingkungan sampel untuk isolat 

T6 dan T5 menunjukkan pengaruh lingkungan yang memiliki keadaan yang cukup 

baik untuk pertumbuhan Trichoderma. Hal ini menjelaskan bahwa pengaruh 

keadaan lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan Trichoderma merupakan 

salah satu pengaruh besarnya persentase penghambatan terhadap patogen 

F.oxsyporum secara in vitro.Daya hambat Trichoderma disebabkan karena 

Trichoderma menghasilkan sejumlah besar enzim ekstraseluler, seperti β-1,3-

glukanase, selulase, dan kitinase yang bertanggung jawab terhadap lisis selulosa 

dan glukan pada dinding hifa dan oospora patogen. Selain itu Trichoderma juga 

menghasilkan 2 jenis antibiotik, yaitu gliotoksin dan viridin (Soesanto, 2013). 

 

2. Mekanisme Antagonisme 

Mekanisme antagonisme merupakan cara kerja antagonis di dalam 

mengendalikan patogen tanaman. Interaksi antara antagonis dengan patogen 

dalam satu media dapat terjadi berupa kompetisi memperoleh ruang, nutrisi dan 

oksigen, antibiosis, serta lisis dan parasitisme. Pengamatan mekanisme 

antagonisme dilakukan dari hari ketiga sampai hari ketujuh setelah inkubasi. 

Hari pertama dan kedua selama pengamatan belum terjadi mekanisme 

antagonisme antar kedua cendawan. Hal ini terjadi karena masing-masing jamur 

tumbuh tanpa saling mempengaruhi karena jarak tumbuh kedua biakan tersebut 

cukup lebar, yakni 30 mm. Pada hari ketiga telah tampak zona penghambatan 

seperti menyempitnya zona. Mekanisme penghambatan keenam isolat 

Trichoderma dapat dilihat pada (Tabel 4) berikut: 

Hasil pengamatan menunjukkan Trichoderma isolat T1-T6 mampu tumbuh 

sangat cepat berkompetisi dalam memperebutkan ruang, nutrisi dan oksigen 

dengan cendawanF. oxsyporum. Sebagai akibatnya miselium F. oxsyporum dari 3 

HSI – 7 HSI semakin terdesak dan tidak mendapatkan ruang untuk tumbuh 

(Gambar 4A). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soesanto (2008), yang 

mengatakan bahwa miselium Trichoderma cenderung lebih luas dibandingkan 

miselium F. oxsyporum. Hal ini diduga karena kemampuan Trichoderma sp. 

menghasilkan asam organik yang tidak dapat dimanfaatkan F. oxsyporum, serta 

adanya kemampuan Trichoderma dalam memproduksi metabolisme sekunder 

berupa antibiotik yang bersifat menghambat perkecambahan spora cendawan F. 
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oxsyporum. Mekanisme antagonis Trichoderma terhadap F.oxsyporumdisajikan 

pada (Gambar 4). 

 

Tabel 4. Mekanisme antagonis Trichoderma terhadap F.oxsyporum. 

Isolat Asal Isolat 
Kompetisi 

ruang, nutrisi, 
dan oksigen 

Antibiosis 
Lisis dan 

paratisme 

T1 
Karang tinggi, Bengkulu 

Tengah 
+ - + 

T2 
Pagar jati, Bengkulu 

Tengah 
+ + + 

T3 Kabawetan, Kepahiang + + - 

T4 Merigi, Kepahiang + - + 

T5 
Curup timur, Rejang 

Lebong 
+ + + 

T6 
Selupu Rejang, Rejang 

Lebong 
+ - + 

Keterangan :  + = Adanya mekanisme antagoni  
- = Tidak adanya mekanisme antagonis 

 

 

Gambar 4. Mekanisme antagonisme Trichoderma terhadap F.oxsyporumin vitro. 
Keterangan : (A) Kompetisi ruang, nutrisi, dan oksigen tumbuh antara Trichoderma 

(T) dan F.oxsyporum (F), (B) Antibiosis Trichoderma, (C) Lisis dan 
parasitisme. 

 

Mekanisme penghambatan antibiosis pada hari keempat isolat Trichoderma 

T2, T3 dan T5 (Tabel 4) mampu membentuk zona bening dalam penghambatan 

pertumbuhan bagi Fusarium sp., seperti terlihat pada (Gambar 4B). 

Terbentuknya zona bening menunjukkan bahwa Trichodermadapatmemproduksi 

antibiotik untuk menekan pertumbuhan patogen F. oxsyporum. Beragam 

antibiotik dapat dikeluarkan oleh beberapa agensia hayati seperti Trichoderma 

seperti antibiotika, bakteriosin, enzim dan senyawa yang mudah menguap akan 

digunakan dalam penekanan patogen tanaman (Soesanto, 2013). 

Mekanisme penghambatan lisis dan parasitisme, terlihat dari hasil 

pengamatan pada hari ke 5 pada isolat Trichoderma T1, T2, T4, T5 dan T6 telah 

Zona 
beni
ng 

Lisis dan parasitisme 
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tumbuh di atas miselium cendawan F. oxsyporum (Gambar 4C). Pertumbuhan 

miselium Trichoderma ini distimulasi karena adanya protein lektin yang 

berkaitan dengan kitin penyusun dinding sel patogen. Pada tahap selanjutnya, 

hifa cendawan Trichoderma dapat tumbuh sepanjang hifa inang atau membelit 

di sekeliling hifa cendawan inang (F. oxsyporum). Penetrasi yang dilakukan 

cendawan Trichodermaadalah secara langsung dimana cendawan ini akan 

menembus dinding sel atau membelah dinding sel cendawan F. 

oxsyporum(Soesanto, 2008). 

 

KESIMPULAN 

 

1. Dari hasil penelitian diperoleh dua spesies Trichoderma yaitu Trichoderma 

koninggi yang berasal dari Kecamatan Karang Tinggi, Pagar Jati, Kabupaten 

Bengkulu Tengah, dan Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, 

dan Trichoderma harzianum berasal dari Kecamatan Kabawetan, Merigi, 

Kabupaten Kepahiang, dan Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang 

Lebong. Keenam isolat Trichodermatersebut berasal dari lokasi yang memiliki 

karakterisasi lingkungan yang berbeda-beda.  

2. Isolat Trichoderma Selupu Rejang dan Curup Timur memiliki daya 

penghambatan tinggi, yakni 84,72 % dan 80,25% dengan mekanisme 

penghambatan berupa kompetisi ruang, nutrisi dan okisigen, antibiosis dan 

hiperparasitme. 
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ABSTRAK 

 

Kompetensi penyuluh merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang 

efektifitas penyuluhan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

efektifitas pelatihan teknologi produksi Buah Jeruk Sepanjang Tahun 

(BUJANGSETA) bagi penyuluh pertanian BP3 Air Dingin Kabupaten Lebong. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2018. Data dikumpulkan melalui 

pengisian kuesioner awal (pre-test) dan kuesioner akhir (post-test) untuk 

mengetahui perubahan tingkat pengetahuan, sikap, dan ketrampilan 10 orang 

penyuluh pertanian sebagai responden. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan 

Uji Wilcoxon dua sampel berpasangan pada taraf keyakinan 95%. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terjadi perubahan kompetensi pengetahuan dan 

keterampilan terhadap teknologi BUJANGSETA setelah pelatihan, sedangkan 

kompetensi sikap tidak berubah. Pengendalian organisme pengganggu tanaman 

(OPT) merupakan komponen yang paling kecil tingkat penguasaannya 

dibandingkan dengan komponen teknologi BUJANGSETA lainnya, sehingga perlu 

diintensifkan upaya diseminasinya kepada penyuluh pertanian. 

 

Kata kunci: BUJANGSETA, kompetensi, pelatihan, penyuluh pertanian. 

 

PENDAHULUAN 

 

Penyuluhan pertanian bukan hanya berfungsi sekedar transfer inovasi 

semata tetapi yang paling penting adalah sebagai proses pemberdayaan petani 

(capacity building of community) dengan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan petani (Indraningsih et al., 2010). Oleh karena itu, diperlukan 

perubahan paradigma penyuluhan pertanian dari paradigma lama yang lebih 

menekankan pada alih teknologi ke paradigma baru yang mengutamakan pada 

pengembangan sumberdaya manusianya. Paradigma baru tersebut dikenal 

dengan pendekatan farmer first dengan tujuan untuk “mengubah petani”, bukan 

“mengubah cara bertani”, sehingga memungkinkan terjadinya pemberdayaan 

pada diri dan komunitas petani (Sadono, 2008). Hal ini tentu sulit dilakukan 

penyuluh pertanian tanpa adanya kompetensi yang memadai. Kurangnya 

kompetensi penyuluh pertanian merupakan salah satu permasalahan penyuluhan 

pertanian saat ini (BPPSDMP Kementan, 2015). 
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Bloom et al. (1956) menguraikan hirarki kompetensi atas tiga ranah yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang setiap ranahnya dibagi atas beberapa 

kategori. Bloom Taxonomy telah banyak digunakan sebagai rujukan oleh para 

ahli pendidikan selama paruh kedua abad ke-20, termasuk para ahli penyuluhan 

pertanian untuk menilai hasil penyuluhan (Anwas, 2009). Kompetensi akan 

berpengaruh positif terhadap kinerja penyuluh pertanian (Marliati et al. 2008; 

Anwas, 2009; Sapar et al., 2012; Wicaksono et al., 2016), keberhasilan petani 

mengadopsi inovasi teknologi (Indraningsih, 2011; Dali et al., 2017), interaksi 

partisipatif antara penyuluh pertanian dengan kelompok tani (Jafri et al., 2015), 

dan  pengembangan rancangan usaha agribisnis (Muslihat et al., 2015). 

Rendahnya kapasitas penyuluh menyebabkan interaksi antara penyuluh dengan 

petani tidak signifikan meningkatkan kompetensi petani (Sari, 2013; Manyamsari 

dan Mujiburrahmad, 2014; Mujiburrahmad et al., 2014). 

Rendahnya intensitas pelatihan dan lemahnya dukungan lembaga 

penyuluhan dalam menciptakan lingkungan kondusif untuk belajar merupakan 

sebagian faktor yang menyebabkan lemahnya kompetensi penyuluh pertanian 

(Anwas, 2009) yang mengakibatkan rendahnya kinerja penyuluh (Hanafiah et al., 

2013). Padahal penyuluh merupakan ujung tombak dalam proses penyuluhan 

yang berfungsi sangat penting dalam penyebarluasan informasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta penerangan kepada petani lewat pendidikan 

non formal (Mardikanto, 2009). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi 

penyuluh pertanian sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya 

(Anwas, 2013), termasuk dalam meningkatkan keberdayaan petani sekaligus 

kinerja penyuluh pertanian di lapangan (Rahmawati et al., 2016). Kompetensi ini 

berhubungan positif dengan frekuensi pelatihan dan motivasi penyuluh (Putri et 

al., 2016). Meskipun demikian, kompetensi pengetahuan dan keterampilan 

relatif lebih mudah dikembangkan dalam suatu proses penyuluhan dibandingkan 

dengan kompetensi sikap yang memerlukan waktu lebih lama (Soemardjo, 2008).  

Penguasaan atas materi penyuluhan yang dibutuhkan petani dalam 

pengembangan kawasan komoditas pertanian sangat penting bagi penyuluh 

pertanian. Keinginan penyuluh untuk menguasai materi penyuluhan perlu terus 

didorong (Huda, 2010), disamping keinginan penyuluh mengubah sikap petani 

yang masih kurang mendapat prioritas dalam berbagai proses penyuluhan di 

lapangan (Riana et al., 2015). Rendahnya penguasaan atas materi penyuluhan 

menyebabkan penyuluh kurang direspek oleh petani (Ardiansyah, 2014). Hal ini 

perlu diperbaiki melalui peningkatan kompetensi penyuluh pertanian ke depan. 

Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian sebagai salah satu agen 

perubahan di pedesaan harus disesuaikan dengan dinamika strategi penyuluhan 

dan kondisi masyarakat yang terus berubah. Salah satu upaya Kementerian 

Pertanian saat ini untuk mendukung swasembada pangan, mendorong 

diversifikasi pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekspor serta 

kesejahteraan petani adalah program pengembangan kawasan yang berfokus 

pada pengembangan komoditas unggulan dengan pendekatan agroekosistem, 
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agribisnis, partisipatif, dan terpadu sebagaimana yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012. Program ini 

tentu memerlukan dukungan penyuluh pertanian dengan kompetensi yang baik. 

Salah satu wilayah pengembangan kawasan komoditas pertanian unggulan 

di Bengkulu adalah Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong dengan 

komoditas unggulan jeruk Rimau Gerga Lebong (RGL). Merujuk pada BP3 Air 

Dingin (2018), jeruk RGL mulai dikembangkan di Rimbo Pengadang sejak tahun 

2001. Luas pertanaman jeruk RGL saat ini adalah 199,2 ha yang diusahakan oleh 

125 KK petani dengan rata-rata rumah tangga petani menguasai 1,6 ha. Umur 

tanaman bervariasi dari 1-6 tahun, umumnya telah menghasilkan. Pengamatan 

lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar lahan jeruk tidak terurus, 

terutama disebabkan oleh keterbatasan modal petani dan manajemen kebun 

yang kurang baik.  

Kementerian Pertanian melalui Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah 

Subtropika Badan Litbang Pertanian (Balitjestro) telah mengembangkan 

teknologi produksi Buah Berjenjang Sepanjang Tahun (BUJANGSETA) pada 

tanaman jeruk. Tujuannya adalah agar jeruk dapat berbuah secara berjenjang 

sepanjang tahun (tidak musiman) dengan kualitas buah yang baik, serta 

kesehatan tanaman terjaga. Kunci penerapan teknologi BUJANGSETA pada 

tanaman jeruk adalah manajemen kanopi (pemangkasan), manajemen nutrisi 

(pemupukan), manajemen pengendalian hama dan penyakit (pengendalian OPT), 

yang seluruhnya bertujuan untuk merangsang induksi pembungaan. Jeruk siam 

diharapkan mampu berbuah 8 tingkat, jeruk keprok 4 tingkat, dan jeruk manis 5 

tingkat (Balitjestro, 2018).  

BPTP Balitbangtan Bengkulu sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan 

Litbang Pertanian di Provinsi Bengkulu berupaya untuk mendiseminasikan 

teknologi BUJANGSETA pada kawasan pengembangan jeruk RGL di Kabupaten 

Lebong. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan pelatihan teknologi 

BUJANGSETA bagi penyuluh pertanian di BP3 Air Dingin yang wilayah kerjanya 

termasuk pada kawasan pengembangan jeruk RGL. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis efektivitas pelatihan teknologi BUJANGSETA terhadap 

kompetensi penyuluh pertanian BP3 Air Dingin Kabupaten Lebong. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian dan Perikanan 

(BP3) Air Dingin, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong pada bulan 

Agustus 2018. BP3 Air Dingin dipilih secara sengaja karena wilayah ini merupakan 

kawasan pengembangan jeruk RGL, komoditas horikultura unggulan Kabupaten 

Lebong. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengisian kuesioner sebelum 

(before) atau pre-test kuesioner dan setelah (after) atau post-test kuesioner. 

Pelatihan melalui kegiatan komunikasi tatap muka dan praktek lapang dilakukan 
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di sela waktu pengisian kesioner yang diikuti oleh 10 orang penyuluh pertanian 

lapangan (PPL). Materi pelatihan adalah teknologi BUJANGSETA tanaman jeruk 

yang terdiri atas komponen teknologi pemangkasan, pemupukan, pengendalian 

organisme pengganggu tanaman (OPT), dan induksi pembungaan. Data yang 

dikumpulkan terkait dengan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

PPL. Kuesioner disusun atas 30 pertanyaan/pernyataan dengan menggunakan 

skala pengukuran rasio untuk mengetahui kompetensi pengetahuan serta skala 

pengukuran ordinal (pemeringkatan) untuk mengetahui kompetensi sikap dan 

ketrampilan. Kompetensi sikap terhadap teknologi BUJANGSETA diukur dengan 

skala Likert (1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = setuju, 4 = sangat 

setuju), sedangkan kompetensi keterampilan menunjukkan tingkat keterampilan 

petani (1 = sangat tidak terampil, 2 = tidak terampil, 3 = terampil, 4 = sangat 

terampil). 

Analisis data dilakukan secara statistik dengan menggunakan Uji Wilcoxon. 

Menurut Santoso (2012), Uji Wilcoxon digunakan untuk menganalisis dua sampel 

berpasangan yang dianggap tidak terdistribusi normal apakah berasal dari 

populasi yang sama ataukah tidak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS-16. Pengujian hipotesis Uji Wilcoxon dilakukan secara dua arah 

pada taraf keyakinan 95% (α = 0,05) dengan hipotesis sebagai berikut, 

 

H0 diterima jika :  nilai Ztabel < Zhitung < Ztabel, yang berarti bahwa 
pelatihan teknologi tidak mengubah kompetensi 
penyuluh; 

H1 diterima jika :  nilai Zhitung < - Ztabel atau Zhitung > Ztabel, yang berarti 
pelatihan teknologi mengubah kompetensi penyuluh; 

Nilai Zhitung  :  + 1,96. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Responden 

 

BP3 Air Dingin merupakan salah satu dari tujuh BP3 di Kabupaten Lebong 

yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rimbo Pengadang dan Topos. Jumlah 

PPL BP3 Air Dingin sebanyak 14 orang yang melayani 14 desa/kelurahan. Salah 

satu desa binaan di WKPP Air Dingin yaitu Kelurahan Rimbo Pengadang di 

Kecamatan Rimbo Pengadang merupakan kawasan pengembangan jeruk RGL. 

Pengembangan jeruk RGL di dalam wilayah kerja BP3 Air Dingin menyebabkan 

informasi tentang teknologi budidaya jeruk sedikit banyaknya telah diketahui 

oleh para PPL. 

Diseminasi teknologi BUJANGSETA melalui metode pelatihan teknologi 

diikuti oleh 10 orang PPL. Umur responden rata-rata 40 tahun serta 60% 

berstatus PNS dan berpendidikan sarjana. Pengalaman kerja responden sebagai 

PPL rata-rata selama 11 tahun, namun masih terdapat 30% responden yang 

belum mengetahui teknologi budidaya jeruk. Seluruh responden yang telah 
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mengetahui teknologi budidaya jeruk memperoleh informasi teknologi dari BPTP 

Balitbangtan Bengkulu, sebagian kecil juga mendapatkan informasi dari dinas 

pertanian dan pengusaha jeruk. Terdapat 60% responden yang pernah mengikuti 

pelatihan budidaya jeruk, namun hanya 10% diantaranya yang pernah mendengar 

teknologi BUJANGSETA. 

Terdapat tiga permasalahan responden dalam kegiatan penyuluhan 

teknologi budidaya jeruk di BPP Air Dingin. Pertama, penguasaan teknologi yang 

masih rendah. Sebanyak 80% responden tidak yakin melakukan penyuluhan 

karena terkendala faktor ini. Kedua, materi teknologi sebagai bahan penyuluhan 

yang masih terbatas. Meskipun berada pada kawasan pengembangan jeruk RGL, 

bahan informasi teknologi jeruk belum tersedia. Ketiga, petani sulit mengadopsi 

teknologi karena keterbatasan pengetahuan dan modal usaha. Berbagai 

hambatan tersebut menyebabkan proses difusi inovasi teknologi jeruk dari PPL 

kepada petani tidak dapat berjalan secara optimal, terutama disebabkan karena 

rendahnya kapasitas PPL dalam penguasaan teknologi budidaya jeruk. 

Rendahnya kapasitas PPL tersebut diakui oleh Koordinator Penyuluh BP3 Air 

Dingin pada saat pelatihan teknologi BUJANGSETA pada tanggal 9 Agustus 2018 

sebagai berikut, 

 

PPL hampir tidak berani melakukan penyuluhan teknologi budidaya jeruk 

di lapangan. Petani tertarik membudidayakan jeruk setelah melihat 

keberhasilan petani lainnya tanpa pengetahuan yang memadai. Akibatnya usaha 

petani banyak yang gagal. Istilahnya di Rimbo Pengadang “jeruk makan orang”. 

Petani yang telah mengeluarkan biaya yang relatif besar tidak berhasil 

memanen jeruk sesuai harapan karena manajemen kebun yang kurang baik, 

terutama karena keterbatasan pengetahuan dan modal usaha. 

 

Kompetensi Penyuluh terhadap Teknologi BUJANGSETA 

 

a. Kompetensi pengetahuan (ranah kognitif) 

 

Pengukuran kompetensi pengetahuan penyuluh BP3 Air Dingin terhadap 

teknologi BUJANGSETA terkait dengan empat komponen teknologi BUJANGSETA 

yaitu teknologi pemangkasan, pemupukan, pengendalian OPT, dan induksi 

pembungaan (Tabel 1). Pengetahuan responden tentang seluruh aspek yang 

terkait dengan teknologi BUJANGSETA meningkat sebagai hasil dari proses 

pelatihan. Peningkatan tertinggi terjadi pada komponen teknologi pengendalian 

OPT sebesar 267%, sedangkan yang terendah pada teknologi pemupukan sebesar 

13%. Hal ini wajar karena nilai pre-test pengetahuan responden tentang 

teknologi pengendalian OPT adalah paling rendah (1,5), sedangkan skor 

pengetahuan awal tentang teknologi pemupukan adalah paling tinggi (7,7). 
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Tabel 1. Peningkatan kompetensi pengetahuan responden tentang teknologi 

BUJANGSETA. 

No. Komponen pengetahuan Skor pengetahuan rata-

rata responden (0-10) 

Peningkatan 

kompetensi 

Pre-test Post-test Skor % 

1. Teknologi pemangkasan 6,50 9,00 2,50 38,46 

2. Teknologi pemupukan 7,67 8,67 1,00 13,04 

3. Teknologi pengendalian 

OPT 

1,50 5,50 4,00 266,67 

4. Teknologi induksi 

pembungaan 

2,00 5,00 3,00 150,00 

 Total skor responden 5,64 7,79 2,14 37,97 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa pengetahuan responden rata-rata tentang 

komponen teknologi BUJANGSETA saat pre-test masih relatif rendah. Hal ini 

karena teknologi BUJANGSETA masih tergolong baru. Kompetensi pengetahuan 

responden meningkat rata-rata sebesar 37,97% akibat pelatihan teknologi dari 

skor 5,64 menjadi 7,79. Meskipun rata-rata pengetahuan responden tentang 

teknologi BUJANGSETA pada saat post-test sudah cukup baik, namun perlu 

diperhatikan peningkatan pengetahuan tentang komponen teknologi 

pengendalian OPT dan induksi pembungaan yang masih relatif rendah 

dibandingkan dengan komponen teknologi pemangkasan dan pemupukan. Oleh 

karena itu kegiatan diseminasi yang terkait dengan dua komponen teknologi 

yang masih rendah tersebut perlu lebih diintensifkan ke depan untuk 

meningkatkan kompetensi pengetahuan penyuluh. 

Kompetensi pengetahuan responden setelah mengikuti pelatihan meningkat 

secara nyata dibandingkan dengan sebelum pelatihan (Tabel 2). Informasi ini 

menunjukkan bahwa pelatihan efektif meningkatkan kompetensi pengetahuan 

penyuluh terhadap teknologi sehingga dapat direkomendasikan untuk diterapkan 

untuk percepatan diseminasi teknologi kepada PPL. 

 

Tabel 2. Hasil analisis peningkatan kompetensi pengetahuan responden dengan 

Uji Wilcoxon. 

 Skor rata-

rata 

Zhitung* Ztabel Asymp. Sig. (2-sisi)* Keterangan  

Pre-test 5,64 

-2,52 +1,96 0,012 Signifikan Post-

test 

7,79 

Keterangan: *hasil analisis data primer dengan SPSS-16. 

 

b. Kompetensi sikap (ranah afektif) 
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Kompetensi sikap merupakan sesuatu yang sangat penting dan 

mempengaruhi penyuluh dalam diseminasi teknologi. Sikap yang baik 

(menerima) atau kurang baik (belum menerima) ditunjukkan dalam bentuk 

respons terhadap teknologi BUJANGSETA. Gambar 1 menunjukkan sikap 

responden terhadap teknologi BUJANGSETA sebelum dan setelah pelatihan. 

Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat 50% responden yang meningkat 

nilai skor kompetensi sikapnya (tanda +) terhadap teknologi BUJANGSETA setelah 

pelatihan. Meskipun demikian, masih terdapat 30% responden yang menurun 

nilai skor kompetensi sikapnya (tanda -). Sementara itu, 20% responden 

menunjukkan nilai sikap yang tetap (tanda 0). Fakta ini menunjukkan respons 

penyuluh BP3 Air Dingin yang beragam terhadap teknologi BUJANGSETA. Uji 

Wilcoxon pada taraf keyakinan 95% (α = 0,05) memperkuat pendapat tersebut 

dengan membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan sikap responden secara 

signifikan terhadap teknologi BUJANGSETA setelah adanya pelatihan teknologi 

(Tabel 3). 

 

 
Gambar 1. Sikap responden terhadap teknologi BUJANGSETA. 

 

Tabel 3. Hasil analisis peningkatan kompetensi sikap responden dengan Uji 

Wilcoxon. 

 Skor rata-

rata  

Zhitung* Ztabel Asymp. Sig. (2-sisi)* Keterangan  

Pre-test 12,70 

-0,92 +1,96 0,36 
Tidak 

signifikan 
Post-

test 

13,40 

Keterangan: *hasil analisis data primer dengan SPSS-16. 

 

c. Kompetensi keterampilan (ranah psikomotorik) 

 

Ketrampilan responden diukur sebelum dan setelah pelatihan teknologi 

melalui kegiatan praktek lapangan. Penilaian komponen ketrampilan dilakukan 

oleh narasumber dengan menguji kompetensi penyuluh BP3 Air Dingin terhadap 

teknik pemangkasan, pemupukan, pengenalan OPT, dan induksi pembungaan. 
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Skor keterampilan rata-rata responden seluruhnya meningkat setelah mengikuti 

pelatihan teknologi (Gambar 2). 

 

 
Gambar 2. Peningkatan skor keterampilan responden sebelum dan setelah 

pelatihan teknologi BUJANGSETA. 

 

Hasil analisis Uji Wilcoxon menunjukkan bahwa keterampilan responden 

meningkat secara sangat signifikan dengan adanya pelatihan teknologi 

BUJANGSETA melalui metode komunikasi tatap muka (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Hasil analisis peningkatan kompetensi keterampilan responden dengan 

Uji Wilcoxon. 

 Skor rata-

rata  

Zhitung* Ztabel Asymp. Sig. (2-sisi)* Keterangan  

Pre-test 6,10 

-2,81 +1,96 0,005 
Sangat 

signifikan 
Post-

test 

9,80 

Keterangan: *hasil analisis data primer dengan SPSS-16. 

 

Peningkatan kompetensi ketrampilan setelah pelatihan teknologi terjadi 

pada seluruh komponen teknologi BUJANGSETA (Tabel 5). Meskipun demikian, 

berdasarkan analisis distribusi frekuensi pada tabel tersebut diketahui bahwa 

peningkatan keterampilan terendah terjadi pada komponen teknik pengenalan 

OPT. Hanya 10% responden yang terampil mengenal OPT jeruk dan teknik 

pengendaliannya setelah mengikuti pelatihan. Sebaliknya, teknik pemangkasan 

merupakan komponen keterampilan yang paling tinggi peningkatannya. Hanya 

10% responden yang terampil melaksanakan pemangkasan jeruk sebelum 

pelatihan yang meningkat menjadi 80% setelah pelatihan. Sementara itu, 

responden terampil melaksanakan teknik pemupukan dan induksi pembungaan 

setelah pelatihan dengan peningkatan kompetensi berturut-turut sebesar 40% 

dan 50%. 
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Tabel 5. Distribusi frekuensi peningkatan kompetensi keterampilan responden. 

Uraian tingkat 

keterampilan 

Distribusi frekuensi skor ketrampilan (%) 

Teknik 

pemangkasan 

Teknik 

pemupukan 

Teknik 

pengenalan 

OPT 

Teknik induksi 

pembungaan 

Pre-

test 

Post-

test 

Pre-

test 

Post-

test 

Pre-

test 

Post-

test 

Pre-test Post-

test 

Sangat tidak 

terampil 

20 0 20 10 80 10 90 0 

Tidak terampil 70 20 70 40 20 80 10 50 

Terampil 10 80 10 40 0 10 0 50 

Sangat terampil 0 0 0 10 0 0 0 0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan teknologi BUJANGSETA 

efektif meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan penyuluh 

pertanian BP3 Air Dingin Kabupaten Lebong, namun tidak meningkatkan 

kompetensi sikap. Teknologi pengendalian OPT tanaman jeruk merupakan 

komponen teknologi BUJANGSETA yang perlu diintensifkan diseminasinya kepada 

para penyuluh pertanian pada kawasan pengembangan jeruk RGL di Kabupaten 

Lebong. 
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ABSTRAK 

Kota Bengkulu merupakan daerah pesisir yang memiliki kerentanan bencana 
gempa, tsunami dan tsunami kecil atau Goro, serta ada titik tertentu yang  
memiliki kerentanan banjir. “Kampung Rajut” di  Kelurahan Sawah Lebar Baru 
memiliki kerentanan bencana gempa, ancaman limpahan tsunami dari aliran 
muara sungai Bangkahulu dan banjir dari danau Dendam Tak Sudah. 
Pemberdayaan potensi rajut  akan memperkuat kapasitas dalam menghaDapi 
bencana, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta 
memperkuat daya saing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
strategipemberdayaan komunitas di kampung rajut sawah Lebar Baru , yang 
berfokus pada  strategi pemberdayaan dan need assessment pemberdayaan.. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan titik berat 
pada penelitan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan 
masyarakat melalui pembentukan kelompok, pendampingan dan 
perencanaan,telah mengembangkanpotensi sosial, ekonomi dan  kemampuan 
rajut komunitas melalui beragam produk yang dihasilkan  yaitu  tas,  dompet, 
bros,  peci, sepatu dan gantungan kunci. Rajut yang sudah dikembangkan adalah 
menggunakan net, nilon, tali koor dan poli. Adapun motif rajut yang telah 
berkembang antara lainadalah motif rajutan Cevron, , Kika, Ketupat, Crocodile, 
Gunungan, Tawon, Cherry, Ayam, Sisik, Kerang,Tulip, Tawon, Kerang, Atolyesi 
dan Apache dan ragam motif lain. Kemudian juga telah dikembangkan motif 
rajutan khas Bengkulu, yaitu motif Raflesia. Pemberdayaan ini memerlukan 
follow up pemantauan dan pengembangan melalui sinergi kerjasama dengan 
segenap stakeholders. 
Kata kunci : Strategi Pemberdayaan, Komunitas , Rentan bencana 

 

PENDAHULUAN 

 

Pemberdayaan komunitas merupakan upaya untuk memberikan motivasi 

dan dorongan kepada komunitas untuk dapat menggali dan mengembangan 

potensinya serta melakukan aksi-aksi  untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 

Pemberdayaan yang ideal dan efektif,  memerlukan sinergi dan kerjasama antar 

stakeholders terkait, yang perlu dilakukan secara sinergis, bertahap dan 

berkesinambungan. 

Pemberdayaan terhadap komunitas yang rentan terhadap bencana memiliki 

posisi strategis, karena akan memperkuat kapasitas komunitas terhadap risiko 

bencana.Pemberdayaan terhadap komunitas yang rentan bencana dapat 

berperan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan sekaligus juga 
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memperkuat  kapasitas terhadap risiko bencana yang mungkin terjadi pada 

komunitas. 

Pemberdayaan pada komunitas kampung rajut yang berbasis pada kaum 

perempuan, telah memperkuat kapasitas ekonomi komunitas,sehingga 

memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, dan berimbas pada daya tahan 

sosial dan budaya karena mengeksplorasi potensi para perempuan dengan 

segenap sumber daya personal, masyarakat dan lingkungan. 

Secara sosial dan budaya pada saat ini terbuka kesempatan luas bagi 

perempuan untuk berperan dalam beragam profesi, kreasi maupun dalam 

beragam aktifitas sosial. Namun tantangan pemasalahan social dan budaya juga 

semakin kompleks. (Indarti, 2016:301). Pemberdayaan komunitas kampung rajut 

dengan segenap kreatifitasnya saat ini,  menghadapi tantangan-tantangan dan 

memerlukan sinergi dengan stakeholders terkait. 

Pemberdayaan terhadap komunitas di Kampung rajut telah dilaksanakan 

dan masih memerlukan  proses panjang, memerlukan pengembangan pada 

aspek-aspek tertentu secara simultan. Melalui pemberdayaan ini maka 

komunitas bisa berproses dan bertindak meningkatkan kualitas hidup untuk lebih 

baik, maju dan sejahtera. 

 

METODOLOGI 

 

Strategi pemberdayaan  

Strategi Pemberdayaan Masyarakat memiliki beragam konsepsi, diantaranya 

bahwa strategi dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam aktivitas-

aktivitas sebagai berikut (Moeljarto, 1996:141).  

· Pembentukan kelompok 

· Pendampingan 

· Perencanaan kegiatan 

 

Komunitas dan Kerentanan Bencana dalam Paradigma Pengurangan Risiko 

Bencana 

Komunitas merupakan kelompok social yang memiliki relasi pribadi kuat, 

ketertarikan dan habitat yang sama. Komunitas juga bisa berupa masyarakat 

yang yang saling berinteraksi pada lokasi tertentu. 

Kertajaya Hermawan (2008) menyampaikan pengertian komunitas adalah 

sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, 

dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para 

anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values 

Kerentanan bencana pada dasarnya adalah suatu kondisi yang ditimbulkan 

oleh manusia, baik berupa hasil proses fisik, social, ekonomi dan lingkungan, 

yang berakibat peningkatan kerawanan terhadap bahaya “ (Indarti, 2014:8). 

Kemiskinan merupakan kerentanan, dimana apabila terjadi bencana gempa atau 
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banjir misalnya, komunitas yang miskin atau ibu-ibu yang tidak memiliki 

ketrampilan lebih lama untuk bisa bangkit dalam menghadapi bencana. 

Dalam paradigma Pengurangan Risiko Bencana, maka fokus perhatian 

penanggulangan bencana tidak hanya mencakup mitigasi ancaman, namun juga 

mengatasi kerentanan pada komunitas, serta upaya-upaya penguatan kapasitas 

masyarakat dalam menghadapi bencana, seperti penguatan ekonomi dan 

penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan komunitas melalui  peningkatan 

ketrampilan dan produksi  kerajinan tas rajut, memiliki makna ekonomi, sosial 

dan budaya. 

Komunitas Kampung Rajut memiliki kondisi yang serupa sepertipola 

kepercayaan, kesamaan sebagian sumber daya, serta komunitas memiliki risiko 

kerentanan terhadap bencana . Sebagian personel yang mayoritas merupakan 

ibu-ibu rumah tangga , walaupun ada sebagian juga yang memiliki pekerjaan 

tetap, namun memiliki hobi rajut dan ingin memiliki pengembangan motif-motif 

rajutan yang senantiasa berkembang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Kerentanan Komunitas dan Pemberdayaan komunitas  

Sebagian komunitas juga memiliki kerentanan ekonomi, dimana dari 

sejumlah tiga RT yaitu RT 28, RT 30 dan RT 33 Kelurahan Sawah Lebar Baru, 

memiliki 38 PKH atau Program Keluarga Harapan yang dibina oleh Dinas Sosial 

Bengkulu. Sebagian komunitas juga telah  mendapatkan bantuan bedah rumah 

dinas social. Serta penerima subsidi langsung dan subsidi beras. 

Pemberdayaan dapat dilaksanakan dengan inisiator dari Pemerintah, 

Swasta / LSM  maupun masyarakat. Pemberdayaan komunitas Kampung Rajut di 

kelurahan Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu terlaksana  dengan sinergi antara 

Pemerintah, swasta dan masyarakat. Dana awal pemberdayaan diperoleh dari 

saldo dana hibah bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, yang 

diwujudkan dalam bentuk bahan baku, yaitu benang nilon dan poli ,net tas, 

serta hakpen sebagai bahan baku untuk merajut.  

Inisiator dari swasta adalah instruktur rajut, yaitu dari  Yayasan RAKA, 

sebuah yayasansosial dan pendidikan  dengan aksi  pemberdayaan masyarakat 

melalui pelatihan dan pendampingan. Pemberdayaan juga di dukung 

olehsupplier yang menyediakan bahan, alat rajut accessories serta produk 

rajutseperti  tas, dompet, gantungan kunci, bros,  tas Hand Phone dan sepatu. 

Pemberdayaan dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, partisipatif, 

kemandirian, bertahap dan berkelanjutan. 

Konsep “kampung” berkembang pada komunitas, karena masing-masing 

komunitas memiliki kearifan local berupa keterbukaan, tolong-menolong dan 

kerjasama. Komunitas memiliki potensi penduduk asli Bengkulu yang adaftif dan 

berbaur dengan pendatang dari beragam suku, yang memiliki keterbukaan, 

berbagi dan bekerjasama. 



ISBN: 978-602-73659-2-6 

 

PROSIDING Seminar Nasional Pengentasan Kemiskinan, 12-13 September 2018 152 

 

Produksi kerajinan tas, dan accessories saat ini telah memberikan manfaat 

untuk pemenuhan kebutuhan tas, dompet, bros dan accessories di lingkungan 

komunitas, lingkup kelurahan  dan pemesan dari berbagai daerah di kota 

Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong.Kreatifitas hasil rajutan yang 

dikembangkan di Kampung Rajut adalah motif rajutan Cevron, , Kika, Ketupat, 

Crocodile, Gunungan, Tawon, Cherry, Ayam, Sisik, Kerang,Tulip, Tawon, Kerang, 

Atolyesi dan Apache dan ragam motif lain. Kemudian juga telah dikembangkan 

motif rajutan khas Bengkulu, yaitu motif Raflesia. Saat ini telah dirancang untuk 

pelatihan dan pengembangan motif yang lain pada komunitas rajut. 

 

Strategi Pemberdayaan Komunitas  Kampung Rajut Sawah Lebar Baru 

Pemberdayaan pada komunitas dilakukan dengan mengembangkan potensi 

masyarakat, memberikan pendampingan dan pelatihan khusus dengan 

memperhatikan kearifan lokal yang terdapat pada komunitas. Komunitas 

kampung rajut memiliki potensi kerajinan merajut, yang didapatkan dari 

lingkungan keluarga maupun saat sekolah dengan rajutan dari bahan benang 

wol. Sebagian sudah mengenal rajutan dari benang nilon dan poli. Potensi  ini 

kemudian dikembangkan dengan kegiatan belajar rajut aneka motif untuk 

meningkatkan kemampuan rajut secara gratis dan dilanjutkan dengan produksi 

aneka rajutan dari benang nilon, tali koor dan benang poli serta net  tas. 

Aktifitas pemberdayaan komunitas  Kampung Rajut telah memberikan 

manfat berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat, memberikan penghasilan, 

peningkatan penghasilan dan peningkatan kesejahteraan. Namun demikian 

pemberdayaan perlu terus dilanjutkan, dengan memperhatikan dan 

mengantisipasi  tantangan, serta perlu memanfaatkan peluang yang ada. 

Strategi pemberdayaan pada Kampung Rajut adalah sebagai berikut  : 

 

1. Pembentukan kelompok 

Pembentukan kelompok inti dilakukan sebagai tahap awal pemberdayaan. 

Kelompok ini merupakan reposisi dan rekontruksi kelompok dari Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) Cempaka Kuning yang telah terbentuk pada tahun 2012. Semula 

KUBE ini dibentuk dengan konsep Aneka Usaha, karena anggotanya memiliki 

beragam usaha, termasuk potensi kerajinan rajut. Potensi kerajinan rajut 

kemudian dikembangkan dengan Reorganisasi KUBE berupa kelompok rajut pada 

tahun 2017. Kelompok ini melakukan aktifitas merajut dengan bimbingan 

instruktur “Serempak” dan kemudian melakukan aktifitas latihan dan merajut 

bersama-sama secara formal dan informal. 

 

2. Pendampingan 

Pendampingan secara formal dalam aktifitas rajut Kampung Rajut,  

dilakukan oleh yayasan RAKA bekerjasama dengan Toko Serempak sebagai 

supplier bahan, yang melaksanakan kegiatan belajar merajut gratis untuk 

anggota kelompok dan masyarakat dan berbagai kalangan dan tempat,  dengan 
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jadwal hari Senin, Rabu dan Sabtu pukul 14.00-17.30. Ada agenda bersama pada 

hari tersebut, misalnya pada tanggal tertentu membuat motif kika, motif 

Cevron, membuat bros Mawar, bros Seruni, gantungan kunci Strawbery dan 

sebagainya.  

Fleksibilitas kegiatan produksi  dalam pertemuan bersama, dimana anggota 

komunitas juga bisa tetap melanjutkan proses produksi motif rajut sebelumnya. 

Ada bimbingan dalam forum ini, yang sudah mahir membimbing yang pemula, 

yang sudah bisa membuat motif tertentu membimbing anggota komunitas yang 

ingin belajar motif tersebut, sehingga ada upaya untuk saling asih, asah dan 

asuh. 

Pendampingan non formal dilaksanakan oleh personel yayasan dengan 

mendatangi rumah-rumah para anggota komunitas yang sedang melaksanakan 

pembuatan tas, dompet serta accessories kerajinan rajut. Selain merajut 

serempak atau bersama-sama yang dilakukan hari Senin, Rabu dan Rabtu, 

anggota komunitas juga sering berkumpul di beberapa titik rumah pada saat-saat 

tertentu untuk merajut bersama. 

 

3. Rencana Tindak Lanjut dan Pengembangan 

Perencanaan untuk kegiatan kampung rajut berikutnya, akan terus 

dilaksanakan aktifitas belajar merajut gratis setiap Senin, Rabu dan Sabtu pada 

pukul 14.00-15.30 agar dapat meningkatkan kualitas rajutan pada komunitas 

serta meningkatkan kualitas dan ragam motif rajutan. 

Upaya kerjasama dengan lembaga dan stakeholders lain telah direncanakan 

untuk pengembangan kampung rajut pada masa mendatang. Terdapat tantangan 

dan peluang dalam pengembangan Kampung Rajut ini dan memerlukan kerjsma 

berbagai pihak agar dapat memberikan manfaat lebih banyak kepada 

masyarakat. 

Aspek politik dan kepemimpinan berpengaruh besar dalam aktifitas 

kehidupan masyaakat, dimana lewat mekanisme kepemimpinan akan 

menentukan berbagai keputusan dan implementasi kebijakan yang menyangkut 

publik.(Indarti, 2016:302) 

 

KESIMPULAN 

Pemberdayaan komunitas rentan bencana di Kampung Rajut Kota Bengkulu 

telah memberikan fondasi untuk memperkuat kapasitas dalam menghadapi 

bencana dan memberikan fondasi kemandirian untuk meningkatkan 

kesejahteraan. Namun pemberdayaan yang telah dirintis memerlukan follow 

pemantauan dan pemberdayaan lanjutan, sehingga komunitas mendapatkan 

kemandirian sepenuhnya. 

Komunitas Kampung Rajut Kota Bengkulu menunjukkan adanya kebutuhan 

motivasi, pemasaran, peningkatan kualitas dan kuantitas produk, serta 

pengembangan pengetahuan keuangan usaha. Dengan demikian diperlukan 

follow uppemantauan  pada masa-masa berikutnya untuk kesinambungan usaha 
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kecil serta jejaring kerjasama stakeholders sehingga bisa lebih berkembang 

serta berkontribusi optimal untuk masyarakat dan daerah. 
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ABSTRAK 

Program pengembangan kawasan hortikultura antara lain adalah komoditas  

jeruk RGL yang merupakan komoditas unggulan Provinsi Bengkulu. Salah satu 

permasalahan dalam pengembangan kawasan adalah pengetahuan pengguna 

yang terbatas, khususnya tentang pengolahan hasil. Tujuan kajian ini adalah 

untuk mengetahui peningkatan  pengetahuan kelompok wanita pengolahan hasil 

dan kelompok wanita tani tentang teknologi pengolahan jeruk RGL di Kabupaten 

Lebong melalui pelatihan. Kajian ini  dilaksanakan pada tahun 2016 di 

Kabupaten Lebong berupa demonstrasi  dan praktek pengolahan jeruk RGL yang 

terdiri dari pengolahan sirup, permen jelly dan minuman jelly jeruk RGL yang 

melibatkan responden kelompok pengolahan hasil dari Desa Bioa Sengok dan 

kelompok wanita tani dari Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo 

Pengadang masing-masing sebanyak 20 orang. Pemilihan responden dilakukan 

secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan alat bantu 

kuesioner (pre and post test). Parameter yang diukur adalah pengetahuan 

responden sebelum dan sesudah pelatihan. Data yang diperoleh dianalisis 

dengan statistik Paired Simple T-Test. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan kelompok pengolahan hasil dan kelompok wanita tani sebelum dan 

sesudah dilakukan demonstrasi sama-sama berbeda nyata pada taraf 

kepercayaan 95% (P<0.05). Lebih lanjut, skor pengetahuan kelompok pengolahan 

hasil dan kelompok wanita tani secara umum meningkat setelah dilakukan 

demonstrasi pengolahan jeruk RGL.  

 

Kata kunci : jeruk RGL, kelompok pengolahan hasil, kelompok wanita tani, 

teknologi Pengolahan hasil 

 

PENDAHULUAN 

 

Provinsi Bengkulu memiliki komoditas hortikultura yang menjadi komoditas 

unggulan daerah yakni jeruk RGL. Dibandingkan dengan jeruk keprok yang lain, 

jeruk RGL memiliki keunggulan-keunggulan seperti yang tertuang dalam SK 

Menteri Pertanian RI No. 2280/Kpts/SR. 120/5/2012 tentang Deskripsi Jeruk 

Varietas RGL. Keunggulan-keunggulan tersebut yakni berbuah sepanjang tahun 

(waktu panen : Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November),  ukuran 
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buah besar 173-347 gram berwarna kuning-oranye dan berasa manis, asam, 

segar. 

Selain itu, jeruk RGL memiliki potensi pasar yang baik. Selain dipasarkan di 

lokasi dengan harga jual Rp. 20.000,00 s.d.Rp. 30.000,00, jeruk RGL juga juga 

dipasarkan di supermarket dengan harga jual Rp. 28.000,00 s.d. Rp. 30.000,00 

(Sinartani, 2015). 

Potensi-potensi jeruk RGL tersebut menjadi salah satu pertimbangan Dirjen 

Hortikultura Kementerian Pertanian menetapkan jeruk RGL sebagai aset nasional 

untuk dikembangkan dari yang awalnya sekitar 6 ha menjadi kawasan agribisnis 

hortikultura/jeruk di eks lahan tidur seluas 6000 ha pada kurun waktu tahun 

2011 s.d. 2016. Khusus jeruk RGL , pengembangan dilakukan di Kabupaten 

Lebong seluas 135 ha, dan Kabupaten Kepahiang seluas 82 ha.  

Permasalahan dalam pengembangan jeruk RGL di Provinsi Bengkulu antara 

lain kualitas buah yang dihasilkan masih beragam, tingkat serangan hama 

penyakit yang tinggi sehingga menyebabkan penampilan kulit buah kurang 

menarik serta prosentase gugur buah yang tinggi. Oleh karena itu, pada tahun 

2012 BPTP Bengkulu telah melakukan pengkajian pemupukan, umur petik 

optimal serta pengkajian hama penyakit. Selanjutnya mulai tahun 2015, BPTP 

Bengkulu melaksanakan kegiatan diseminasi berupa Kegiatan Pendampingan 

Pengembangan Kawasan Hortikultura  di Provinsi Bengkulu. Seiring dengan  

upaya pengembangan kawasan agribisnis jeruk di Kabupaten Lebong, 

penyebarluasan teknologi terutama Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat 

(PTKJS) juga dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan petani. Hal ini berdampak pada peningkatan produktivitas dan 

mutu buah jeruk yang dihasilkan. Produktivitas hasil dan mutu buah yang 

meningkat berpengaruh terhadap ketersediaan buah di pasaran. Diperkirakan 

pada masa yang akan datang akan terjadi lonjakan produksi jeruk Gerga. 

Lonjakan produksi yang tidak diikuti dengan usaha penanganan dan 

pengolahannya, akan menyebabkan produk kurang terserap pasar dan tidak 

menguntungkan, sehingga berdampak pada penurunan harga (David dan Rahmat, 

2011).  Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan 

mengembangkan teknologi pengolahan jeruk Gerga. 

Khusus untuk teknologi pengolahan, BPTP Bengkulu melakukan 

pendampingan teknologi yang sudah pernah dikaji dan diuji di Laboratorium 

Pascapanen yakni teknologi pengolahan sirup, permen jelly, dan minuman jelly. 

Kegiatan pengolahan jeruk RGL bertujuan selain meningkatkan nilai tambah 

jeruk RGL juga menumbuhkan simpul-simpul agribisnis dalam rangka mendukung 

program pengembangan kawasan agribisnis jeruk di Provinsi Bengkulu. 

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui peningkatan  pengetahuan 

kelompok wanita pengolahan hasil dan kelompok wanita tani di Kabupaten 

Lebong terhadap teknologi pengolahan hasil jeruk RGL melalui pelatihan. 
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METODOLOGI 

 

Kajian ini dilaksanakan pada tahun 2016 di Desa Bioa Sengok dan Kelurahan 

Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong. Jumlah 

Responden pada masing-masing wilayah sebanyak 20 orang. Responden di Desa 

Bioa Sengok, Kecamatan Rimbo Pengadang  terdiri atas anggota kelompok 

pengolahan hasil pertanian. Sementara itu, responden di Desa Rimbo Pengadang, 

Kecamatan Rimbo Pengadang merupakan anggota kelompok wanita tani pada 

kawasan pengembangan jeruk RGL. 

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan berupa pelatihan yang dilaksanakan 

melalui kegiatan demonstrasi dan praktek langsung dengan materi teknologi 

pengolahan jeruk RGL yang terdiri atas pengolahan sirup, permen jelly, dan 

minuman jelly jeruk RGL. Kajian berupa  evaluasi dilakukan untuk mengetahui 

perubahan pengetahuan peserta setelah dilakukan pelatihan. Pengumpulan data 

mengunakan kuesioner dengan metode pre dan post test. Parameter yang diukur 

adalah tingkat pengetahuan tentang teknologi pengolahan sirup, permen jelly, 

dan minuman jelly. Data yang dikumpulkan ditabulasi dan kemudian dianalisis 

dengan Paired Simple T-test.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Profil Kecamatan Rimbo Pengadang 

 Wilayah Kecamatan Rimbo Pengadang seluas 8.571 ha atau 5%  dari total 

luas Kabupaten Lebong merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Rejang 

Lebong, sehingga termasuk dalam wilayah Kabupaten Lebong. Sebagian wilayah 

Kecamatan Rimbo Pengadang terdiri atas gunung dan lembah. Desa Bioa Sengok 

berada di lokasi lembah, sedangkan Desa Rimbo Pengadang berada di lokasi 

lereng dan dialiri Sungai Air Ketahun (BPS, 2017).  

 

Karakteristik Responden 

 Karakteristik responden peserta pelatihan pengolahan jeruk Gerga 

disajikan pada Tabel 1. Secara umum, karakteristik responden di Desa Bioa 

Sengok berbeda dengan responden di Kecamatan Rimbo Pengadang. Responden 

di Desa Bioa Sengok sebanyak 55% merupakan lulusan SLTA, sedangkan di Desa 

Rimbo Pengadang lulusan SLTA hanya sebanyak 14%. Sementara itu, responden 

yang menempuh pendidikan sarjana hanya 5%. Pendidikan merupakan salah satu 

modal utama untuk menopang keberlangsungan pembangunan. Tingkat 

pendidikan menjadi salah satu indikator kualitas manusia selain kesehatan 

maupun indikator lainnya yang terdapat pada laporan pembangunan manusia 

yang dipublikasikan (UNDP, 2013 diacu dalam Lubis, 2014). 

 Menurut Sediono dkk. (2013), tingkat pendidikan petani yang rendah 

dapat menghambat proses alih teknologi dan keterampilan. Akibatnya, 

kemampuan petani dalam memanajemen dan menerapkan teknologi berkurang. 
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Selain itu, petani akan terhambat dalam menyerap informasi dan inovasi dan 

mengadopsi teknologi. 

Sejak diterapkannya sistem otonomi daerah pada tahun 2000, maka 

tanggung jawab untuk membangun pendidikan ada di tangan pemerintah daerah. 

Hanya saja kemampuan pemerintah daerah dalam memanajemen sektor 

pendidikan masih terbatas (Lubis, 2014). 

Jenis mata pencaharian yang ditekuni oleh responden kedua desa tersebut 

sama yakni didominasi oleh profesi petani. Sebanyak 80% responden berasal dari 

Desa Bioa Sengok dan 75% responden dari Desa Rimbo Pengadang berprofesi 

sebagai petani.  

Selain pendidikan dan pekerjaan, karakteristik responden juga ditinjau 

berdasarkan jumlah tanggungan keluaga yang secara umum dapat diartikan 

sebagai angka yang menunjukkan banyaknya penduduk pada usia tidak produktif 

(0-14 tahun dan > 65 tahun) yang harus ditanggung oleh setiap 100 penduduk 

usia produktif (BPS Jateng, 2004 diacu dalam Purwanti, 2014). Jumlah 

tanggungan keluarga di Desa Bioa Sengok dan Desa Rimbo Pengadang (Tabel 1) 

berkisar antara 1-5 orang.  

 

Tabel 1. Karakteristik Responden  

No. Karakteristik 
Responden 

Kelompok Bioa Sengok Rimbo 
Pengadang 

1. Pendidikan SD 
SLTP 
SLTA 

Diploma 
S1 

7 
1 
11 
0 
1 

5 
7 
7 
0 
1 

Jumlah  20 20 
2. Pekerjaan IRT 

Petani 
Wiraswasta 

PNS 

1 
16 
2 
1 

2 
15 
2 
1 

Jumlah  20 20 
3. Jumlah 

Tanggungan 
1-5 
6-10 

19 
1 

18 
2 

Jumlah  20 20 
4. Pengalaman 

Bertani Jeruk 
0 
1 
2 
3 

19 
1 
0 
0 

13 
3 
3 
1 

Jumlah  20 20 
 

Ditinjau dari lamanya responden berusaha tani jeruk, responden di Desa 

Rimbo Pengadang lebih banyak yang membudidayakan jeruk dibandingkan di 

Desa Bioa Sengok yang hanya terdapat 1 orang yang berusaha tani jeruk. Hal ini 

karena Desa Rimbo Pengadang merupakan salah satu kawasan pengembangan 
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jeruk Gerga. Progam pengembangan kawasan jeruk Gerga telah dimulai sejak 

tahun 2011 sampai tahun 2015 dan mencakup 257 ha yang difokuskan di 

Kabupaten Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. 

Sementara itu, pendampingan teknologi oleh BPTP Bengkulu telah dilakukan 

sejak tahun 2013 meliputi pendampingan teknologi budidaya, penanganan 

pascapanen sampai pengolahan hasil.  

 

Tingkat Pengetahuan Kelompok Wanita Pengolahan Hasil Terhadap 

Pengolahan Jeruk RGL 

 

 Peragaan teknologi merupakan salah satu upaya untuk menyampaikan 

keunggulan dari teknologi yang didiseminasikan, yakni teknologi yang telah 

matang, unggul, dibutuhkan dan memberikan nilai tambah terhadap calon 

pengguna. Keunggulan teknologi tersebut dapat disampaikan melalui kegiatan 

kaji terap dan demonstrasi (Sediono, dkk., 2013). 

 Tingkat pengetahuan kelompok pengolahan hasil tehadap inovasi 

teknologi pengolahan jeruk RGL di Desa Bioa Sengok, Kecamatan Bioa Sengok, 

Kabupaten Lebong disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan hasil pengamatan, skor 

pengetahuan kelompok pengolahan hasil rata-rata meningkat setelah dilakukan 

demonstrasi pembuatan aneka produk olahan jeruk Gerga.  

 

Tabel 2. Tingkat Pengetahuan Kelompok Pengolahan Hasil terhadap Inovasi 

Teknologi Pengolahan Jeruk RGL di Desa Bioa Sengok, Kecamatan Rimbo 

Pengadang, Kabupaten Lebong (tahun 2016) 

Uraian 

 

Skor Pengetahuan 
Responden* 

Peningkata
n 

Sebelum 
Pelatihan 

Sesudah 

Pelatihan 
Macam produk olahan jeruk RGL 0.95 0.95 0 

Syarat jeruk RGL sebagai bahan baku  0.85 1.00 0.15 

Proses pembuatan sirup 0.50 1.00 0.50 
Komposisi sirup jeruk RGL 0.55 0.85 0.30 
Bahan-bahan pembuatan permen jelly 

jeruk RGL 
0.55 0.90 0.35 

Proses pembuatan permen jelly jeruk 
RGL 

0.25 0.75 0.50 

Konsumsi minuman jelly jeruk RGL 0.45 0.95 0.50 
Bahan pembuatan minuman jelly jeruk 

RGL 
0.80 0.85 0.05 

Proses pembuatan minuman jelly 
jeruk RGL 

0.65 0.75 0.10 

Kemasan minuman jelly jeruk RGL 0.40 0.90 0.50 
*Sumber : data primer terolah 
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 Hasil uji Paired Simple T Test menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 

responden sebelum dan sesudah demonstrasi pengolahan aneka produk jeruk 

Gerga  berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95% (P<0.05). Lebih lanjut, skor 

pengetahuan responden  meningkat tajam pada pengetahuan tentang 

penggunaan kemasan minuman jelly jeruk Gerga. Hal ini terjadi karena 

sebelumnya responden belum pernah mempelajari penggunaan kemasan 

miniman tersebut. Namun, skor pengetahuan responden tentang proses 

pembuatan minuman jelly jeruk Gerga tidak meningkat. Hal ini karena proses 

transfer teknologi baru dilakukan 1 kali, untuk memahaminya secara menyeluruh 

memerlukan pengulangan. 

Menurut Harmaini (2014), penyampaian inovasi teknologi melalui 

demonstrasi lebih mudah diterima oleh petani karena petani dapat berinteraksi 

secara langsung dengan petugas lapang, hanya saja pada kegiatan tersebut perlu 

dilengkapi dengan media tercetak untuk memudahkan petani dalam mengadopsi 

teknologi. 

 

Tingkat Pengetahuan Kelompok Wanita Tani Terhadap Pengolahan Jeruk RGL 

 

 Skor pengetahuan kelompok wanita tani terhadap inovasi  teknologi 

pengolahan jeruk RGL disajikan pada Tabel 3. Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa skor pengetahuan responden rata-rata mengalami peningkatan.  

Tabel 3. Deskripsi Tingkat Pengetahuan Kelompok Wanita Tani terhadap 

Inovasi Teknologi Pengolahan Jeruk RGL Responden Di Desa Rimbo Pengadang, 

Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong (tahun 2016) 

Uraian 
Skor Pengetahuan 

Responden* 
Peningkat

an 

Sebelum Sesudah  
Macam produk olahan jeruk RGL 0.95 0.95 0 

Syarat jeruk RGL sebagai bahan baku  0.85 0.95 0.10 

Proses pembuatan sirup 0.50 0.80 0.30 
Komposisi sirup jeruk RGL 0.55 1.00 0.45 
Bahan-bahan pembuatan permen jelly 

jeruk RGL 
0.55 0.80 0.25 

Proses pembuatan permen jelly jeruk 
RGL 

0.25 0.75 0.50 

Konsumsi minuman jelly jeruk RGL 0.50 0.70 0.20 
 
Bahan pembuatan minuman jelly jeruk 

RGL 

0.65 0.65 0 

Proses pembuatan minuman jelly jeruk 
RGL 

0.65 0.65 0 

Kemasan minuman jelly jeruk RGL 0.60 0.85 0.25 
*Sumber : data primer terolah 
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Hasil uji Paired Simple T-test menunjukkan bahwa pengetahuan kelompok 

wanita tani sebelum dan sesudah demonstrasi pengolahan jeruk Gerga berbeda 

nyata pada taraf kepercayaan 95% (P<0.05). Peningkatan pengetahuan kelompok 

wanita tani meningkat tajam pada pengetahuan tentang komposisi sirup jeruk 

RGL, proses pembuatan permen jelly jeruk RGL, dan kemasan minuman jelly 

jeruk RGL. Sementara itu, pengetahuan kelompok wanita tani tidak meningkat  

terhadap pengetahuan tentang macam produk olahan jeruk RGL dan bahan 

pembuatan dan proses pembuatan minuman jelly jeruk RGL, yang tidak 

mengalami peningkatan. 

 Evaluasi tingkat pengetahuan responden dari Desa Bioa Sengok dan Desa 

Rimbo Pengadang disajikan pada Tabel 4. Responden dari kedua desa 

mempunyai  pengetahuan yang baik  tentang macam produk olahan dan syarat 

jeruk RGL sebagai bahan baku, sedangkan pengetahuan yang paling dikuasai oleh 

responden dari kedua desa tersebut adalah pengetahuan tentang proses 

pembuatan minuman jelly drink jeruk RGL. Dilihat dari peningkatan skor 

pegetahuan, responden dari Desa Bioa Sengoak lebih menguasai teknologi 

pengolahan jeruk RGL yang didemonstrasikan. 

 

Tabel 4. Peningkatan Pengetahuan Responden dari Desa Bioa Sengok dan 

Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong 

(2016) 

Uraian 
Peningkatan Skor 

Pengetahuan Responden* 

Desa Bioa 
Sengok 

Desa Rimbo 
Pengadang 

Macam produk olahan jeruk RGL 0 0 

Syarat jeruk RGL sebagai bahan baku  0.10 0.10 

Proses pembuatan sirup 0.50 0.30 
Komposisi sirup jeruk RGL 0.30 0.45 
Bahan-bahan pembuatan permen jelly jeruk RGL 0.35 0.25 
Proses pembuatan permen jelly jeruk RGL 0.50 0.50 
Konsumsi minuman jelly jeruk RGL 0.50 0.20 
Bahan pembuatan minuman jelly jeruk RGL 0.05 0 
Proses pembuatan minuman jelly jeruk RGL 0 0 
Kemasan minuman jelly jeruk RGL 0.50 0.25 

Jumlah 2.95 2.05 

*Sumber : data primer terolah 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Tingkat pengetahuan kelompok pengolahan hasil di Desa Bioa Sengok dan 

kelompok wanita tani di Desa Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo 

Pengadang, Kabupeten Lebong terhadap teknologi pengolahan jeruk RGL 
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meningkat signifikan setelah dilakukan demonstrasi pengolahan berturut-turut 

sebesar 2.95 dan 2.05 

2. Tingkat pengetahuan kelompok pengolahan hasil di Desa Bioa Sengok berbeda 

nyata sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan dengan metode demonstrasi 

pengolahan jeruk RGL.  

3. Kelompok pengolahan hasil di Desa Bioa Sengok lebih menguasai pengetahuan 

tentang teknologi pengolahan hasil jeruk RGL dibandingkan kelompok wanita 

tani di Desa Rimbo Pengadang. 

 

Disarankan untuk dilakukan diseminasi teknologi pengolahan hasil 

komoditas pertanian dengan media video demonstrasi pembuatan produk olahan 

yang dapat diputar berulangkali dilengkapi dengan leaflet atau brosur agar 

peningkatan pengetahuan audiens meningkat secara signifikan. 
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ABSTRAK 

 

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial dan kemanusiaan yang terjadi dalam 

sebuah masyarakat. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi 

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang 

diukur dari sisi pengeluaran. Persoalan kemiskinan terjadi di hampir seluruh 

wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan.  Berbagai strategi 

dikemukakan guna menjadi solusi bagi permasalahan kemiskinan, diantaranya 

adalah dengan menggerakkan perekonomian masyarakat melalui peran wanita 

tani.  Wanita sebagai anggota keluarga yang kadangkala dinilai pasif dari sisi 

ekonomi nyatanya mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi 

rumahtangga, melalui berbagai usaha rumahtangga yang bisa dilakukan tanpa 

menghalangi peran utama ibu dalam rumahtangganya. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan peran wanita tani dalam peningkatan 

perekonomian rumahtangga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

motivasi bagi rumahtangga petani di Kecamatan Muara Kelingi untuk 

mengoptimalkan peran wanita tani dalam upaya peningkatan pendapatan 

rumahtangga petani. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui penelusuran data rumahtangga 

miskin di Kecamatan Muara Kelingi.  Penentuan sample dilakukan secara sengaja 

(purposive sampling) terhadap wanita tani dari keluarga miskin di Kecamatan 

Muara Kelingi.  Hasil penelitian menunjukkan wanita tani berperan penting 

dalam peningkatan pendapatan rumahtangga 84% wanita tani aktif bersama-

sama menekuni pekerjaan sebagai buruh sadap 12% wanita tani aktif dalam 

mengelola usahatani keluarga. Sisanya hanya 4% wanita tani yang tidak terlibat 

dalam kegiatan produktif rumahtangga. 

Kata Kunci: Kemiskinan, Wanita Tani, Pedesaan 

 

PENDAHULUAN 

 

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial dan kemanusiaan yang terjadi 

dalam sebuah masyarakat, dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan 

kesehatan.  Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi 
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untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari 

sisi pengeluaran (BPS, 2017). 

Persoalan kemiskinan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, baik di 

perkotaan maupun di pedesaan.  Kecamatan Muara Kelingi adalah merupakan 

salah satu Kecamatandi Wilayah Pemerintahan daerah Kabupaten Musi Rawas 

yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 18 tahun2004.  

Sejak tahun 2011 Kecamatan Muara Kelingi terdiri dari 20 desa dan 1 kelurahan. 

Berdasarkan data sekunder yang berhasil dikumpulkan dapat disajikan 

rekapitulasi data kependudukan berdasarkan level kemiskinan sebagai berikut: 

 

Tabel 1.  Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Kelingi Berdasarkan Lavel 

Kemiskinan 

NO DESA/ 

KELURAHAN 

Luas Areal Jumlah Penduduk 

(ha) (km2) (jiwa) KK* *KK 

Miskin 

% 

 

1 Binjai 5.765,48 57,65 908 232 120 52% 

2 Pulau Panggung 5.605,97 56,06 1.427 400 205 51% 

3 Mandi Aur 3.536,66 35,37 1.711 610 113 19% 

4 Tanjung Lama 2.918,69 29,19 1.053 237 151 64% 

5 Muara Kelingi 1.361,77 13,62 3.926 1.057 276 26% 

6 Lubuk Tua 6.865,88 68,66 5.570 620 283 46% 

7 Mambang 4.858,92 48,59 3.218 788 714 91% 

8 Bingin Jungut 6.413,39 64,13 1.292 386 151 39% 

9 Marga Sakti 2.105,32 21,05 1.351 465 58 12% 

10 Tugu Sempurna 1.893,41 18,93 1.294 541 128 24% 

11 Beliti Jaya  1.710,95 17,11 1.690 620 60 10% 

12 Karya Sakti 2.894,15 28,94 4.438 917 128 14% 

13 Petrans Jaya 1.919,96 19,20 2.966 452 57 13% 

14 Karya Mukti 2.640,40 26,40 1.247 546 109 20% 

15 Karya Teladan 1.593,26 15,93 1.628 586 223 38% 

16 Temuan Sari 1.209,98 12,10 1.350 521 169 32% 

17 Temuan Jaya 953,19 9,53 1.259 446 133 30% 

18 Mekarsari 1.534,20 15,34 1.167 525 163 31% 

19 Mangan Jaya 736,90 7,37 589 250 94 38% 

20 Lubuk Muda 5.915,21 59,15 1.336 457 208 46% 

21 Suka Menang 2.148,21 21,48 681 197 86 44% 

 Jumlah  64.581,90 645,82 40.101 10.853 3.629  

(Sumber: Kecamatan Muara Kelingi dalam Angka 2016, Monografi Kecamatan Muara Kelingi 2016, 

dan Laporan Daftar Keluarga Miskin Kecamatan Muara Kelingi 2017) 

 

Berdasarkan data di atas terlihat sebanyak 3.629 kk (33,44%) dari 

keseluruhan 10.853 kk yang ada di Kecamatan Muara Kelingi berstatus kk miskin.  

Hal ini menunjukkan masih cukup banyak masyarakat di Kecamatan Muara 
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Kelingi yang terkategori miskin.  Persentase kk miskin diatas 50 persen dapat 

dijumpai di Desa Mambang, Desa Tanjung Lama, Desa Binjai dan Desa Pulau 

Panggung(Laporan Daftar Keluarga Miskin Kecamatan Muara Kelingi, 2017). 

Berbagai strategi dikemukakan guna menjadi solusi bagi permasalahan 

kemiskinan, diantaranya adalah dengan menggerakkan perekonomian 

masyarakat melalui peran wanita tani.  Wanita sebagai anggota keluarga yang 

kadangkala dinilai pasif dari sisi ekonomi nyatanya mampu memberikan 

kontribusi bagi peningkatan ekonomi rumahtangga, melalui berbagai usaha 

rumahtangga yang bisa dilakukan tanpa menghalangi peran utama ibu dalam 

rumahtangganya.  Potensi wanita tani di Kecamatan Muara Kelingi dapat dilihat 

dari sex ratio penduduknya sebesar 105,86 yang berarti bahwa setiap 1000 

wanita terdapat 106 orang laki-laki (Badan Pusat Statistik Musi Rawas, 

2017).Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melihat peran wanita tani dalam 

peningkatan perekonomian rumahtangga di Kecamatan Muara Kelingi. 

Permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana peran wanita 

tani dalam peningkatan perekonomian rumahtangga di Kecamatan Muara Kelingi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran wanita tani dalam 

peningkatan perekonomian rumahtangga di Kecamatan Muara Kelingi. 

 

METODOLOGI 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi 

Rawas dari bulan September 2017 sampai November 2017. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui 

penelusuran data rumahtangga miskin di Kecamatan Muara Kelingi.  Penentuan 

sample dilakukan secara sengaja (purposive sampling) terhadap 3.629 keluarga 

miskin di Kecamatan Muara Keling. Penentuan sample menggunakan metode 

acak sederhana (simple random sampling)dengan tingkat kepercayaan 80% 

sehingga diperoleh responden sebanyak 25 kepala keluarga (slovin).Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data 

primer berasal dari hasil wawancara responden yang dilakukan dengan panduan 

kuisioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas dan instansi terkait di 

Kabupaten Musi Rawas. Seluruh data akan ditabulasi untuk selanjutnya diolah 

secara matematis dan hasilnya akan dijelaskan secara deskriptif.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peranan berasal dari kata peran yang artinya pemain, perangkat tingkah 

laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. 

Peranan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam suatu peristiwa (Tim Pena, 2000).  Peranan mencakup tiga hal 

antara lain: (1) peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat; (2) peranan merupakan suatu konsep 
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tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; 

(3) peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2009). 

 Menurut Sajogyo (1983)dalam Damatun, M., et.al., (2017)peranan seorang 

wanita dapat dianalisis dalam status atau kedudukannya sebagai ibu 

rumahtangga, dan dalam melakukan kegiatan produktif yang langsung 

menghasilkan pendapatan pada posisinya sebagai pencari nafkah (tambahan atau 

pokok).  Rumahtangga petani sebagaimana rumahtangga pada umumnya 

merupakan kombinasi antara pria dan wanita.  Tingkat partisipasi anggota 

rumahtangga sebagai tenaga kerja dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin 

(Becker,1965).  Kaum wanita berperan ganda yaitu peran domestik (domestic 

role) dan peran publik (public role).  Secara biologis kaum wanita melakukan 

peran domestik yaitu mengurus rumahtangga dan melakukan fungsi reproduksi.  

Namun selain itu wanita juga dapat berperan dalam fungsi produksi bila dia 

bekerja di sektor pasar tenaga kerja.   

  Berdasarkan tingkat investasi yang sama dalam human capital, 

wanita memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) lebih besar 

dari laki-laki dalam pekerjaan rumahtangga, karenanya wanita akan 

mengalokasikan waktu untuk pekerjaan rumahtangga, sedangkan laki-laki 

bekerja untuk mencari nafkah.  Alokasi waktu kerja yang dikeluarkan wanita 

lebih banyak dibanding pria karena aktivitas domestik seperti memasak dan 

mengurus rumahtangga yang selalu dibebankan kepada wanita tidak mengurangi 

peran dan beban kerja mereka di lahan (Lutfhi, A., 2010). 

 Pada proses produksi pertanian, alokasi waktu dan kualitas tenaga kerja 

juga dipengaruhi oleh jenis kelamin.  Tenaga kerja pria mempunyai spesialisasi 

dalam bidang pekerjaan tertentu seperti mengolah tanah, sementara tenaga 

kerja wanita biasanya mendapat bidang pekerjaan yang lebih mudah, misalnya 

menanam. 

 Rumahtangga petani di Kecamatan Muara Kelingi mayoritas adalah petani, 

hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase kk tani disana, yang mencapai 

71,62% (Badan Pusat Statistik, 2016).  Angka ini juga menunjukkan bahwa 

mayoritas penduduk di Kecamatan Muara Kelingi bertumpu pada sektor 

pertanian sebagai sumber pendapatan rumahtangga.  Adapun subsektor yang 

paling banyak dipilih oleh petani disana adalah subsektor perkebunan, terutama 

komoditi karet dan kelapa sawit.  Tahun 2016, luasarea perkebunan di 

Kecamatan Muara Kelingi semakin meluasdibandingkan tahun sebelumnya 

yaituseluas 15.384 Ha untuk Karet dan perkebunan kelapa sawit seluas 9.433Ha 

(Badan Pusat Statistik, 2017). 

 Namun bila melihat lebih khusus kepada masyarakat miskin di wilayah 

Kecamatan Muara Kelingi, hanya sebagian kecil saja dari rumahtangga miskin 

yang memiliki lahan perkebunan.  Rumahtangga miskin di Kecamatan Muara 

Kelingi hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar.  Lahan tersebut merupakan 

lahan warisan yang sudah terpragmentasi sehingga hanya menyisakan sedikit 
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saja untuk dikelola oleh anggota rumahtangga.  Umumnya tenaga kerja yang 

ditugaskan untuk mengelola perkebunan milik keluarga tersebut tak lain adalah 

anggota rumahtangga sendiri.  Sementara pada kasus rumahtangga pra sejahtera 

luas penguasaan lahannya lebih banyak, mencapai 1 hingga 2 hektar.   

 Pada rumahtangga miskin dan prasejahtera, potensi waktu kerja 

rumahtangga tidak sepenuhnya dialokasikan ke lahan perkebunan yang dimiliki, 

karena dengan penguasaan lahan yang sempit tersebut hasilnya belum bisa 

mencukupi kebutuhan rumahtangga.  Untuk itu rumahtangga mengalokasikan 

waktu kerjanya ke kegiatan lain, seperti menjadi buruh tani.  Sebanyak 72% 

rumahtangga miskin dan prasejahtera mengambil pekerjaan sebagai buruh tani.  

Sebagian bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit. Tercatat sedikitnya 

ada 6 perkebunan kelapa sawit milik swasta yang kebun inti maupun kebun 

plasma nya ada di Kecamatan Muara Kelingi, diantaranya perkebunan milik 

Lonsum, Juanda Sawit, PHML, CLBB, MBL, dan PPA., Sementara sebagian lainnya 

bekerja sebagai buruh sadap di perkebunan karet yang ada di sekitar tempat 

tinggal mereka. 

 Pekerjaan sebagai buruh tani ini dilakoni oleh suami dan istri.  Bahkan 

untuk rumahtangga yang memiliki anak berusia dewasa juga diikutkan bekerja 

sebagai buruh sadap di sekitar wilayah Kecamatan Muara Kelingi.  Suami sebagai 

pencari nafkah utama mengambil porsi pekerjaan yang lebih banyak 

dibandingkan isterinya.  Untuk mencukupi kebutuhan hidup adakalanya suami 

bekerja serabutan.  Sementara isteri disamping pekerjaan domestik dalam 

rumatangganya, juga ikut membantu suami menambah penghasilan suami.   

Peran ganda wanita sebagai ibu rumahtangga dan pencari nafkah tentu saja 

membuat wanita memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan waktu 

luangnya.Dalam rangka memanfaatkan waktu luang inilah wanita tani dapat 

dibina sehingga mereka bisa menghasilkan pendapatan tanpa harus 

meninggalkan rumah terlalu lama.  Pembinaan terhadap wanita tani dapat 

dimulai dengan meningkatkan partisipasi wanita tani dalam kelompok-kelompok 

yang ada di desa, misalnya kelompok pengajian. Kelompok pengajian ini 

merupakan kelompok non formal yang terbentuk karena adanya kesamaan 

keyakinan.  Ada banyak bentuk kelompok lain yang bisa muncul, yang bisa 

menjadi cikal bakal munculnya usaha-usaha rumahtangga mandiri di desa-desa.   

Upaya peningkatan pendapatan rumahtangga melalui peningkatan peran 

wanita tani yang mandiri dan berketerampilan merupakan salah satu langkah 

yang dapat diambil untuk mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Muara Kelingi. 

Dari 25 responden penelitian teridentifikasi 3 peran aktif wanita tani dalam 

rumahtangga.Sebanyak 21 orangresponden (84%) membantu suami dengan 

menjadi buruh sadap di perkebunan karet milik masyarakat sekitar.  Sisanya 

sebanyak 3 orang responden (12%) membantu suami dalam usahatani keluarga, 

dan 1 orang (4%) diantaranya tidak ikut dalam kegiatan produktif di luar rumah 

dan mengerjakan tugas domestik dalam rumahtangga.  Secara lengkap peran 

wanita tani ini disajikan pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1.  Peran Wanita Tani di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas 

Kegiatan Wanita Tani Jumlah Wanita Tani 

(orang) 

Persentase (%) 

1. Buruh sadap 

2. Usahatani Keluarga 

3. Tidak Bekerja 

21 

3 

1 

84 

12 

4 

Jumlah 25 100 

Sumber: Hasil Olahan data penelitian, 2018 

  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Hasil penelitian menunjukkan wanita tani berperan penting dalam 

peningkatan pendapatan rumahtangga. 84% wanita tani aktif bersama-sama 

menekuni pekerjaan sebagai buruh sadap. 12% wanita tani aktif dalam 

mengelola usahatani keluarga. Sisanya hanya 4% wanita tani yang tidak terlibat 

dalam kegiatan produktif rumahtangga. 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti menyarankan pemerintah 

kecamatan membina wanita tani di Kecamatan Muara Kelingi melalui pelatihan 

dan pengembangan potensi sumberdaya daerah agar bisa lebih mandiri. 
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ABSTRAK 

Salah satu kebijakan  nasional  pembangunan  keluarga  adalah memberdayakan 
peran serta masyarakat.Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas keluarga agar dapat timbulrasa aman, tenteram, dan harapan masa 
depan yanglebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahirdan kebahagiaan 
batin. Salah satu fungsi dari 8 fungsi keluarga adalah   fungsi ekonomi.  Ekonomi 
keluarga dapat ditingkatkan dengan cara memberdayakan  masyarakat desa. 
Sumbangsih Perguruan Tinggi dalam melaksanakan tugas  tri darma tidak 
terlepas dari kegiatan pengabdian pada masyarakat yang merupakan rangkaian 
yang tidak terpisah dari kegiatan penelitian.   Hasil penelitian diaplikasikan 
dalam bentuk pengabdian masyarakat yang mampu merubah pola pikir 
masyarakat dalam bentuk aplikasi teknologi yang akan mendorong dan 
memotivasi pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan potensinya. Kerjasama 
Unihaz dengan Kemenristek Dikti  dalam bentuk skema KKN-PPM tematik telah 
dilaksanakan di  9 desa di kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.Program KKN-
PPM yang dikerjakan oleh peserta KKN-PPM dibuat berdasarkan potensi desa dan  
hasil penelitian dosen pembimbing lapangan dan keterlibatan instansi mitra 
yaitu dinas ketahanan pangan kecamatan setempat agar keberlanjutan program 
setelah KKN-PPM berakhir dapat terjaga. Permasalahan yang akan diselesaikan 
dalam program ini adalah bagaimana memberikan tambahan pengetahuan 
kepada mahasiswa sehingga mampu membuka wawasan masyarakat tani untuk 
membantu merubah pola pikirnya menjadi lebih luas dan lebih berkembang 
dalam mencari sumber pendapatan baru yang berasal dari limbah yang berada 
disekitarnya.  Bagaimana meningkatkan pengetahuan mahasiswa untuk mengolah 
limbah kebun sawit dan limbah padi sawah menjadi produk pupuk organic yang 
bermanfaat dan bernilai ekonomi. Bagaimana meningkatkan keterlibatan 
mahasiswa dalam upaya menambah ketrampilan bagi masyarakat tani (Kelompok 
Tani) untuk dapat mengolah limbah pertanian mereka menjadi bermanfaat dan 
bernilai ekonomi  untuk menampatkan tambahan pendapatan serta 
meningkatkan mutu usaha taninya. Hasil program KKN-PPM telah mampu 
memotivasi masyarakat desa kecamatan Sukaraja untuk menghasilkan produk 
unggulan desa yang hasilnya telah dipamerkan pada Sukaraja Ekspo dalam 
rangka kegiatan 17 Agustusan dihadiri oleh menteri Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Kemudian dilanjutkan dengan bazar yang 
memamerkan hasil  produk unggulan desa di tingkat propvinsi yang dihadiri oleh 
Sekda Bengkulu mewakili Gubernur. Kesimpulannya peran mahasiswa dalam 
menggali dan memotivasi masyarakat desa untuk bangga dengan kreativitas dan 
produk yang dihasilkan serta percaya diri untuk menampilkan produknya 
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sehingga dikenal luas oleh masyarakat mendapat pujian dari kedua pejabat 
tersebut sehingga diperlukan  keberlanjutannya. 
 

Kata Kunci: Pemberdayaan , KKN-PPM, peningkatan, pendapatan 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu kebijakan  nasional  pembangunan  keluarga  adalah 

memberdayakan peran serta masyarakat.  Pembangunan keluarga bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbulrasa aman, tenteram, 

dan harapan masa depan yanglebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan 

lahirdan kebahagiaan batin. Salah satu fungsi dari 8 fungsi keluarga adalah   

fungsi ekonomi.  Ekonomi keluarga dapat ditingkatkan dengan cara 

memberdayakan  masyarakat desa.  

 Pemberdayaan masyarakat adalah  proses pembangunan sumber daya 

manusia / masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, 

kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu 

sebelumnya. 

Perguruan tinggi dalam melaksanakan tridarma yang ketiga yaitu 

pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama antara mahasiswa dan dosen 

melalui kuliah kerja nyata pembelajara dan pemberdayaan masyarakat (KKN-

PPM) dapat berperan serta dalam pembangunan desa secara langsung.  

Pelaksanaan KKN-PPM  di lapangan dapat mengetahui secara langsung 

permasalahan desa, potensi desa, serta bentuk pemberdayaan masyarakat yang 

memungkinkan untuk dilaksanakan sebagai program nyata bagi mahasiswa 

selama KKN-PPM berlangsung. 

Kerjasama unihaz dengan Kemenristek Dikti dalam pelaksanaan Kuliah 

Kerja nyata Pembelajaran  Pemberdayaan Masayarakat (KKN-PPM) di 9 desa di 

kecamatan  Sukaraja telah berlangsung mulai tangal 17 Juli hingga berakhir pada 

tanggal  24 Agustus 2018.  Tema  pemberdayaan masyarakat berbasis potensi 

desa melalui pengolahan limbah pertanian menjadi pupuk organic dan 

mengaplikasikannya pada tanaman sayuran  telah dilaksanakan di 5 desa.  Ke-4 

desa lainnya berfokus pada program pemberdayakan masyarakat untuk 

menghasilkan produk unggulan desa berbasis potensi desa dan kearifan local. 

Potensi desa – desa yang berada di kecamatan Sukaraja dapat 

dikelompokan berdasarkan pekerjaan masyarakat yaitu pekebun sawit, petani 

padi sawah, usaha olahan makanan sekala rumah Tangga dan lain-lainnya.  

Berdasarkan sumberdaya alam lokasi desa pinggir pantai dengan daerah perairan 

yang cukup banyak berupa sungai yang bermuara ke laut.  Berdasarkan potensi 

wilayah bersebelahan dengan kota Bengkulu, memiliki lahan kosong yang masih 

luas sehingga digunakan untuk peternakan ayam ras (Anonim, 2017). 

Masyarakat desa memiliki tingkat kehidupan yang sudah memadai dengan 

rumah-rumah penduduk sebagian besar permanen dan bagus, penghasilan 

mereka untuk kebutuhan harian cukup memadai ditandai dengan konsumsi 



ISBN: 978-602-73659-2-6 

 

PROSIDING Seminar Nasional Pengentasan Kemiskinan, 12-13 September 2018 171 

 

pangan harian dengan cara membeli.  Kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan 

belum menjadi prioritas utama, ditandai dengan banyaknya putus sekolah hanya 

sebatas tamat SLTP dan SLTA hanya sedikit yang tamatan Perguruan Tinggi.   

Pendapatan hanya cukup untuk konsumsi harian saja.  Ibu-ibu bekerja sebagai 

pembantu suami dalam kegiatan usaha tani namun ada juga yang sudah memiliki 

usaha olahan makanan rumahan seperti keripik ubi, opak, kerupuk dan sudah 

dipasarkan sampai ke kota Bengkulu. 

Potensi waktu yang luang setelah usaha tani padi dan kebun sawit, potensi 

lahan pekarangan yang masih kosong dan belum diolah, pendapatan yang tidak 

mencukupi untuk kebutuhan di luar konsumsi harian, semuanya  merupakan 

masalah yang di hadapi oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di desa-

desa kecamatan Sukaraja. 

 

METODOLOGI 

 

 Program KKN-PPM tema  pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa 

telah dilaksanakan di 9 desa di kecamatan Sukaraja.   Desa-desa yang dimaksud 

adalah Jenggalu, Babatan, Bukit Peninjauan Satu dan Bukit Peninjauan Dua, dan 

Riak Siabun.   Kelimadesa ini difokuskan pada penciptaan peluang usaha baru 

berbasis limbah pertanian .   Selain itu pada 4 desa lain nya yaitu Sido Luhur, 

Sumber Arum, Sido Sari, dan Sari Mulyo difokuskan pada pemberdayaan  

masyarakat  produk unggulan desa berbasis potensi desa. 

 Metodologi dalam melaksanakan  program ini adalah  mentranfer 

pengetahuan kepada mahasiswa  melalui kegiatan pembekalan  KKN-PPM  telah 

mampu membuka wawasan masyarakat tani untuk membantu merubah pola 

pikirnya menjadi lebih luas dan lebih berkembang dalam mencari sumber 

pendapatan baru yang berasal dari limbah yang berada disekitarnya.  

Melaksanakan demplot sehingga mahasiswa  mampu mengolah limbah kebun 

sawit dan limbah padi sawah menjadi produk pupuk organic yang bermanfaat 

dan bernilai ekonomi.  Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam upaya 

menambah ketrampilan bagi masyarakat tani (Kelompok Tani) untuk dapat 

mengolah limbah pertanian mereka menjadi bermanfaat dan bernilai ekonomi  

untuk menampatkan tambahan pendapatan serta meningkatkan mutu usaha 

taninya. 

 Metodologi dalam melaksanakan program adalah transfer teknologi dari 

dosen pembimbing lapangan ke mahasiswa, kemudian mahasiswa akan 

mentranfer ke kelompok masyarakat. Kesembilan program desa baik yang 

dikerjakan secara kelompok maupun program yang dikerjakan secara individu 

berbasis bidang ilmi telah  ditampilkan hasilnya pada pameran yang 

diselenggarakan ditingkat kecamatan yang dilaksanakan  untuk memeriahkan 

perayaan 17 Agustus 2018 di Balai Kecamatan Sukaraja dengan nama Sukaraja 

Ekspo.  Kegiatan KKN-PPM di Sembilan desa melibatkan 84 mahasiswa dari 
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berbagai disiplin ilmu.  Mereka berada di desa selama 37 hari mulai tanggal 17 

Juli hingga 24 Agustus 2018. 

 Program kegiatan yang dilaksanakan didesa terlebih dahulu di lakukan 

lokakaria tingkat desa yang dihadiri oleh perangkat desa, masyarakat desa, dan 

peserta KKN-PPM.  Tujuan kegiatan untuk menyatukan persepsi, menampung 

aspirasi masyarakat desa sehingga program yang  dilaksanakan  adalah 

menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat  desa tersebut. 

Metodologi yang dilakukan dalam melaksanakan program pertama melalui 

penyuluhan sehingga mereka memahami dan mengerti serta membuka pola pikir 

untuk dapat menerima inovasi baru.  Kemudian dilanjutkan dengan demplot 

yaitu bentuk nyata teknologi yang akan diterima oleh masyarakat desa.  

Kemudian dilanjutkan dengan metodologi pendampingan yaitu kelompok 

masyarakat desa akan melaksanakan sendiri program kegiatan  secara mandiri 

dan peserta KKN-PPM  yang  mendampingi  kegiatan tersebut. 

 Peserta KKN-PPM sebelum diturunkan ke lapangan telah dilakukan 

pembekalan kepada mereka sehingga mereka sudah paham teknis kegiatan yang 

akan dilaksanakan sesuai program yang telah direncanakan.  Dalam 

melaksanakan program kegiatan mereka di damping oleh 3orang dosen 

pembimbing lapangan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Berdasarkan potensi masing-masing desa maka desa Babatan dan Jenggalu 

memiliki kemiripan karena merekan berada di sepanjang jalan utama Bengkulu 

menuju Lampung.  Masyarakatnya bekerja sebagai buruh pekebun sawit tetapi 

bukan sebagai pemilik sehingga pendapatan mereka sebagai buruh kebun sawit 

tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka.  Pendapatan mereka sangat 

tergantung dengan harga sawit, saat ini harga sawit mencapai harga terendah 

sebesar Rp. 800,- per kilogram tandan buah segar. 

 Selain itu di kedua desa ini karena letaknya bersebelahan dengan kota 

Bengkulu maka  banyak peternakan ayam ras yang dimiliki oleh pengusaha kota 

Bengkulu yang berada di lokasi ini.  Masyarakat desa bekerja sebagai pengelola 

peternakan ayam ras.  Mereka tinggal di peternakan sehingga kesehatan pekerja 

dan aroma limbah ternak sangat menggangu lingkungan pemukiman warga 

(Anonim, 2017) 

 Kedua kegiatan perkebunan sawit dan peternakan ayam ras keduanya 

menghasilkan limbah.  Limbah kebun sawit berupa pelepah sawit biasanya 

tertumpuk di kebun sawit  dalam waktu lama sehingga menimbulkan 

pemandangan kebun yang tidak baik selain itu juga sebagai sumber penyakit 

Genoderma yang menyerang perakaran sawit.  Sebagai sarang hama Kumbang 

Tanduk ( Rchynoceros) yang mneyerang pucuk tanaman sawit. 

 Kedua limbah dihasilkan setiap hari sehingga program kerja KKN-PPM 

melakukan program mengolah kedua limbah menjadi pupuk organic yang 
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hasilnya dapat digunakan untuk memupuk tanaman sawit dan dapat juga 

digunakan untuk memupuk tanaman sayuran serta dapat dikemas dan dijual 

sebagai sumber pendapatan baru (Nurlianti dan Prihanani, 2015). 

 Keberlanjutan program ini sangat mungkin karena kedua bahan utama ada 

disekitar mereka dalam jumlah yang banyak dan bila tidak diolah akan 

menimbulkan masalah baik bagi peternak maupun bagi pekebun.  Setelah 

mahasiswa selesai melaksanakan program tersebut dilanjutkan oleh kelompok 

tani  Padang Baru desa Babatan yang akan melanjutkan usaha ekonomi produktif 

ini dengan bimbingan penyuluh lapangan kecamatan Sukaraja. 

 Potensi Desa Bukit Peninjauan satu dan Bukit Peninjauan dua adalah 

penduduknya yang bekerja sebagai petani sawah.  limbah padi sawah yang 

dibiarkan  di lahan sawah selanjutnya dibakar.   Polusi udara akibat pembakaran 

dan kerusakan lahan sawah sebagai akibat pembakaran akan menjadi masalah 

tersendiri.  Potensi limbah sawah yang begitu besar setiap panen dapat diolah 

menjadi pupuk organic yang hasilnya dapat dikembalikan ke lahan sawah sebagai 

pupuk sehingga mengurangi penggunaan pupuk kimia yang mahal.   

 Program KKN-PPM di kedua desa ini mencoba memberi kesadaran kepada 

kelompok tani untuk mau mengolah limbah padi menjadi pupuk organic.  Mereka 

melakukan penyuluhan, demonstarsi pembuatan pupuk organic dari limbah padi 

dan  melakukan pemupukan pada tanaman padi.  Peralatan untuk pembuatan 

pupuk organic sudah ada di desa mereka namun belum pernah dimanfaatkan dan 

menurut mereka terlalu sulit dan mereka  menginginkan pemupukan kimia yang 

praktis, dan hasilnya nyata dalam waktu dekat.  Perobahan pola pikir tentang 

usaha tani padi yang ramah lingkungan, dengan biaya yang lebih murah, 

menggunakan limbah pertanian yang ada belum menjadi hal yang penting bagi 

mereka. Usaha tani padi masih secara konvensional menggunkan pupuk kimia 

(Makruf, D,  Y.  Oktavia  dan  Putra, W.E, .  2011 

 Pendapatan utama dari usaha tani padi sawah digunakan untuk semua 

kebutuhan hidup yaitu modal usaha, konsumsi pangan harian , pendidikan dan 

kesehatan.  Hal ini yang menyebabkan petani tidak focus dalam usaha taninya 

mereka ingin cepat selesai tanam padi dan beralih pada pekerjaan lain yang 

dapat menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang banyak .    

 Desa Riak Siabun merupakan desa yang memiliki banyak perairan karena 

berlokasi dipinggir pantai.   Peraiaran banyak disi oleh tanaman Enceng Gondok.  

Tanaman ini menutupi sebagian besar perairan.  Usaha untuk menjadikan pupuk 

organic dari bahan utama Enceng Gondok sudah dilaksanakan di desa ini dengan 

memberdayakan Kelompok Wanita Tani untuk mengolah limbah Enceng Gondok 

menjadi bokhasi Enceng Gondok.  Hasil penelitian Pakpahan, P.W, 2018 

menyatakan  bahwa pemberian bokhasi Enceng Gondok setelah dikombinasikan 

dengan pupuk Posfor dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman bawang merah 

dengan dosis 4 ton per hektar. 

Program kerja KKN-PPM yang lain mencoba membuka wawasan masyarakat 

desa untuk focus pada bidangnya namun penghasilannya dapat mencukupi 
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kebutuhan hidupnya, yaitu dengan cara  mengurangi penegeluaran konsumsi 

pangan harian dengan mengusahakan sendiri kebutuhan pangan harian sehingga 

tidak mengurangi pendapatan dari usaha tani utama yaitu padi. Konsep 

Kawasan rumah Pangan Lestari  adalah upaya penyedia pangan kebutuhan harian 

secara mandiri sehingga dana konsumsi harian dapat dialokasikan untuk 

kebutuhan lain.   Hasil penelitian  Suyanto dan Pudjianto, B. (2015) 

menunjukkan bahwa di daerah lain konsep ini telah berhasil memberikan 

tambahan pendapatan bagi masyarakat desa. 

Kegiatan  ekonomi produktif di desa-desa di kecamatan Sukaraja sudah ada 

seperti  usaha kerupuk , usaha  Keripik berbahan baku singkong dan ubi, 

minuman Jahe instan, produksi  tahu dan produksi  tempe.  Kegiatan usahan ini 

telah dilaksanakan oleh masyarakat desa namun produk yang dihasilkan belum 

dapat bersaing dalam mutu rasa dan mutu kemasan. Peran mahasiswa untuk 

memotivasi dan mengeksplorasi  potensi masyarakat untuk dapat lebih percaya 

diri dengan produk yang dihasilkan dilaksanakan program Sukaraja Ekspo yaitu 

pameran di tingkat kecamatan untuk memperkenalkan produk ungglan desa.  

Peran Perguruan Tinggimenghubungkan antara produk masyarakat dengan 

konsumen sehingga masyarakat siap bersaing antara desa dan antara pelaku 

usaha sejenis secara lebih luas.  Selama ini desa-desa dikecamatan Sukaraja 

telah dikenal sebagai penghasil kerupuk dan keripik berbahan baku singkong dan 

kulit namun belum dapat mengisi supermarket karena belum memiliki izin usaha 

dan kemasan yang masih sangat sederhana. 

Hasil kegiatan di Sukaraja Ekspo menampilkan produk unggulan desa di 9 

desa sekecamatan Sukaraja yaitu desa Babatan menghasilkan pupuk organic 

tandan sawit dan aplikasi pada tanaman sayur, Desa jenggalu menghasilkan 

produk olahan kerupuk berbahan baku Lokan dan produk Rendang Lokan, Serta 

Dodol Rasa Sawo,  Desa Riak Siabun menghasilkan pupuk Bokhasi Enceng Gondok 

dan Produk Olahan Stik Daun Kelor serta  Kerajinan Tangan.  Desa Bukit 

Peninjauan I menghasilkan pupuk organic Trichokompos.  Desa Bukit Peninjauan 

II menghasilkan storpi, kerupuk kulit ketela pohon Desa Sari Mulyo menghasilkan 

produk olahan  Stik Pisang Pedas, Desa Sido Luhur menghasilkan    minuman jahe 

instan, kerupuk rasa kulit dan desa Sidosari menghasilkan stik sayuran. 

Hasil produk unggulan desa akan tidak banyak berarti apabila tidak 

dipublikasi secara baik kemasyarakat luas dalam bentuk lomba dan semangat 

masyarakat desa untuk berkereativitas akan sangat tergantung pada perhatian 

dari pemerintahan desa untuk membuat program tahunan yang mengekpos 

produk-produk unggulan desa secara lebih masif sehingga pemberdayaan 

masyarakat utuk mendapatkan penghasilan bagi keluarga mendapatkan ruang 

dan tempat yang tepat.  Ide-ide kreatif dari mahasiswa dapat mendorong 

masyrakat desa untuk menghasilkan produk unggulan desa yang lebih kreatif 

berdasarkan kearifan local dan potensi yang ada di desa untuk dikembangkan 

menjadi produk yang bernilai jual secara ekonomi.   
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Universitas Hazairin telah melaksanakan Bazar yang diselenggarakan di mol 

terbesar di kota Bengkulu yang menampilkan seluruh produk unggulan desa di 43 

desa dengan  14 kecamatan dan 5 kabupaten/kota .  Desa-desa tersebut adalah 

desa yang menjadi lokasi KKN Unihaz peride 29 tahun 2018 ini.Dihasilkan banyak 

produk unggulan desa seperti nugget durian, Keripik sawit, kopi kedelai, dodol 

sawo dan lain sebagainya.   Kegiatan ini bukan saja bermanfaat bagi desa untuk 

mempromosikan produk unggulan desanya, bagi mahasiswa akan terbuka 

wawasan wirausaha untuk menciptkan lapangan kerja, dan bagi dosen akan 

timbul ide-ide untuk melakukan penelitian yang lebih dalam terhadap produk 

unggulan desa yang dihasilkan sehingga kreativitas masyarakat desa serta 

kreativitas mahasiswa dapat menjadi produk yang secara akademis dapat 

dipertanggungjawabkan dan secara ekonomis memiliki nilai jual. 

 

KESIMPULAN 

 

Masyarakat desa membutuhkan inovasi dan motivasi untuk menghasilkan 

kreativitas.  Kegiatan rutin masyarakat sehari-hari akan sangat berarti dengan 

kehadiran mahasiswa di desa sebagai agen perubahan.  Mahasiswa memiliki 

semangat untuk mentranfer ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh perguruan 

tinggi ke masyarakat desa dalam bentuk pengabdian masarakat melalui KKN-

PPM.  Bagi perguruan tinggi akan mendapat umpan balik dari masyarakat melalui 

ekspos produk unggulan desa untuk menjadi bahan kajian dan penelitian agar 

produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa dapat dipertanggungjawabkan 

secara akedemis dan bernilai jual secara ekonomis. 

 Keberlanjutan dari program  yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa 

bersama masyarakat desa sangat penting agar dapat menampung kreativitas 

masyarakat desa secara berkala sehingga pemberdayaan masyarakat untuk 

meningkatkan  pendapatan keluarga melalui produk  unggulan desa  menjadi 

kegiatan yang rutin secara berkala dilaksanakan oleh  pemerintah desa, 

kecamatan, dan kabupeten secara berkesinambungan. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun model  SAE melalui metode Empirical 
Best Linear Unbiased Prediction (EBLUP) guna menduga kemiskinan area di 
Wilayah Pesisir Kabupaten Mukomuko. Metode pendugaan yang digunakan adalah 
Empirical Best Linear Unbiased Prediction (EBLUP). Sehingga diperoleh penduga 
kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Mukomuko. Evaluasi hasil pendugaan 
dilakukan dengan menghitung nilai MSE (Mean Square Error) menggunakan 
metode resampling Bootstrap.Nilai MSE dari penduga EBLUP lebih kecil 
dibandingkan dengan nilai MSE dari penduga langsung untuk setiap desa. Hal ini 
mengindikasikan bahwa pendugaan dengan metode EBLUP dapat memperbaiki 
pendugaan parameter yang diperoleh dengan menggunakan metode langsung 
 

Kata kunci : EBLUP, Kemiskinan, Mukomuko, Pesisir, Small Area Estimation,  

 

PENDAHULUAN 

 

Kemiskinan merupakan masalah yang masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia 

sampai saat ini.Menurut berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Bengkulu, 

pada bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu mencapai 

328,61 ribu orang (17,32%). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan 

mengalami penurunan.Namun di Perdesaaan mengalami kenaikan. Persentase 

penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 16,19%  dan 

 17,85% di daerah perdesaan. Sebagian daerah perdesaan di provinsi Bengkulu 

berada di wilayah pesisir. Mirisnya, tingkat kemiskinan masyarakat pesisir di 

Indonesia masih sangat mengkhawatirkan sebesar 32,4%. (Kristiyanti M, 2016). 

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi 

sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan 

solusi secara parsial.Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya 

kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya; Kebijakan 

pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait 

penanggulangan kemiskinan bersifat top down dan selalu menjadikan 

masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi lain yang turut berkontribusi 

memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah ketersedian data 
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kemiskinan yang sangat minim. Akibatnya presisi dan keakuratan dari statistik 

data tersebut kecil. 

Metode statistika yang sering digunakan sebagai upaya mendapatkan suatu 

informasi yang akurat  tentang kemiskinan adalah  Small Area Estimation (SAE). 

Metode SAE merupakan suatu metode statistika untuk menduga parameter pada 

suatu subpopulasi dimana jumlah contohnya berukuran kecil atau bahkan tidak 

ada.Metode ini memanfaatkan data dari domain besar untuk menduga variabel 

yang menjadi perhatian pada domain yang lebih kecil.Salah satu metode 

pendugaan parameter yang digunakan dalam SAE adalah Empirical Best Linear 

Unbiased Prediction (EBLUP). 

Penelitian SAE dengan menggunakan metode EBLUP  telah banyak 

dilakukan, antara lain NingtyasR, Rahmawati R, WilandariY (2015) menggunakan 

metode EBLUP untuk pendugaan  pengeluaran  perkapita Kab. Brebes.Penelitian 

lainnya dilakukan oleh Malik NFJ, Hoyyi A, IspriyantiD (2014) yang menggunakan 

EBLUP untuk pendugaan angka putus sekolah di Kabupaten Semarang. Pada 

akhirnya, penulis tertarik untuk melakukan Pendugaan Tingkat Kemiskinan di 

Wilayah Pesisir Kabupaten Mukomuko dengan Menggunakan Metode  Empirical 

Best Linear Unbiased Prediction.   

 

METODOLOGI  

 

Variabel Penelitian  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan 

Pelaksanaan Penyuluhan dan KetahananPangan, dan Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kab.Mukomuko.Data BPS yang digunakan adalah data Podes 

Kab.Mukomuko tahun 2014.Selain itu, penentuan desa yang merupakan wilayah 

pesisir juga menggunakan data BPS “Kecamatan dalam Angka”.Kabupaten 

Mukomuko terdiri dari 152 desa/kelurahan.13.16% dari jumlah tersebut atau 20 

desa/kelurahan merupakan desa di wilayah pesisir. 

Adapun variable-variabel penelitian yang digunakan adalah persentase 

keluarga miskin (Y), Jumlah Penderita Gizi Buruk 3 Tahun Terakhir (X1),Jumlah 

Kematian Ibu Saat Melahirkan Balita (X2), Jumlah Keluarga tinggal di pemukiman 

kumuh (X3), Jumlah Sarana Kesehatan (X4), Jumlah Penerima  Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) (X5), Jumlah Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM) (X6), Jumlah Penerima Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan 

Keluaga Tanpa Listrik (X8). 

 

Kemiskinan 

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per 

kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK).Secara teknis GK dibangun dari 

dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan 

Nonmakanan (GKNM).GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum 

makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari; 
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sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, 

pendidikan, dan kesehatan (BPS, 2015). 

Selain itu, BPS mendefinisikan pengeluaran rumah tangga sebulan adalah 

semua biaya yang dikeluarkan rumah tangga selama sebulan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi untuk semua anggota rumah tangga.Data pengeluaran per 

kapita diperoleh dari jumlah pengeluaran rumah tangga sebulan dibagi dengan 

jumlah anggota rumah tangga tersebut (BPS, 2015). Berdasarkan asumsi bahwa 

penarikan contoh yang dilakukan berdasarkan penarikan contoh acak sederhana, 

maka rata-rata pengeluaran per kapita suatu desa diperoleh dengan rumus : 

��� =
1

��
����

��

���

 

Dengan: 

��� = rata-rata pengeluaran per kapita desa ke-�, dengan � = 1, 2,… ,� 

��� = pengeluran per kapita rumah tannga ke-� di desa ke-� dengan � = 1, 2,… , �� 

�� = jumlah rumah tangga di desa ke-� 

� = jumlah desa 

 

Small Area Estimation (SAE) 
Pendugaan area kecil (small area estimation atau SAE) merupakan suatu 

teknik statistika untuk menduga parameter-parameter subpopulasi yang ukuran 

sampelnya kecil (Rao, 2015). Di Indonesia, subpopulasi tersebut dapat berupa 

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau kelurahan/desa. Secara umum ada 

tiga pendekatan untuk mendapatkan penduga parameter dalam SAE yaitu 

pendugaan langsung (direct estimation), pendugaan tak langsung (indirect 

estimation), dan pendugaan komposit (composite estimation). 

Teknik SAE merupakan estimasi tidak langsung (indirect estimation) yang 

mengkombinasikan antara data survei dengan data pendukung lain misalnya dari 

data sensus sebelumnya yang memuat variabel dengan karakteristik yang sama 

dengan data survei sehingga dapat digunakan untuk menduga area yang lebih 

kecil dan memberikan tingkat akurasi yang lebih baik. Proses pendugaan tidak 

langsung merupakan pendugaan pada suatu domain dengan cara menghubungkan 

informasi pada area tersebut dengan area lain melalui model yang tepat. Hal ini 

berarti bahwa dugaan tersebut mencakup data dari domain lain. 

Dalam SAE terdapat dua jenis model dasar yang digunakan, yaitu model 

berbasis areadan model berbasis unit (Rao, 2015). Pada model pendugaan area 

kecil berbasis area, data pendukung yang tersedia hanya sampai level area. 

Model level area menghubungkan penduga langsung area kecil dengan data 

pendukung dari domain lain untuk setiap area. 

Parameter area kecil yang ingin diamati adalah ��, indeks � menunjukan 

indeks area. model linier yang menjelaskan hubungan tersebut adalah : 

�� = ��
�� + ���� (1) 

Dimana : 
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� = ���, … , ���
�
adalah koefisien regresi perukuran � × � 

�� = konstanta positif yang diketahui 

�� = pengaruh acak area kecil, diasumsikan ��	~	���	�(0, ��),  � = 1, 2, … ,� 

Dalam membuat kesimpulan tentang populasi diasumsikan bahwa nilai estimasi 

langsung ��� diketahui maka dapat dinyatakan sebagai berikut : 

��� = �� + �� (2) 

   

dimana�� adalah sampling error, diasumsikan ��	~	���	�(0, ��) dan = 1, 2, … ,�. 

Model pendugaan area kecil untuk level area terdiri dari dua tingkat komponen 

model yaitu komponen model estimasi tidak langsung sesuai dengan persamaan 

(1) dan komponen model estimasi langsung sesuai persamaan (2). Model pada 

persamaan (1) dan (2) jika digabungkan membentuk persamaan sebagai berikut : 

��� = ��
�� + ���� + �� (3) 

 

Metode Empirical Best Linear Unbiased Predictor (EBLUP) 
Salah satu metode yang digunakan dalam membangun model SAE 

didasarkan pada bentuk model linier campuran.Metode EBLUP merupakan suatu 

pendugaan parameter yang meminimumkan Mean Square Error (MSE) diantara 

kelas-kelas pendugaan parameter linier tak bias lainnya.EBLUP dihasilkan 

dengan asumsi bahwa komponen ragam sampling dan area tidak 

diketahui.Penduga EBLUP yang diperoleh dengan metode Maximum Likelihood 

(ML) maupun RestrictedMaximum Likelihood (REML) adalah penduga tak bias 

dengan eror �� dan �� berdistribusi Normal dengan rata-rata 0. 

Penduga EBLUP dari �� ����
�����

�berdasarkan persamaan (3) adalah : 

���
�����

= ������ + (1 − ���)��
���                                   

(4) 

dengan ��� =
���
���

�

����
���

�����
��

 , penduga �� adalah koefisien regresi yang diduga dengan 

Generalized Least Square (GLS), yaitu �� = (Χ����Χ)��Χ������, ��
� adalah data 

pendukung area ke-i, dan ��� adalah penduga langsung ��.  

Adapun rumusan MSE dari EBLUP (Rao, 2003) adalah : 

�������� ≈ ���(��
�) + ���(��

�) + ���(��
�) 

dengan ���(��
�) = ��

���
�(��

� + ��
���

�)����(���
�). ��(���

�)adalah ragam asimtot dari ���
� 

dengan rumus : 

��(���
�) = [�(���

�)]�� = 2 ����
�/(��

� + ��
���

�)�
�

���

�

��

 

Perhitungan �������� dilakukan dengan menghitung penduganya yaitu dengan 

rumus : 

��������� = ���(��
�) + ���(��

�) + 2���(��
�)                         (5) 

dimana��������� = ��� adalah penduga bagi ��������. Pada model berbasis area, 

ada dua pilihan ��������yaitu : 
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��������� = ���(��
�) + ���(��

�) + 2���
∗ ���

�, ���� 

dan 

��������� = ���(��
�) + ���(��

�) + ���(��
�) + ���

∗ ���
�, ���� 

Dengan  

���
∗ ���

�, ���� = [��
���

�/(��
� + ��

���
�)�]���� − ��

����
�
��(���

�) 

 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode EBLUP 

yaitu : Aminah AS, dkk (2017), Petrucci A, Salvati N (2004), Pratesi M, Salvati N 

(2008),Minasny (2007), dan Pereira dan Coelho (2012).  

 

Pendugaan MSE dengan Resampling Bootstrap 
Metode Bootstrap pertama kali diperkenalkan oleh Bradley Efron pada 

tahun 1979. Metode Bootstrap merupakan suatu metode pendekatan 

nonparametrik untuk menaksir berbagai kuantitas statistik seperti mean, standar 

error, dan bias suatu penduga atau untuk membentuk interval konfidensi dengan 

memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer. Metode Bootstrap dapat juga 

digunakan untuk mengestimasi distribusi suatu statistik. Dengan metode 

Bootstrap tidak perlu melakukan asumsi distribusi dan asumsi-asumsi awal untuk 

menduga bentuk distribusi dan pengujian-pengujian statistiknya. (Efron dan 

Tibshirani, 1993). 

Penduga MSE dengan bootstrap diberikan oleh: 

å
=

-=
B

j

j
i

j
ii

J
mse

1

21 )*()*(* ˆˆ  

dimana J adalah banyaknya populasi bootstrap, 
)*(ˆ j

i  adalah penduga rataan area 

kecil ke-i dari populasi bootstrap ke-j, )*( j
i adalah nilai sebenarnya penduga 

rataan area kecil ke-i dari populasi bootstrap ke-j. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Statistik Deskripsi variabel penelitian 

Kabupaten Mukomuko terdiri dari 152 desa/kelurahan. 13.16% dari jumlah 

tersebut atau 20 desa/kelurahan merupakan desa di wilayah pesisir (BPS (a, b , 

c, d, e, f, g, h), 2017), dengan jumlah rumah tangga untuk masing-masing 

desa/kelurahan yang dipilih sebagai contoh berkisar antara 9 hingga 10 rumah 

tangga. Menurut BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan Tabel 

1, presentase keluarga miskin tertinggi sebesar 35.36% yaitu Desa Dusun Baru 

Pelokan.Sementara Desa Lubuk Sanai, Desa Pasar Bantal, dan Desa Mandi Angin 

tidak terdapat keluarga yang tergolong keluarga miskin (0%). Secara 

kekeseluruhan, rata-rata keluarga miskin di kabupaten Mukomuko sebesar 

8.56%.Sedangkan mediannya 8.24% dan standar debiasinya 8.71. 
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Tabel 1. Deskripsi statistic variable penelitian 

 Mean Median Standard 

Deviation 

Minimum Maximum 

Persentase  Keluarga miskin 

(Y) 

8.56 8.24 8.71 0.00 35.36 

Jumlah penderita gizi buruk 3 

tahun terakhir (X1) 

0.75 0.00 1.89 0.00 8.00 

Jumlah kematian ibu saat 

melahirkan balita (X2) 

0.50 0.00 0.83 0.00 2.00 

Jumlah keluarga tinggal di 

pemukiman kumuh (X3) 

1.00 0.00 4.47 0.00 20.00 

Jumlah sarana kesehatan (X4) 3.95 3.00 3.03 1.00 13.00 

Jumlah penerima kartu 

jamkesmas (X5) 

218.80 204.50 115.45 7.00 420.00 

Jumlah Penerima SKTM (X6) 50.30 39.00 44.52 0.00 200.00 

Jumlah peserta bpjs (X7) 72.15 29.00 129.00 3.00 567.00 

Jumlah Keluarga Tanpa listrik 

(X8) 

13.70 2.00 27.64 0.00 120.00 

Jumlah penyandang cacat (X9) 6.15 4.00 6.20 0.00 21.00 

 

Pada variable jumlah penderita gizi buruk 3 tahun terakhir (X1), Desa Rawa 

Bangun merupakan desa paling banyak kasus gizi buruk, yaitu ada 8 kasus gizi 

buruk dalam 3 tahun terakhir. Kemudian, Dusun Baru Pelokan menempati posisi 

kedua dimana terdapat 3 kasus gizi buruk.Sementara itu, 75% desa lainnya sudah 

terbebas dari gizi buruk. 

Pada variable Jumlah kematian ibu saat melahirkan balita (X2), Dusun Baru 

Pelokan, Desa Teramang Jaya, Desa Air Buluh, dan Desa Air Dikit, masing-masing 

masih terdapat 2 kasus ini. Selanjutnya, di Desa Rawa Bangun dan Desa Mandi 

Angin Jaya masing-masing hanya ada 1 kasus saja.Sedangkan di 70% desa lainnya 

kasus kematian ibu saat melahirkan sudah dapat ditekan hingga nol. 

Secara umum, di dua puluh desa sampel tidak terdapat keluarga yang 

tinggal di pemukiman kumuh.Namun, masih ada 1 desa yang memiliki warga 

yang tinggal di pemukiman kumuh.Desa tersebut adalah Desa Air Rami (20 

keluarga). 

Sebaran sarana kesehatan di Kabupaten Mukomuko telah 

merata.Indikasinya adalah di setiap desa telah terdapat minimal satu sarana 

kesehatan.Jumlah sarana kesehatan yang tinggi yaitu Desa Bandar Ratu dengan 

13 sarana kesehatan.Sebaliknya adalah Desa Koto Jaya.Desa ini hanya memiliki 

satu sarana kesehatan saja. 

Selain itu, jumlah penerima kartu Jamkesmas paling sedikit berada di desa 

Teramang Jaya yaitu hanya 7, dan terbesar di Rawa Bangun sebanyak 420. Dari 

total 20 desa pinggir pantai terdapat 4.376 jumlah penerima Jamkesmas. 

Dengan rata-rata 218 perdesaan penerima Jamkesmas. 
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Dari 20 desa pesisir pantai Kabupaten Mukomuko, sebanyak 1006 keluarga 

yang mendapatkan SKTM, dengan rata-rata 50.3. SKTM terbanyak dikeluarkan 

oleh Desa Pasar Sebelah, yaitu sebanyak 200 SKTM.Sedangkan Desa Mandi Angin 

Jaya tidak mengeluarkan satu SKTM pun selama tahun tersebut. 

Berdasarkan Tabel 1 diatas terlihat bahwa desa pesisir pantai yang jumlah 

penerima kartu BPJS paling sedikit yaitu hanya 3 peserta di desa Mandi Angin 

Jaya dan Sinar Laun  dan terbesar di pasar Mukomuko sebesar 567. Dari total 20 

desa pinggir pantai terdapat 1443 jumlah peserta BPJS. Dengan rata-rata 

perdesa 72 peserta BPJS. 

Dari 20 desa pesisir pantai Kabupaten Mukomuko berjumlah 274 keluarga, 

rata-rata 24 keluarga masih belum memiliki akses listrik. Keluarga tanpa listrik 

terbanyak berada diDusun baru pelokan, yaitu sebanyak 120 keluarga. 

Sedangkan beberapa desa telah memilki akses listrik. 

Di samping itu, Dari 20 desa pesisir pantai kabupaten Mukomuko berjumlah 

123 orang sebagai penyandang cacat, dengan rata-rata 6 orang per desa. 

Penyandang cacatterbanyak berada diKoto Jaya, yaitu sebanyak 21 

orang.Sedangkan pulau baru dan pasar sebelah tidak memilki penyandang cacat. 

 

Pemodelan Tingkat Kemiskinan di Wilayah Pesisir Kabupaten Mukomuko 
dengan Menggunakan Metode Empirical Best Linear Unbiased Prediction 
 

Kabupaten Mukomuko terdiri dari 152 desa/kelurahan. 13.16% dari jumlah 

tersebut atau 20 desa/kelurahan merupakan desa di wilayah pesisir, dengan 

jumlah rumah tangga untuk masing-masing desa/kelurahan yang dipilih sebagai 

contoh berkisar antara 9 hingga 10 rumah tangga. Jumlah contoh untuk masing-

masing desa/kelurahan sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah rumah 

tangga di masing-masing desa/kelurahan tersebut, yaitu hanya berkisar antara 

0.1% hingga 1.26%. Kecilnya jumlah contoh yang digunakan secara langsung 

menyebabkan MSE variable Y (yang selanjutnya disebut DE ) sebagai penduga 

langsung yang dihasilkan sangat besar. Untuk memperbaiki hasil pendugaan 

persentase keluarga miskin, selanjutnya digunakan model SAE dengan metode 

EBLUP melalui Maximum Likelihood (ML) dan RestrictedMaximum Likelihood 

(REML).Hasil pendugaan Keluarga Miskin selengkapnya dapat dilihat pada Table 

2. 

Perbandingan data observasi dan hasil pendugaan presentase keluarga 

miskin melalui EBLUP pada masing-masing desa di Kabupaten Mukomuko dapat 

dilihat pada Gambar 1. Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa hasil pendugaan 

menggunakan SAE dengan metode EBLUP memiliki trend (kecendrungan) yang 

hampir sama dengan data observasi. Model yang diperoleh mempunyai 

fleksibelitas yang baik, dapat dilihat dari plot hasil dugaan yang mampu 

mengikuti pola persebaran data observasi. 

 

Tabel 2. Statistic Penduga Langsung dan Penduga EBLUP 
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 DE
i

)
 ML

i

)
 REML

i

)
 

Mean 8.56 7.90 8.22 

Standard Error 1.95 1.83 1.88 

Median 8.24 7.95 8.13 

Mode 0.00 0.00 0.00 

Standard Deviation 8.71 8.20 8.41 

Sample Variance 75.89 67.29 70.80 

Minimum 0.00 0.00 0.00 

Maximum 35.36 34.50 34.88 

 

Tabel 3. Perbandingan MSE beberapa Metode Pendugaan  

 MSE( DE
i

)
) MSE( ML

i

)
) MSE( REML

i

)
) 

Mean 7.17 7.28 6.65 

Standard Error 1.05 1.11 0.99 

Median 8.69 8.54 8.02 

Mode 0.00 0.00 0.00 

Standard Deviation 4.71 4.95 4.42 

Sample Variance 22.18 24.49 19.55 

Minimum 0.00 0.00 0.00 

Maximum 15.94 18.27 16.06 

Dari Tabel 3 dan Gambar 2, terlihat bahwa nilai MSE dari ML
i

)
maupun REML

i

)

lebih kecil dibandingkan dengan nilai MSE dari DE
i

)
untuk setiap desa.Hal ini 

mengindikasikan bahwa pendugaan dengan metode EBLUP dapat memperbaiki 

pendugaan parameter yang diperoleh dengan menggunakan metode pendugaan 

langsung. 

 

KESIMPULAN  

 

Kabupaten Mukomuko terdiri dari 152 desa/kelurahan. 13.16% dari jumlah 

tersebut atau 20 desa/kelurahan merupakan desa di wilayah pesisir, dengan 

jumlah rumah tangga untuk masing-masing desa/kelurahan yang dipilih sebagai 

contoh berkisar antara 9 hingga 10 rumah tangga. Jumlah contoh untuk masing-

masing desa/kelurahan sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah rumah 

tangga di masing-masing desa/kelurahan tersebut, yaitu hanya berkisar antara 

0.1% hingga 1.26%.Kecilnya jumlah contoh yang digunakan secara langsung 

menyebabkan MSE variable Y sebagai penduga langsung yang dihasilkan sangat 

besar. Untuk memperbaiki hasil pendugaan persentase keluarga miskin, 

selanjutnya digunakan model SAE dengan metode EBLUP. 

Hasil pendugaan menggunakan SAE dengan metode EBLUP memiliki trend 

(kecendrungan) yang sama dengan data observasi. Model yang diperoleh 

mempunyai fleksibelitas yang baik, dapat dilihat dari plot hasil dugaan yang 
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mampu mengikuti pola persebaran data observasi.

penduga EBLUP ML maupun EBLUP REML lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

MSE dari penduga langsung  (Y) untuk setiap desa. Hal ini mengind

bahwa pendugaan dengan metode EBLUP dapat memperbaiki pendugaan 

parameter yang diperoleh dengan menggunakan metode langsung.

Gambar 1.Sebaran Perbandingan beberapa Penduga Persentase Keluarga Miskin
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mampu mengikuti pola persebaran data observasi.Di samping itu,  nilai MSE dari 

penduga EBLUP ML maupun EBLUP REML lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

MSE dari penduga langsung  (Y) untuk setiap desa. Hal ini mengind

bahwa pendugaan dengan metode EBLUP dapat memperbaiki pendugaan 

parameter yang diperoleh dengan menggunakan metode langsung. 
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Di samping itu,  nilai MSE dari 

penduga EBLUP ML maupun EBLUP REML lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

MSE dari penduga langsung  (Y) untuk setiap desa. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pendugaan dengan metode EBLUP dapat memperbaiki pendugaan 

 

Gambar 1.Sebaran Perbandingan beberapa Penduga Persentase Keluarga Miskin 
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Gambar 2. Sebaran Perbandingan beberapa Nil

  

DAFTAR PUSTAKA 
 

Amaliana L. manfaat Penaksiran Parameter dengan Metode EBLUP pada Model 

Fay-herriot untuk Penelitian Konseling.

“PSIKOPEDAGOGIA”.ISSN : 2301

Aminah AS, Pawitan G, Tantular

method for small areas with restricted maximum likelihood and bootstrap 

procedure to estimate the average of household expenditure per capita in 

Banjar Regency. 2017

(2017); doi: 10.1063/1.4979426. 

BPS Kabupaten Mukomuko (a).

Mukomuko, 2017. 

0.00

MANDI ANGIN JAYA

PASAR BANTAL

LUBUK SANAI

PASAR MUKOMUKO

UJUNG PADANG

AIR DIKIT

BANDAR RATU

KOTO JAYA

AIR BULUH

RAWA BANGUN

PULAU BARU

PASAR SEBELAH

PULAU MAKMUR

RETAK HILIR

PASAR IPUH 

BUMI MULYA

AIR RAMI

SINAR LAUT

TERAMANG JAYA

DUSUN BARU PELOKAN

ISBN: 978-602

PROSIDING Seminar Nasional Pengentasan Kemiskinan, 12-13 September 2018

Gambar 2. Sebaran Perbandingan beberapa Nilai MSE 
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Analisis Pendapatan Rumah Tangga Petani Pengolahan Gula Merah 

Aren Di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten 

Rejang Lebong Provinsi Bengkulu  

 
Rika Dwi Yulihartika, Yossie Yumiati 

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Dehasen Bengkulu 

 

ABSTRAK 

 

Gula Merah Aren dinilai pontesial untuk menjadi komoditi andalan Propinsi 

Bengkulu. Produksi Gula Merah Aren masih bisa digenjot, mengingat areal kelapa 

dan aren sebagai bahan baku Gula Merah Aren masih tersedia. Tentunya perlu 

pengolahan secara maksimum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pendapatan rumah tangga petani pengolahan Gula Merah Aren dan melihat 

kelayakan usaha pengolahan Gula Merah Aren dengan mengidentifikasi kelayakan 

usaha layak atau tidak layak dikembangkan secara finansial. Responden 

penelitian sebanyak 20 orang petani pengolahan Gula Merah Aren yang 

bertempat tinggal di Desa Air Meles Kabupaten Rejang Lebong. Penentuan 

sampel ditentukan dengan metode sensus yaitu dengan melakukan pendataan 

seluruh anggota kelompok dilokasi penelitian. 

 

Kata Kunci:, Tanaman Kelapa, Gula Merah Aren, Pendapatan Rumah Tangga 
Petani 
 

PENDAHULUAN 

 

Potensi produk Gula Merah Aren harus didukung potenai kelapa dan aren 

yang cukup bagus di Provinsi Bengkulu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi 

Bengkulu bersumber dari Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu , komoditi kelapa 

jumlah petani mencapai 64,982 KK.  

Karmadi (2003) menyatakan bahwa Sektor pertanian memiliki kaitan erat 

dengan sektor industri, karena sektor pertanian menghasilkan bahan mentah 

yang harus diolah oleh industri menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, 

dan sebaliknya sektor industri diharapkan mampu menghasilkan sendiri berbagai 

macam sarana produksi yang diperlukan oleh industri pengolah pertanian, 

meliputi usaha yang mengolah bahan baku menjadi produk yang secara ekonomi 

menambah nilai tambah komoditi.  

Air nira adalah cairan yang mains yang diperoleh dari batang tanaman 

seperti : tebu, bit, sorgum, mapel atau getah tandan bunga dari keluarga palma 

seperti aren, kelapa, kurma, nipah, sagu, siwalan dan sebagainya. Nira dari aren 

mengandung gula antara 10%- 15%. Cairan ini dapat diolah menjadi minuman, 

sirup aren, gula aren dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena suatu produk 

akan dinilai sesuai dengan nilai tambah yang ada pada produk tersebut maka 
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semakin tinggi value add yang dimiliki oleh produk tersebut maka semakin tinggi 

tingkat kepuasan konsumen, sehingga konsumen akan mampu menghargai nilai 

produk tersebut lebih mahal. Permintaan Gula Merah Aren di pasaran cukup 

meningkat hal ini dikarenakan kepuasan yang dirasakan konsumen dalam 

penggunaan kualitas produk tersebut (Karmadi, 2003). 

Keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor perindustrian perlu 

terus ditingkatkan dengan mengembangkan agroindustri. Pengembangan 

agroindustri diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan industri kecil 

sekaligus untuk mengentaskan kemiskinan. Tanaman kelapa menghasilkan air 

nira yang terdapat pada bagian bunga atau yang disebut lontar, air nira 

merupakan cairan manis mengandung gula pada konsentrasi 7,5 sampai 20,0%. 

Pada umumnya masyarakat memanfaatkan nira kelapa untuk pembuatan Gula 

Merah Aren dan gula semut, selain itu dapat digunakan sebagai minuman segar 

baik dari niranya langsung maupun air nira yang dibuat untuk sirup (Dyanti, 

2002).  

Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 2017 

menunjukkan sentra industri terbesar usaha pengolahan Gula Merah Aren aren di 

Provinsi Bengkulu yaitu Kabupaten Rejang Lebong adalah Desa Air Meles 

Kecamatan Selupu Rejang. Desa ini berbatasan dengan Cagar Alam Talang Ulu II.  

Usaha pengolahan Gula Merah Arenmenjadi komoditi andalan di wilayah 

Kabupaten Rejang Lebong, ada sekitar 400 petani aren nilai kapasitas produksi 

6.710 Kg dari beberapa jenis komoditi andalan lainnya. Kelompok sumber 

makmur merupakan salah satu industri rumah tangga yang berdiri sejak tahun 

2016 dengan membuat Gula Merah Aren. 

Berdasarkan latar belakang mengenai usaha rumah tangga pengolahan Gula 

Merah Aren yang ada di Desa Air Meles, diperlukan suatu analisis untuk 

mengetahui gambaran umum mengenai usaha pengolahan Gula Merah Aren 

tersebut yang mampu bersaing dan memiliki prospek pengembangan yang bagus 

dari usaha pengolahan Gula Merah Aren di daerah lainnya maka perlu dilakukan 

suatu analisis kelayakan usaha secara Profitability Ratio sehingga dikembangkan 

di daerah lain. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilaksanakan di Desa Air Meles Kecamatan Selupu Rejang 

Kabupaten Rejang Lebong. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja 

(Purposive) dengan pertimbangan bahwa kelompok Industri Sumber makmur ini 

baru memproduksi Gula Merah Aren pada tahun 2016.  

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder dan data 

primer. Data primer diperoleh secara langsung melalui responden dengan 

menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner). Data sekunder diambil dari literatur 

dan instansi yang terkait. 
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Pengambilan sampel dilakukan dengan melihat daftar Pembuat Gula Merah 

Aren di Desa Air Meles yang diambil dari Dinas terkait dengan jumlah sampel 

sebanyak 20 (dua puluh) petani pembuat Gula Merah Aren yang masuk kedalam 

daftar kelompok usaha industri Sumber Makmur. 

Metodelogi Analisis Data 

1. Menganalisis pendapatan usaha pengolahan Gula Merah Aren untuk 

mengetahui gambaran umum industri pengolahan Gula Merah Aren di daerah 

penelitian layak atau tidak untuk dikembangkan secara finansial.  

2. Mengidentifikasi masalah kedua yaitu dengan menggunakan rumus BEP : 

BEP Harga = 
�����	����

��
�������	������ ��	����

�����	������

 

BEP Penjualan = 
���	����

�����	��������
 

3. Mengidentifikasi masalah ketiga dianalisis dengan menggunakan rumus: 

R /C Ratio = 
�������

�����	����
 

 

Kriteria uji: 

 - R/C < 1, industri pembuatan Gula Merah Aren daerah penelitian tidak layak 

diusahakan secara finansial. 

-R/C >1, industri pembuatan Gula Merah Aren di daerah penelitian layak 

diusahakan secara finansial 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan umur pembuat Gula Merah Aren di Desa Air Meles rata-rata 

berumur 27-35 tahun, hal ini berarti secara keseluruhan petani Gula Merah Aren 

tergolong dalam usia yang produktif. Umur produktif disini berhubungan dengan 

kemampuan fisik atau tenaga produsen dalam melakukan kegiatan produksi Gula 

Merah Aren. Pada umur produktif tersebut, 

Produktivitas kerja produsen Gula Merah Aren masih cukup tinggi sehingga 

diharapkan industri Gula Merah Aren skala rumah tangga di Kabupaten Rejang 

Lebong masih dapat terus dikembangkan.   

 

Tabel 1. Status Usaha Industri Gula Merah Aren di Desa Air Meles 

No Status Usaha Jumlah Responden Persenatsi (%) 

1 Utama 18 Orang 90,00% 

2 Sampingan 2 Orang 10,00% 

Jumlah 20 Orang 100% 

Sumber: Data Primer Tahun 2018 

 

Usaha Gula Merah Aren skala rumah tangga di Desa Air Meles dijadikan 

sebagai pekerjaan utama yaitu sebanyak 18 orang (90,00%). Dalam memenuhi 
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kebutuhan hidup mereka hal ini dipengaruhi oleh besarnya keuntungan yang 

mereka dapatkan dari hasil produksi pembuatan Gula Merah Aren dengan 

menekan kecilnya biaya produksi yang mereka jalankan. Frukuensi pembuatan 

Gula Merah Aren dilakukan selama 6 hari (seminggu) dengan pemasaran 3 kali 

dalam seminggu. Gula Merah Aren yang telah terkumpul akan dipasarkan oleh 

bagian pemasaran yang dicatat terlebih dahulu oleh bendahara banyaknya 

perolehan.Produksi yang dihasilkan oleh responden, selanjutnya bagian 

pemasaran akan menjual kepada pedagang penampung di daerah Kota 

Palembang, Bengkulu dan dipasarkan pada pasar tradisional yaitu pasar senin 

yang berada di sekitar Daerah Kecamatan Serupu Rejang Kabupaten Rejang 

Lebong. Sedangkan status usaha yang mengatakan bahwa pengelolaan Gula 

Merah Aren sebagai pekerjaan Pengolahan Gula Merah Aren secara sampingan 

adalah sebanyak 2 orang dari 20 responden dan untuk sewa batang tanaman 

kelapa nya sendiri Pembuat ini tergolong cukup sedikit dari 20 Pembuat Gula 

Merah Aren hanya sebanyak 12 batang tanaman kelapa yang disewa, sedangkan 

untuk pekerjaan utama adalah seorang pedagang warung manisan dan usaha 

bengkel. 

 

Analisis Pendapatan Usaha Pengolahan Gula Merah Aren 

Dari hasil analisis rata-rata pendapatan yang diterima petani Pembuat Gula 

Merah Aren di Desa Air Meles sebesar Rp. 19.129.450-/tahun. Berdasarkan 

pendapatan yang diterima oleh responden dapat dikatakan bahwa pendapatan 

yang diterimacukup tinggi dengan pembanding pendapatan responden sebelum 

menjadi Pembuat Gula Merah Aren di Desa Air Meles Atas. 

 

BEP Produksi dan Harga Jual Produk Industri Pengolahan Gula Merah Aren  

Analisis BEP adalah suatu analisis yang bertujuan untuk menemukan satu 

titik, dalam satuan produksi dan harga, yang menunjukkan biaya-biaya yang 

dikeluarkan perusahaan sama dengan pendapatan perusahaan. Volume produksi 

adalah jumlah produk yang dihasilkan dalam satu kaliproses produksi, sedangkan 

harga jual adalah nilai dari suatu produk yangditawarkan kepada konsumen. 

Distribusi BEP Produksidan BEP Harga pada industri pengolahan Gula Merah Aren 

di Desa Air Meles Tahun 2018 ditampilkan pada tabel  

 

Tabel.2.BEP Produksi pada Industri Pengolahan Gula Merah Aren di Desa Air 

Meles Tahun 2018 

Uraian Total Biaya 

Produksi (Rp) 

Harga Jual 

Produksi (Rp) 

BEP Produksi 

(Kg) 

Jumlah 20 

Responden  

Rp. 565.411.000 Rp.12.000 47.117,58 

Rata-

rata/Responden 

Rp.    28.270.550 Rp.12.000 2.355,88 

Sumber: Data Primer Tahun 2018 
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Tabel menunjukkan bahwa rata

Aren di Desa Air Meles adalah sebesar 

pengolahan Gula Merah Aren mengalami 

rugi jika produksi yang dihasilkan sebesar 2.355,88 kg/tahun.

harga ditampilkan pada table.

 

Tabel 3.BEP Harga pada Industri Pengolahan Gula Merah Aren di Desa Air Meles 

Total Biaya Produksi (Rp)

Rp.   28.270.550 

Sumber: Data Primer Tahun 2018

 

Dari Tabel menunjukkan 

7.157,10-/kgtelah melampaui titik impas, karena hargaGula Merah Aren yang 

ditetapkan olehpetanipembuatGula Merah Aren sebesarRp. 12.000

impas atau BEP yang diperoleh oleh industri pengolahan Gula Merah Aren di Desa 

Air Meles tidak mengalami kerugian tetapi mengalami keuntungan dan telah 

melampaui titik impas yaitu keuntungan yang diperoleh d

biaya yang telah dikeluarkan oleh industri Gula Merah Aren selama tahun 2018

 

Perbandingan Pendapatan yang Didapat Sebelum dan Sesudah Menjadi 

Pembuatan Gula Merah Aren.

 

Pendapatan yang di peroleh sebelum dan sesudah menjalankan indust

gula merah dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan perkembangan 

usaha yang menguntungkan untuk dijalankan kedepan dalam meningkatkan taraf 

kehidupan dan kesejahteraan. Distribusi pendapatan yang diperoleh oleh 

responden sebelum dan sesudah me

Gambar : Tingkat pendapatan sebelum dan sesudah usaha Gula Merah Aren 
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Tabel menunjukkan bahwa rata-rata BEP produksi, produksi Gula Merah 

Aren di Desa Air Meles adalah sebesar 2.355,88 kg/tahun, artinya usaha 

pengolahan Gula Merah Aren mengalami break even atau tidak untung dan tidak 

rugi jika produksi yang dihasilkan sebesar 2.355,88 kg/tahun. Sedangkan BEP 

harga ditampilkan pada table. 

BEP Harga pada Industri Pengolahan Gula Merah Aren di Desa Air Meles 

Tahun 2018. 

Total Biaya Produksi (Rp) Volume Produksi (Kg) BEP Harga (Rp)

 3.950 Rp.      7.157,10

Sumber: Data Primer Tahun 2018 

Dari Tabel menunjukkan Break Even Poin Harga (BEP Harga) sebesar 

kgtelah melampaui titik impas, karena hargaGula Merah Aren yang 

mbuatGula Merah Aren sebesarRp. 12.000

impas atau BEP yang diperoleh oleh industri pengolahan Gula Merah Aren di Desa 

Air Meles tidak mengalami kerugian tetapi mengalami keuntungan dan telah 

melampaui titik impas yaitu keuntungan yang diperoleh dapat menutupi biaya

biaya yang telah dikeluarkan oleh industri Gula Merah Aren selama tahun 2018

Perbandingan Pendapatan yang Didapat Sebelum dan Sesudah Menjadi 

Pembuatan Gula Merah Aren. 

Pendapatan yang di peroleh sebelum dan sesudah menjalankan indust

gula merah dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan perkembangan 

usaha yang menguntungkan untuk dijalankan kedepan dalam meningkatkan taraf 

kehidupan dan kesejahteraan. Distribusi pendapatan yang diperoleh oleh 

responden sebelum dan sesudah menjalankan industri ditampilkan pada grafik 

Gambar : Tingkat pendapatan sebelum dan sesudah usaha Gula Merah Aren 

Pada dasarnya para pengrajin gula merah sebelum menjalankan usaha 

pembuatan gula merah berprofesi sebagai petani karet. Fluktuasi harga ka

Rp. 
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rata BEP produksi, produksi Gula Merah 

kg/tahun, artinya usaha 

ng dan tidak 

Sedangkan BEP 

BEP Harga pada Industri Pengolahan Gula Merah Aren di Desa Air Meles 

BEP Harga (Rp) 

Rp.      7.157,10 

Harga (BEP Harga) sebesar Rp. 

kgtelah melampaui titik impas, karena hargaGula Merah Aren yang 

mbuatGula Merah Aren sebesarRp. 12.000-/kg.Titik 

impas atau BEP yang diperoleh oleh industri pengolahan Gula Merah Aren di Desa 

Air Meles tidak mengalami kerugian tetapi mengalami keuntungan dan telah 

apat menutupi biaya-

biaya yang telah dikeluarkan oleh industri Gula Merah Aren selama tahun 2018 

Perbandingan Pendapatan yang Didapat Sebelum dan Sesudah Menjadi 

Pendapatan yang di peroleh sebelum dan sesudah menjalankan industri 

gula merah dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan perkembangan 

usaha yang menguntungkan untuk dijalankan kedepan dalam meningkatkan taraf 

kehidupan dan kesejahteraan. Distribusi pendapatan yang diperoleh oleh 

njalankan industri ditampilkan pada grafik  

 
Gambar : Tingkat pendapatan sebelum dan sesudah usaha Gula Merah Aren  

Pada dasarnya para pengrajin gula merah sebelum menjalankan usaha 

pembuatan gula merah berprofesi sebagai petani karet. Fluktuasi harga karet 

Rp47.400.



ISBN: 978-602-73659-2-6 

 

PROSIDING Seminar Nasional Pengentasan Kemiskinan, 12-13 September 2018 196 

 

yang semakin lama semakin tidak seimbang menyebabkan para petani beralih 

profesi sebagai pengrajin gula merah. 

 Berdasarkan grafik 4.1 tentang pendapatan yang diperoleh sebelum dan 

sesudah menjalankan industri gula merah terlihat bahwa keuntungan yang 

diperoleh sesudah menjalankan industri gula merah rata-rata sebesar Rp. 

47.400.000,-/tahun, sedangkan pendapatan yang diperoleh sebelum 

menjalankan industri gula merah yaitu sebesar Rp. 9.000,000,-/tahun. Kenaikan 

tingkat pendapatan yang diperoleh sesudah menjalankan usaha pembuatan Gula 

Merah Aren menunjukkan bahwa usaha pembuatan Gula Merah Aren 

menguntungkan terlebih proses produksi yang digunakan masih menggunakan 

cara tradisional sehingga belum terlalu besar menggunakan biaya produksi yang 

digunakan oleh para pengrajin gula merah. 20 responden mengatakan bahwa 

industri pengolahan gula merah yang dijalankan dapat membantu dalam 

meningkatkan taraf hidup perekonomian dan menunjang kesejahteraan maupun 

meningkatkan taraf pendidikan. Terdapat beberapa faktor yang dibutuhkan 

dalam meningkatkan usaha pengolahan gula merah di daerah penelitian salah 

satunya yaitu kurang adanya perhatian Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat 

dalam memberikan bantuan berupa modal usaha dan kurangnya modal individual 

dari para responden untuk dapat memeunuhi permintaan konsumen yang 

semakin meningkat. 

Secara gambaran umum usaha pengolahan ini layak untuk dikembangkan 

dilihat dari nilai pendapatan yang sangat signifikan tingkat perbedaan yang 

diperoleh sebelum maupun sesudah melakukan usaha pengolahan gula merah 

sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan  perekonomian masyarakat dan 

dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk bisa memanfaatkan tanaman 

kelapa ini sebagai usaha pengolahan Gula Merah Aren yang tidak hanya 

memanfaatkan secara utuh kelapanya saja melainkan mampu menciptakan suatu 

produk yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. 

 

Analisis Kelayakan Usaha Pengolahan Gula Merah Aren 

Analisis kelayakan usahapengolahan Gula Merah Aren dilakukanuntuk 

mengetahui kelayakan usahapengolahan Gula Merah Aren yangdijalankan petani 

Pembuat Gula Merah Aren di Desa Air Meles.  

Untuk mengetahui kelayakan usaha secara finansial usaha pengolahan Gula 

Merah Aren di Desa Air Meles digunakan kriteria kelayakan Revenue Cost Ratio 

(R/C Ratio). Berikut nilai R/C Ratio pada usahapengolahan Gula Merah Arendi 

Desa Air Meles tahun 2018. 

R/C Ratio = 
�������

�����	����
 

47.400.000

28.270.550
= 1,68 

 

Nilai R/C Ratio per tahun sebesar 1,68. Artinya berdasarkan kriteria 

investasi yang menyatakan suatu usaha dapat dikatakan layak untuk diusahakan 
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apabila memiliki nilai R/C Ratio ≥1, maka usaha pengolahan Gula Merah Aren di 

Desa Air Meles layak untuk diusahakan secara finansial. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis finansial industri pengolahan Gula 

Merah Aren di Desa Air Meles maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Gambaran umum industri pengolahan Gula Merah Aren di Desa Air Meles 

adalah usaha pengolahan yang dijalankan oleh para petani pembuat Gula 

Merah Aren di Desa tersebut memberikan dampak perubahan taraf hidup 

perekonomian para responden untuk kesejahteraan hidup, memberikan 

peluang kesempatan kerja dan dapat menjadi prospek usaha yang besar 

kedepannya dengan terus mempertahankan mutu Gula Merah Aren. 

2. Analisis pendapatan usaha pengolahan Gula Merah Aren di Desa Air Meles 

sebesar Rp 382.589.000.-/tahun dengan rata-rata pendapatan per petani 

sebesar Rp 19,129,450,-/tahun. Pendapatan yang diperoleh dari usaha 

pengolahan Gula Merah Aren lebih besar dari pendapatan sebelumnya sebagai 

buruh karet Rp 9.000.000,-/tahun.  

3. secara finansial karena memiliki nilai rata-rata R/C > 1 yaitu sebesar 1,68 

layak untuk diusahakan. 

Saran yang dapat diberikan demi kemajuan untuk usahapengolahan Gula 

Merah Aren skala rumah tangga di Desa Air Meles antara lain sebagai berikut : 

a. Pemerintah 

Gula Merah Aren telah menjadi produk unggulan Kabupaten Rejang Lebong 

diharapkan kepada pemerintah melalui Dinas Perindustrian danPerdagangan 

agar dapat memberikan perhatian yang lebih besar kepada usaha pengolahan 

Gula Merah Aren seperti memberikan bantuan berupa modal, peralatan dalam 

pembuatan Gula Merah Aren, dan lain-lain agar petani Gula Merah Aren 

dapatmengembangkan usahanya dengan lebih baik. 

b. Petani Gula Merah Aren di Desa Air Meles ,bisa berusaha untuk lebih maju dan 

berkembang dengan membentuk koperasi, kelembagaan bersama yang dikelola 

bersama-sama dalam jumlah produksi yang lebih besar dan tempat usaha yang 

memang khusus menjadi tempat pengolahan Gula Merah Aren. Diperlukan juga 

manajemen pemasaran yang baik sehingga produk Gula Merah Aren tersebar luas 

dipasaran. 
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ABSTRAK 

 

Pelepah sawit memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pupuk 

organik. Sebagai by product, pelepah sawit dapat diperoleh dengan sangat 

murah, mudah dan tersedia setiap saat. Selain itu juga memiliki kandungan hara 

yang cukup baik. Oleh karena itu telah dilaksanakan sebuah kegiatan pengabdian 

dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk organik pelepah sawit 

kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani Harapan Maju di desa Bukit 

Peninjauan II Kabupaten Seluma pada bulan Januari hingga Mei 2018. Hasil 

kegiatan menunjukkan bahwa petani dapat memahami dan mengadopsi 

teknologi pembuatan pupuk organik pelepah sawit dengan teknologi mesin 

chopper dan bokashi. Pupuk organik yang dihasilkan selain digunakan sendiri 

oleh petani juga dijadikan produk yang siap jual. Hasil wirausaha pupuk organik 

pelepah sawit mampu menghemat pengeluaran petani dalam membeli pupuk 

dan sebagai tambahan pendapatan bagi petani. Potensi pendapatan yang dapat 

diperoleh petani dari wirausaha pupuk organik pelepah sawit adalah  sekitar Rp. 

187.000 untuk tiap hektar sawit yang dapat diperoleh setiap dua minggu sekali. 

Kata kunci: pupuk organik, pelepah sawit, pendapatan, masyarakat.  

 

PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar kedua di dunia 

setelah Malaysia. Kedua negara ini menguasai 85% lebih pangsa pasar kelapa 

sawit. Pembangunan perkebunan kelapa sawit baik oleh pemerintah, swasta 

maupun masyarakat per orangan sangatlah menjanijikan.  

Pelepah sawit merupakan salah satu by-product dalam budidaya kelapa 

sawit. Hal ini karena pelepah sawit belum banyak dimanfaatkan tetapi dianggap 

sebagai sampah sehingga hanya diletakkan diantara pohon kelapa sawit (Fauzi, 

2002). Pelepah sawit biasanya dihasilkan pada saat panen yaitu ketika petani 

memanen janjang kelapa sawit maka pelepah sawit juga ikut terpotong. Kelapa 

sawit biasanya dipanen setiap 15-20 hari dengan menghasilkan 2-3 tandan kelapa 

sawit. Dengan populasi sekitar 135 pohon per hektar, maka akan dihasilkan 270-

405 tandan sawit per hektar per panen. Dengan luasan sawit seluas 110 ribu 

hektar (BPS Bengkulu, 2007) maka pelepah sawit memiliki potensi yang sangat 

besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku input pupuk organik.  
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Kelebihan pupuk organik pelepah kelapa sawit adalah bahan bakunya yaitu 

pelepah sawit banyak tersedia di hampir di semua tempat, khususnya di sekitar 

perkebunan sawit baik milik pemerintah, swasta maupun rakyat. Kelebihan 

lainnya adalah pelepah sawit tersedia dengan murah karena selama ini pelepah 

sawit hanya terbuang percuma dan bisa diambil tanpa harus membayar. Selain 

itu pelepah sawit mengandung hara yang cukup tinggi yaitu mengandung 

nitrogen 2,4-2,8%, phosphor 0,15-0,18%, kalium 0,90-1,20%, magnesium 0,25-

0,4%, kalsium 0,50-0,75%, sulfat 0,25-0,35%, klor 0,50-0,70%, boron 15-25 ppm, 

cuprum 5-8 ppm, dan zinc 12-18 ppm (Pahan, 2008) 

Pupuk organik juga memiliki manfaat secara ekonomi. Petani yang dapat 

membuat pupuk organik sendiri  dapat menghemat biaya pembelian pupuk 

kimia. Rata-rata untuk setiap hektar lahan, dibutuhkan sekitar 200 kg urea, 100 

kg SP36 dan 100 kg KCl (Sumarno dan Kartasasmita, 2010). Biaya yang 

dibutuhkan untuk membeli pupuk ini sekitar dua juta rupiah. Uang tersebut bisa 

disimpan petani bila ia mau membuat pupuk organik sendiri di lahan 

pertaniannya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada disekitarnya. Selain 

itu petani akan mendapat manfaat tidak langsung yaitu dari produk tanaman 

yang dihasilkan. Semakin lama diterapkan, maka produk pertanian organik akan 

semakin meningkat sehingga pendapatan petani akan meningkat pula. Apalagi 

bila petani mampu menjual produk organiknya dengan harga premium maka 

pendapatan petani akan jauh meningkat. 

Selain itu bila digeluti dengan serius, usaha pembuatan pupuk organik 

dapat menjadi sumber penghasilan (Sunarti dan Hasibuan. 2018). Pupuk organik 

adalah produk yang laku dijual dan banyak disukai masyarakat. Sangat 

dianjurkan untuk menggunakan kemasan yang bagus dengan merek yang mudah 

dikenali masyarakat. Saat ini banyak beredar pupuk organik di pasaran baik 

buatan pabrik besar seperti petroganik dari petrokimia gresik maupun buatan 

lokal. Pupuk organik dapat dijual di kios pertanian atau di kios bunga yang 

banyak terdapat di pinggiran kota. 

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan pupuk organik yang 

dibuat dari pelepah sawit dan potensinya sebagai sumber pendapatan 

masyarakat.  

 

METODOLOGI  

 

Artikel ini ditulis berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk organik dari 

pelepah sawit pada kelompok tani Harapan Maju desa Bukit Peninjauan II 

Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Kegiatan pengabdian telah dilaksanakan 

dari bulan Januari hingga Mei 2018. 

Urutan pelaksanaan kegiatan yaitu sosialisasi tentang potensi pelepah sawit 

sebagai bahan baku pupuk organik, pelatihan pembuatan pupuk organik pelepah 
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sawit, aplikasi pupuk organik pelepah sawit dan pembinaan wirausaha pupuk 

organik pelepah sawit. 

Selama kegiatan pengabdian dilakukan pengamatan terhadap tanggapan 

petani terhadap teknologi yang diberikan dan analisa potensi pendapatan dari 

wirausaha pupuk organik pelepah sawit. Data yang diperoleh disampaikan secara 

tabulasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Hasil kegiatan pengabdian meliputi sosialisasi dan pelatihan pembuatan 

pupuk organik dari pelepah sawit telah dilaksanakan pada kelompok tani 

Harapan Maju yang dihadiri oleh sekitar 20 orang petani dan buruh tani sawit. 

Pertama-tama dilakukan sosialisasi tentang pemanfaatan pelepah sawit untuk 

dijadikan pupuk organik. Sosialisasi diberikan secara teori yang dilanjutkan 

dengan praktek pembuatan pupuk. Kegiatan praktek diawali dengan mengambil 

pelepah sawit di areal tempat sosialisasi. Sebanyak 20 pelepah sawit diambil 

dari pohon sawit yang buahnya siap panen. Langkah kedua adalah menyiapkan 

mesin chopper (pencacah) dengan cara meletakkannya di kebun sawit diatas 

terpal plastik untuk menampung cacahan sawit yang dihasilkan. Mesin chopper 

lalu dihidupkan. 

Pelepah sawit yang akan dicacah kemudian dibersihkan dari daun sawit 

karena tulang daun sawit (lidi sawit) sulit dicacah dan bisa berbahaya ketika 

hasil cacahan dipegang karena bisa melukai tangan. Setelah itu pelepah sawit 

tanpa daun dimasukkan secara perlahan ke dalam mesin chopper secara 

perlahan (lihat gambar). Cacahan yang dihasilkan ditampung di atas terpal 

plastik. 

 

 
Gambar 1. Proses pencacahan pelepah sawit dengan mesin chopper oleh petani. 

 

Langkah selanjutnya adalah membuat bokashi pelepah sawit. Cacahan 

pelepah sawit dicampur dengan sekam padi dengan rasio 4 berbanding 1 untuk 
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cacahan pelepah sawit dan sekam padi. Campuran kedua bahan ini kemudian 

diaduk-aduk dengan cangkul. 

Berikutnya adalah menyiapkan larutan mikroorganisme activator dengan 

menuangkan EM-4 ke dalam ember berisi air berisi. Lalu ditambahkan gula pasir 

secukupnya. Larutan kemudian diaduk merata. Diamkan beberapa saat, setelah 

itu larutan activator ini disiramkan merata ke bahan pupuk yang sudah disiapkan 

sambil diaduk-aduk merata dengan cangkul. Setelah larutan habis dilanjutkan 

dengan menambahkan satu ember air bersih dengan cara yang sama. 

Calon pupuk organik kemudian ditutup rapat dengan terpal plastik dan 

diletakkan dibawah pohon sawit yang terlindung dari panas dan tidak terkena air 

hujan. Setiap dua hari dilakukan pengadukan dan penambahan sedikit air. Pada 

hari ke tujuh, pupuk organik pelepah sawit sudah siap digunakan. 

Sebagian pupuk organik diambil untuk dibawa ke laboratorium untuk 

dilakukan analisa hara sedangkan sisanya digunakan oleh petani untuk digunakan 

memupuk tanaman yang mereka miliki antara lain kelapa sawit, bibit kelapa 

sawit, padi, jagung dan sayur-sayuran. Hasil analisa hara pupuk organik pelepah 

sawit disajikan pada tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Kandungan hara pupuk organik pelepah sawit 

No Hara (%) Pupuk organik pelepah 

sawit  

SNI keterangan 

1 N total  1,52 0,4 memenuhi 

2 P-Bray 1,03 0,1 memenuhi 

3 K-dd 1,47 0,2 memenuhi 

4 C-Organik 35,96 20 - 

 

Dari tabel 1 dapat kita ketahui bahwa pupuk organik pelepah sawit 

mengandung unsure hara N, P, K serta C-organik yang memenuhi standar SNI 

pupuk organik. Hal menarik disini kita lihat pupuk organik pelepah sawit 

memiliki kandungan hara N, P dan K yang seimbang yaitu sekitar 1 persen untuk 

ketiga unsure diatas. Hal ini akan berpengaruh positif tidak hanya terhadap 

pertumbuhan tanaman tetapi juga produksi tanaman. Rasio NPK 1:1:1 

merupakan formula paling pas dalam pupuk majemuk, hal ini bisa kita lihat pada 

pupuk majemuk NPK sintetis yang juga menggunakan rasio 1:1:1. Hampir semua 

pupuk NPK sintetis komersial menggunakan rasio tersebut dengan kandungan 

16:16:16.  

Hal menarik lainnya adalah pupuk organik pelepah sawit mengandung C-

organik yang tinggi yaitu tiga kali lipat dari standar SNI pupuk organik. Standar 

SNI C-organik adalah 12% sedangkan pada pupuk organik pelepah sawit mencapai 

36%. Hasil aplikasi petani yang mencoba di beberapa jenis tanaman yang mereka 

miliki menunjukkan hasil yang memuaskan sehingga sebagian besar anggota 

kelompok tani memutuskan untuk menggunakan pupuk organik pelepah sawit 

sebagai pengganti pupuk kimia yang biasa mereka gunakan dalam budidaya 
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tanaman sawit. Dari perubahan prilaku ini kita bisa menghitung keuntungan yang 

didapat petani dari menghemat pembelian pupuk kimia yang disajikan pada 

tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 2. Analisa biaya pemupukan kelapa sawit pada tanaman TBM per tahun 

No Saprodi Kebutuhan 

(kg/ha) 

Sawit 

konvensional 

(Rp) 

Sawit 

Organik 

(Rp) 

1 Urea 270 486.000 0 

2 SP-36 270 540.000 0 

3 KCl/MOP 270 1.620.000 0 

4  Kapur pertanian 135 135.000 135.000 

5  Pupuk organik pelepah 

sawit 

675 0 83.000 

T O T A L 2.781.000 218.000 

 

Dari tabel 2 kita bisa menghitung penghematan yang didapat petani dengan 

menggunakan pupuk organik pelepah sawit yaitu Rp. 2.781.000 dikurang dengan 

Rp. 218.000 sama dengan Rp. 2.500.000.   Jumlah uang tersebut sangat berarti 

bagi keluarga petani dalam meningkatkan kesejahterannya.  

Selain digunakan sendiri, kelompok tani Harapan Maju juga menjadikan 

pupuk organik pelepah sawit sebagai komoditi untuk wirausaha mereka. Karena 

pelepah sawit yang melimpah, maka wirausaha ini dapat berjalan dengan baik. 

Berdasarkan pengalaman melakukan wirausaha ini, maka petani mendapatkan 

keuntungan sebagai tambahan penghasilan bagi keluarga mereka. Rincian 

keuntungan wirausaha pupuk organik pelepah sawit disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 3. Analisa wirausaha pupuk organik pelepah sawit untuk tiap hektar kelapa 

sawit. 

No Item Jumlah Pemasukan Pengeluaran 

1 Pelepah sawit 270 pelepah - 0 

2 EM-4 0,5 liter - 15.000 

3 Sewa chopper 1 jam - 20.000 

4  Solar bahan bakar 1 liter - 8.000 

5 Tenaga kerja 0,5 HK - 20.000 

6 Karung, gula dll 1 set - 20.000 

7 Pupuk organik 440 kg 270.000  

T O T A L  270.000 83.000 

PENDAPATAN 187.000   

 

Dari tabel diatas, terdapat potensi untuk menghasilkan pendapatan baru 

bagi petani yaitu sebesar Rp. 187.000,-.  Per hektar. Jika setiap hari petani 



ISBN: 978-602-73659-2-6 

 

PROSIDING Seminar Nasional Pengentasan Kemiskinan, 12-13 September 2018 206 

 

mampu mengolah 1 hektar pelepah sawit maka setiap hari petani mendapat 

keuntungan yang sangat berarti untuk mengdongkrak perekonomian mereka. 

Dengan pembuatan pupuk organic pelepah sawit maka dapat kita simpulkan 

bahwa kegiatan ini menghasilkan tiga manfaat yaitu menghemat pengeluaran 

petani dari membeli input produksi kimia, mensupport pertanian organic di 

desa, memberikan penghasilan tambahan bagi petani lewat program wirausaha. 

Dengan demikian kegiatan ini turut mensupport salah satu agenda nawacita atau 

program kerja kabinet kerja RI yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 

menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan sub agenda 

meningkatkan kedaulatan pangan dengan menciptakan “1000 desa pertanian 

organic” (Dirjenbun, 2016). 

 

KESIMPULAN  

 

Hal penting yang dapat diambil dari tulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelepah sawit layak untuk digunakan sebagai pupuk organik karena mudah 

didapat, murah/gratis, tersedia sepanjang tahun dan memiliki kandungan hara 

yang cukup. 

2. Petani dapat menghemat hingga 2,5 juta rupiah untuk tiap hektar sawit 

dengan mengganti pupuk kimia dengan pupuk organik pelepah sawit 

3. Petani berpotensi mendapatkan penghasilan tambahan sebanyak 187.000 

rupiah setiap dua minggu dengan pemanfaatan pelepah sawit dari setiap hektar 

sawit. 

4. Pemanfaatan pelepah sawit menjadi pupuk organik berpotensi meningkatkan 

kesejahteraan petani dan buruh tani. 
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Agroindustri Kerupuk Ubikayu (Opak) Di Desa Bukit Peninjauan II 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah untuk mitra satu adalah dapat menyediakan 
bahan baku ubikayu dari desa sendiri sehingga mengurangi biaya transportasi 
dan mengurangi kerusakan ubikayu itu sendiri. Tujuan untuk mitra dua adalah 
bahan baku selalu tersedia, penggunaan alat pengering apabila cuaca tidak 
bersahabat,  menambah pengetahuan dan wawasan mengenai manajemen 
usaha/pemasaran, memiliki P-IRT, mampu membuat bermacam-macan bentuk 
dan rasa kerupuk opak, melakukan pengemasan unuk meningkatkan harga jual 
dan memperluas akses pemasaran serta terbentuknya lembaga keuangan 
mikro/pra koperasi. Kegiatan PKM ini dilaksanakan pda bulan Februari  2018 s/d 
Desember 2018.  Metoda  yang digunakanka : pendekatan dan persiapan lebih 
jauh dengan melibatkan kedua mitra, sedangkan  Focus Group Discussion 
dilakukan guna memperoleh kesepakatan antara tim PKM dan kedua mitra dalam 
upaya menjalankan solusi yang ditawarkan. Kemudian pendekatan   action 
research (rencana tindak) untuk melakukan kegiatan atau tindakan 
(pelaksanaan)  sesuai rencana yang sdh ditetapkan dengan melibatkan kedua 
mitra dan masyarakat. Hasil dari kegiatan PKM ini adalah telah dilakukannya 
pemanfaatan lahan kosong dengan penanaman ubikayu sebagai bahan baku 
kerupuk ubi (opak) hal ini diharapkan dapat mengurangi pasokan bahan baku 
ubikayu dari desa lain.  Pembuatan  alat pengering sederhana yang sudah 
dimanfaatkan mitra dua pada saat musim hujan.  Melakukan pelatihan 
manajemen usaha dan manajemen pemasaran sangat membantu mitra dalam 
mengembangkan usahanya karena pengetahuan, informasi dan wawasan mitra 
bertambah. Pengurusan P-IRT sangat dibutuhkan oleh mitra untuk keamanan 
produk dan kenyamanan berusaha. Pembuatan bermacam-macam bentuk dan  
rasa opak/stik   dengan rasa alami (rasa asin, rasa alami, rasa pedas,rasa 
bawang daun, rasa kencur dan rasa daun kunyit)  sehingga kualitas dan kuantitas 
produk meningkat. Pengemasan dan perluasan pasar/segmen pasar 
meningkatkan omzet penjualan dan meningkatkan nilai tambah/ keuntungan 
bagi mitra. Pelatihan  dan membentuk prakoperasi Darma Wijaya Makmur sudah 
berjalan dan mitra  sangat merasakan manfaatnya. 
Kata Kunci : Kerupuk  Opak, Agroindustri BP II 

 

PENDAHULUAN      

 

Desa Bukit Peninjauan II dari tahun 2016 merupakan desa binaan 

Universitas  Prof. Dr. Hazairin, SH  Bengkulu (Unihaz Bengkulu), yang  berjarak 
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28,2 km dari ibukota propinsi dan kampus Unihaz Bengkulu. Hampir setiap 

bulannya dosen mengadakan pengabdian baik berupa penyuluhan, pelatihan 

ataupun kegiatan penelitian. Desa Bukit Penijauan II dengan jumlah penduduk  

2.043 jiwa (497 KK), sebagian besar (60%) bekerja sebagai petani padi sawah. 

Disamping sebagai petani  di desa Bukit Peninjauan  II  terdapat juga usaha 

kerupuk ubikayu  yang dibuat bermacam-macam bentuk (bentuk stick,bentuk 

bulat kecil atau besar, segi empat dan panjang-panjang) yang dialukukan oleh 

ibu-ibu,  dikatakan kerupuk ubi/opak  karena terbuat dari ubikayu. Saat ini ada 

26 KK (Kepala Keluarga) yang mengusahakan  kerupuk ubi skala rumah tangga , 

menggunakan bahan baku ubikayu, 50-150 kg ubikayu perhari perKK sehingga 

dibutuhkan lebih kurang 35 ton ubikayu perbulan. Pembuatan kerupuk/opak ini 

dilakukan oleh ibu-ibu. Usaha kerupuk/opak  ini  menjadi unggulan desa Bukit 

Peninjauan II yang sudah  menjadi icon desa karena sebagian besar kerupuk ubi 

yang ada di pasar wilayah propinsi Bengkulu berasal dari desa ini bahkan sudah 

dibawa keluar negeri seperti Malaysia dan Brunei sebagai oleh-oleh.   

Kerupuk ubi biasanya dibuat pagi-pagi sekali  selesai sholat subuh agar saat 

matahari terbit sudah dilakukaan penjemuran. Pengusaha kerupuk tidak sempat 

menyimpan kerupuknya, karena sore hari pembeli (pedagang pengumpul) sudah 

datang dan ada juga yang menjual ke pasar keesokan harinya. Harga kerupuk 

yang dijual kepada pedagang pengumpul lebih rendah  dari  harga apabila dijual 

langsung ke pasar dipasar.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Pembuatan Kerupuk Ubi di Desa Bukit Peninjauan II 

   

Kurangnya bahan baku singkong dari desa tersebut menyebabkan  pemasok 

harus keluar masuk desa tetangga  untuk mencari ubikayu, akibatnya harga 

ubikayu akan lebih tinggi apabila didatangkan dari luar desa karena bertambah 

nya biaya transportasi, disamping ubikayu yang cepat rusak dan berarti juga 

bertambahnya modal pemasok. Ubikayu dari desa dijual oleh pemasok seharga 

Rp.2000/kg sedangkan apabila didatangkan dari desa lain naik menjadi 

Rp.2500/kg.  Bagi pemilik usaha  kerupuk ubi  sulitnya bahan baku akan 

mempengaruhi biaya produksi dikarenakan harga bahan baku yang lebih tinggi.   

Sementara di desa Bukit Peninjauan II itu sendiri masih banyak pekarangan yang 

dibiarkan kosong tidak dikelola. Dari fenomena tersebut tim pengabdian 

Ubikayu Dikupas Dicuci Diparut 

Dibumbui Dicetak Dikukus Dijemur 

Potong 
kecil/stick 

Dijemur Siap goreng 
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mengajak kelompok pemasok bahan baku yang  merupakan penduduk desa 

tersebut untuk menjadi Mitra Satu dalam kegiatan  program PKM ini. 

Kualitas kerupuk tergantung pada kondisi cuaca dimana apabila musim 

hujan kualitas kurang baik, penjemuran hanya tergantung pada sinar matahari. 

Apabila hujan terus menerus menimbulkan kerugian disebabkan kerupuk yang 

dibuat akan berjamur dan bentuk serta struktur kerupuk jadi jelek dan busuk. 

Kerupuk ubi yang dihasilkan  sudah dibuat dalam beberapa bentuk dan jenis 

akan tetapi hanya memiliki rasa asin. 

Analisa usaha yang sama sekali belum pernah dilakukan untuk mengetahui 

berapa biaya produksi, penerimaaan, pendapatan, harga pokok ataupun 

kelayakan usaha. Pemasaran hanya serta terbatas di desa sedangkan yang 

menjual ke pasar/daerah lain adalah pedagang pengumpul kerupuk sehingga 

pelaku usaha tidak menikmati sepenuhnya hasil usaha mereka karena sebagian 

besar keuntungan diterima oleh pedagang.. Disamping itu sebagian besar belum 

memiliki izin produksi dan depkes (P-IRT). Keadaan ini perlu diperbaiki agar 

kelompok usaha kerupuk ubi maksimal menikmati keuntungan hasil usahanya.  

walaupun tidak bisa sekaligus tetapi secara bertahap maka usaha kerupuk ubi 

tersebut akan lebih berkembang dan maju. Pemilik usaha kerupuk  mayoritas  

menggunakan modal sendiri, jadi produksi kerupuk tergantung dari dana ataupun 

modal pemilik. Karena teterbatasan modal ahirnya pengemasan dan pemasaran 

tersebut diatas tidak dilakukan oleh pengusaha kerupuk ubi.       Semua masalah 

diatas dapat dikelompokkan menjadi  aspek produksi, aspek kualitas, aspek 

manajemen usaha, aspek pemasaran dan permodalan  yang saling berhubungan 

satu dengan yang lainya. Kelompok usaha  kerupuk ubi dijadikan Mitra Dua 

dalam kegiatan program PKM ini. 

Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah untuk mitra satu adalah dapat 

menyediakan bahan baku ubikayu dari desa sendiri sehingga mengurangi biaya 

transportasi dan mengurangi kerusakan ubikayu itu sendiri. Tujuan untuk mitra 

dua adalah bahan baku selalu tersedia, penggunaan alat pengering apabila cuaca 

tidak bersahabat,  menambah pengetahuan dan wawasan mengenai manajemen 

usaha/pemasaran, memiliki P-IRT, mampu membuat bermacam-macan bentuk 

dan rasa kerupuk opak, melakukan pengemasan unuk meningkatkan harga jual 

dan memperluas akses pemasaran serta terbentuknya lembaga keuangan 

mikro/pra koperasi 

 

METODOLOGI 

 

Kegiatan PKM ini telah diawali lebih dulu dengan mengadakan survey ke 

lokasi untuk mengetahui permasalahan yang ada dilapangan. Hasil dari survey 

dengan permasalahan yang ada maka kegiatan PKM ini akan dilaksanakan  

metoda : pendekatan dan persiapan lebih jauh dengan melibatkan kedua mitra, 

sedangkan  Focus Group Discussion dilakukan guna memperoleh kesepakatan 

antara tim PKM dan kedua mitra dalam upaya menjalankan solusi yang 
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ditawarkan. Kemudian pendekatan   action research (rencana tindak) untuk 

melakukan kegiatan atau tindakan (pelaksanaan)  sesuai rencana yang sdh 

ditetapkan dengan melibatkan kedua mitra dan masyarakat. Pemantauan dan 

pengawasan serta evaluasi hasil kegiatan. 

 

 

 

       

Gambar2. Langkah –langkah Pelaksanaan Program  PKM 

        

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan  PKM diawali dengan mengadakan pertemuan  awal dengan  ketua 

kelompok pedagang pengumpul dan ketua kelompok pengrajin kerupuk ubi 

(opak). Rencana kegiatan  bertujuan mempererat silaturrahmi dan  membahas 

jadwal pelaksanaan kegiatan dari semua kegiatan PKM yang akan dilaksanakan. 

Rencana kegiatan berupa pemanfaatna lahan kosong,pembuatan 

pembuatan alat pengering sederhana, melakukan pelatihan manajemen usaha 

dan manajemen pemasaran, pengurusan P-IRT, pembuatan bermacam-macam 

rasa stuk/opak,pengemasan dan perluasan pasar/segmen pasar  rasa serta 

pelatihan  dan membentuk prakoperasi. 

 

Pemanfaatan Lahan Kosong 

Pemanfaatan lahan kosong dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan 

bahan baku yang dibutuhkan oleh kedua mitra. Denga memanfaatkan 

pekaranganyang kosong untuk ditanami ubikayu menimal dapat menimalisir 

bahan baku dari desa lain dan mengurangi biaya produksi.    

Pembersihan lahan, pengolahan lahan dan penanaman  dilakukan oleh 

masing-masing mirta dan dibantu oleh mahasiswa agroteknologi dan tim PKM. 

Dalam penanaman  ubikayu  di desa Bukit Peninjauan II ini ada dua cara, ada 

yang melakukan penanaman dengan mengadakan pengolahan tanah dan ada juga 

tanpa pengolahan tanah/langsung membuat lobang tanam pada tempat bibit 

ubikayu yang akan ditanam, sedangkan bibit ubikayu banyak tersedia di desa. 

Sebelum ditanam dilakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang 

Ubikayu berumur 7-8 bulan baru bisa dipanen akan tetapi tergantung 

kebutuhan. Apabila bahan baku ubikayu tidak tersedia di desa atau desa 

sekitarnya maka ubikayu dipanen pada umur 6-7 bulan dan segera ditanam 

kembali, akan tetapi kualitasnya kurang baik dan hasilnya juga sedikit karena 

belum waktunya untuk dipanen.  Saat ini hasil pemanfaatan lahan kosong belum 

dapat dilihat karena masih dalam proses tanam dilahan yang umur tanamnya 

berseda-beda karena penanaman tidak dilakukan secara serentak 

 

   Persiapan Focus 
Group/Disk

Pelaksanaan Pemantaua
n/Pengawas
an 

      Evaluasi 
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Pembuatan Alat Pengering Sederhana       

Alat pengering sederhana ini dibuat dari bahan baja ringan dan besi siku 

serta seng plat. Pengapian menggunakan sekam padi yang banyak tersedia di 

desa dengan menggunakan drum. Pembuatan alat dilakukan di laboratorium 

Prodi Tehnik Mesin Fakultas Tehnik UNIHAZ Bengkulu oleh mahasiswa dan tim 

PKM. 

Alat pengering ini sangat membantu mitra dua dalam pengeringan kerupuk 

ubikayu pada musim hujan. Pengeringan dengan alat pengering ini tidak sampai 

kering betul hingga siap digoreng, akan tetapi mambantu mitra dua dalam 

mengurangi kadar air kerupuk yang baru selesai dikukus sehingga tidak busuk 

atau mengeluarkan bau yang tidak sedap pada siang atau sore harinya. Dengan 

demikian kerupuk masih bisa dikering anginkan dan dijemur kembali esok 

harinya dan mitra dua tidak mengalami kerugian. Dengan adanya alat 

penegering ini mitra dua dapat memperoduksi kerupuk ubi setiap hariya tanpa 

terkendala oleh cuaca buruk/musim hujan. Penggunaan alat pengering 

selanjutnya tetap dimonitoring oleh tim PKM.. 

 

Pelatihan Manajemen Usaha dan Manajemen Pemasaran 

Kegiatan pelatiham manajemen usaha  dan manajemen pemasaran 

dilakukan kepada kedua mitra dalam upaya meningkatkan kemampuan  serta 

wawasan kedua mitra dalam dalam menjalankan usahanya. Pelatihan diadakan 

dua kali disebabkan karena pada pelaksanaan pertama di lokasi PKM terjadi 

hujan deras sehingga tidak semua bisa mengikuti kegiatan ini, kedua kalinya 

diadakan di desa tetangga bersamaan dengan warga desa lainya sekaligus 

pelatihan tehnologi tepat guna.Pemateri pelatihan sama yaitu dari Tim PKM dan  

dari Dinas  Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma. Pelatihan  dibuka oleh camat 

setempat dan  diikuti oleh perangkat desa. 

Setelah diadakannya pelatihan ini  antara kedua mitra PKM dan warga desa 

tetangga terjadi silaturrahmi dan saling bertukar informasi, dimana desa 

tetangga memproduksi keripik pisang. Banyak manfaat yang didapat  oleh kedua 

belah pihak setelah diadakan kolaborasi dalam pelatihan ini.  

 

Pengurusan P-IRT 

Kegiatan ini dimulai dengan mengadakan pertemuan bersama ibu-ibu mitra 

dua. Kepengurusan P-IRT dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri bagi 

kelompok mitra dua dalam hal..keamanan dan  kenyamanan dalam berusaha. 

Dengan memiiki P-IRT berarti kerupuk ubikayu   telah memiiki jaminan bahwa 

usaha makanan yang diproduksi dan  dijual sudah memenuhi standar keamanan 

makanan.          

Disamping mengikuti penyuluhan diatas syarat permohonan izin untuk 

mendapatkan sertifikat P-IRt ini adalah fotocopy KTP, pas foto dan menyertakan 

rancangan label makanan.         
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Pembuatan  bermacam-macam rasa stik/opak., pengemasan dan ,perluasan 

pemasaran/segmen pasar  

Kegiatan ini diawali dengan pertemuan bersama mitra dua untuk 

merencanakan jenis, bentuk dan rasa opak/stik yang akan dibuat.   

Penganekaragaman rasa produk stik dan opak ini dilakukan dalm rangka 

meningkatkan produksi dan  omzet penjualan serta menimgkatkan perluasan 

pasar yang ahirnya akan meningkatkan pendaatan ibu-ibu pengusaha kerupuk 

ubikayu. Pembuatan kerupuk dan stik dilakukan bersama-sama tim PKM sekaligus 

dapat memberikan masukan apabila diperlukan.                     

Penganeragaman rasa opak dan stik dilakukan dalam rangka diversifikasi 

produk dan meningkatkan selera masyarakat serta meningkatkan omzet 

penjualan dan perluasan pemasaran produk. 

Hasil  ketua kelompok mitra dua mengikuti pelatihan bahwa tidak 

diperkenankan menggunakan penyedap rasa ataupun perasa instan. Dianjurkan 

menggunakan perasa alami  dari tumbuh-tumbuhan. Oleh sebab itu produksi 

kerupuk opak/stik oleh mitra dua menggunakan rasa alami yaitu dengan produksi 

pak/stik rasa original,rasa asin,  rasa pedas, rasa daun kunyit, rasa daun 

bawang, dan  rasa kencur.  

 

Pelatihan dan Pembentukan Pra Koperasi 

Pemateri Pelatihan dan pembentukan koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM 

Kabupaten Seluma. Pelatihan diikuti oleh perangkat Desa seperti Ketua RTdan 

Kadus dan anggota kedua mitra.            

Selesai kegiatan pelatihan langsung dibentuk pra koperasi yang diberi nama 

“Pra Koperasi Darma Wijaya Makmur”yang diikuit oleh 20 orang dari kedua mitra 

PKM 

Berita Acara pembentukan pra koperasi, susunan pengurus dan absen 

langsung dibawa oleh petugas dari Dinas Koperasi untuk disiapkan apabila ada 

program pemberian pengurusan badan hokum koperasi secara gratis 

 

KESIMPULAN 

 

Kegiatan PKM sangat bermanfaat bagi kedua kelompok mitra dan berjalaan 

dengan lancar, kedua  mitra antusias mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dan 

kegiatan ini akan terus dimonitori dan didampingi  oleh tim PKM.  

Hasil yang diperoleh dari kegiatan PKM ini adalah telah dilakukannya 

pemanfaatna lahan kosong dengan penanaman ubikayu sebagai bahan baku 

kerupuk ubi (opak),  pembuatan  alat pengering sederhana yang sudah 

dimanfaatkan mitra dua pada saat musim hujan,  melakukan pelatihan 

manajemen usaha dan manajemen pemasaran, pengurusan P-IRT, pembuatan 

bermacam-macam bentuk dan  rasa opak/stik   dengan rasa alami, pengemasan 

dan perluasan pasar/segmen pasar  rasa serta pelatihan  dan membentuk 

prakoperasi Darma Wijaya Makmur.    
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Analisis Pendapatan Dan Konsumsi Petani Padi Sawah Di Desa 

Bukit Peninjauan II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma  

 
1)Sarina dan 2)Hermawati  

1) Prodi Agroteknologi Fak.Pertanian Unihaz Bengkulu 
2)   Prodi Manajemen Fak Ekonomi Unihaz Bengkulu 

Email : sarinadedi64@gmail.com 
 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui total pendapatan  petani padi sawah 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga petani padi sawah 
di desa Bukit Peninjauan II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Penelitian  
akan  dilaksanakan pada bulan Maret s/d Juli 2018 di Desa Bukit Peninjauan II 
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Pemilihan lokasi dilakukan secara 
sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa desa Bukit Peninjauan II 
merupakan  sentra  produksi padi di kecamatan Sukaraja  Kabupaten Seluma. 
Jumlah  sample 25 orang. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. 
Data yang diperoleh  dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.   Analisis yang 
digunakan adalah analisis pendapatan, analisis konsumsi dan analisis faktor-
faktor yang mempengaruhi konsumsi dengan menggunakan  persamaan regresi 
linier berganda. Pendapatan total petani padi sawah di Desa Bukit Peninjauan II 
Kecamatan Sukaraja Kabupaten seluma adalah Rp. 30.228.200,-/tahun, terdiri 
dari pendapatan hasil usahatani padi sawah, usahatani non padi sawah, off farm 
dan non farm.Konsumsi rumah tangga petani padi sawah 79% dipengaruhi  oleh 
pendapatan ,  tanggungan keluarga, umur petani, pendidikan petani dan luas 
lahan sedangkan 21% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 
penelitian ini. 
  

Kata kunci : Pendapatan,Konsumsi,Padi Sawah     

 

PENDAHULUAN 

 

 Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dalam perekonomian 

nasional disebabkan sektor ini sumber utama kehidupan dan pendapatan 

masyarakat tani, penyedia kebutuhan pangan rakyat, penghasil bahan mentah 

dan bahan baku industri pengolahan, penyedia lapangan kerja dan lapangan 

usaha, sumber penghasil devisa negara dan salah satu unsur pelestarian 

lingkungan hidup  (http://ondyx.blogspot.co.id/2013/12/analisis-pendapatan-

dan-tingkat.html). 

Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mayoritas penduduk 

propinsi Bengkulu berusia 15 tahun keatas bekerja di sector pertanian  (50,61%), 

di sector perdagangan (17,19%), jasa – jasa  lainnya (18,08%), kontruksi  (4,79%), 

angkutan dan komunikasi (3,20%), Industri (3,11%), bank dan lembaga (1,52%), 

pertambangan  (1,14%) dan  paling  sedikit  sector listrik dan air minum (0,36%).  
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Penduduk Bengkulu tahun 2014 berjumlah 1,828 juta  jiwa dengan laju 

pertumbuan 1,67% (BPS Propinsi Bengkulu 2015).  

Kecamatan Sukaraja merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Seluma  

sebagai  daerah  penghasil  padi dengan luas tanam 326 ha  terdiri dari 15 

kelompok tani.  Desa Bukit Peninjauan II salah satu desa di kecamatan Sukaraja 

dengan jumlah penduduk sebanyak 2.043 jiwa dan komposisi penduduk menurut 

kelompok umur yang terbesar yaitu pada rentang umur 26-60 tahun  (Profil 

Desa,2016).  Sebagian besar masyarakatnya bercocok tanam padi  (65%) dengan 

luas tanam  294 hektar. Usahatani  padi sawah   dilakukan  secara turun  

temurun, disamping itu ada juga yang berusahatani jagung, sebagai buruh dan 

bergerak dalam industri kecil pembuatan kerupuk dll.  Rata-rata pendapatan  

petani dalam berusahatani padi sawah sebesar  Rp. 11.035.135 per hektar per 

musim tanam (Sarina dan Hermawati, 2017). 

Kondisi sosial petani padi sawah di desa Bukit Peninjauan II kecamatan 

Sukaraja terbilang cukup rendah. penduduknya masih tergolong pra sejahtera 

artinya keluarga tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan spiritual, pangan, 

sandang dan papan (BPS Seluma, 2016).  Hal ini dapat terlihat dari  kemampuan 

petani dalam menyimpan dana dimana pendapatan yang diperoleh dihabiskan  

untuk konsumsi kebutuhan rumah tangga tanpa menyediakan/menyisakan dana  

untuk biaya produksi  usahatani padi sawah selanjutnya. 

Adapun  konsumsi masing-masing  rumah tangga petani padi sawah sangat 

beragam tergantung pada pendapatan rumah tangga, jumlah tanggungan 

keluarga, jumlah anak yang masih sekolah, umur kepala keluarga, luas lahan 

sawah dan luas lahan non sawah. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui total pendapatan, total 

konsumsi  dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga petani 

padi sawah di desa Bukit Peninjauan II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. 

 

METODOLOGI 

 

Penelitian  dilaksanakan pada bulan Maret s/d Juli 2018 di Desa Bukit 

Peninjauan II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Pemilihan lokasi dilakukan 

secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa desa Bukit Peninjauan II 

merupakan  sentra  produksi padi sawah  di kecamatan Sukaraja. 

Responden adalah Petani yang berusahatani padi sawah di Desa Bukit 

Peninjuan II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Penentuan responden 

dalam penelitian ini dilakukan dengan   metode simple random sampling. Dalam 

pelaksanaan di ambil responden  25  orang  dari  125  orang petani padi sawah 

(20%), yang menjadi responden pada penelitian sebelumnya. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. 

Analisis  data yang dilakukan dengan dua cara yaitu analisis deskriptifalisi 

dan kuantitatif. 
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Pendapatan total petani yaitu pendapatan petani dari berusahatani padi 

sawah (on farm) dan pendapatan diluar usahatani (

pendapatan total rumah tangga petani  menggunakan persamaan sbb :

    PT  =  P1 + P2 + P3 

       Ket :   PT   =  Pendapatan Total Rumah Tangga Petani (Rp/th)

                 P1   =  Pendapatan 

                      P2   =  Pendapatan 

                       P3  =  Pendapatan diluar sector pertanian (buruh  bangunan, jasa, 

dll) (Rp/th)   

Sedangkan menurut BPS (2009) untuk mengetahu

rumah tangga petani menggunakan analisis pengeluaran rumah tangga dengan 

rumus sbb: 

            KT = K1 + K2 + … Kn 

             KT = Total konsumsi/pengluaran rumah tangga (Rp/tahun)

            K1 =  Konsumsi/pengeluaran pangan (Rp

            K2 =  Konsumsi/pengeluaran non pangan (Rp/th)

            Kn =  Konsumsi/pengeluaran lainnya (Rp/thn) 

Menurut  Elly dan Selendu (2012) dalam Sugesti M.T dkk

menganalisis faktor yang mempengaruhi konsumsi/pengeluaran rumah ta

petani digunakan persamaan regresi linear berganda sbb :

              Y =  a + 1X1 +  �

              Y  =  Konsumsi rumah tangga (Rp/th)

               a  = Konstanta 

              X1 = Pendapatan rumah tangga peta

              X2  = Jumlah tanggungan keluarga (jiwa)

              X3 = Umur petani (tahun)

              X4 = Pendidikan (tahun)

              X5 = Luas lahan sawah (ha)

                e  = Error 

               �1….	�5., =  Besaran koefisie

Sedangkan untuk mengatahui pengaruh variable  independent  secara 

bersama-sama   terhadap variable  dependent   digunakan uji F.  Selajutnya 

untuk mengetahui  pengaruh masing

variabel dependent  digunakan uji

SPSS.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Identifikasi Responden Penelitian

Responden yang  dalam penelitian adalah petani padi sawah di Desa Bukit 

Peninjauan II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan dari 25 petani padi sawah yang menjadi sampel. Identifikasi 

responden berdasarkan rata
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Pendapatan total petani yaitu pendapatan petani dari berusahatani padi 

) dan pendapatan diluar usahatani (off farm). Soekartawi (1995) 

pendapatan total rumah tangga petani  menggunakan persamaan sbb :

Pendapatan Total Rumah Tangga Petani (Rp/th) 

apatan on farm ( padi sawah) (Rp/th) 

=  Pendapatan off farm (buruh tani) (Rp/th) 

=  Pendapatan diluar sector pertanian (buruh  bangunan, jasa, 

Sedangkan menurut BPS (2009) untuk mengetahui konsumsi/pengeluaran 

rumah tangga petani menggunakan analisis pengeluaran rumah tangga dengan 

= Total konsumsi/pengluaran rumah tangga (Rp/tahun) 

=  Konsumsi/pengeluaran pangan (Rp/th) 

=  Konsumsi/pengeluaran non pangan (Rp/th) 

=  Konsumsi/pengeluaran lainnya (Rp/thn)  

Elly dan Selendu (2012) dalam Sugesti M.T dkk (2015) unrtuk 

menganalisis faktor yang mempengaruhi konsumsi/pengeluaran rumah ta

petani digunakan persamaan regresi linear berganda sbb :   

�2X2 + �3X3 + �4X4 + �5X5 + e 

Y  =  Konsumsi rumah tangga (Rp/th) 

= Pendapatan rumah tangga petani (Rp/th) 

= Jumlah tanggungan keluarga (jiwa) 

= Umur petani (tahun) 

= Pendidikan (tahun) 

X5 = Luas lahan sawah (ha) 

=  Besaran koefisien 

Sedangkan untuk mengatahui pengaruh variable  independent  secara 

sama   terhadap variable  dependent   digunakan uji F.  Selajutnya 

untuk mengetahui  pengaruh masing-masing variabel independent terhadap 

variabel dependent  digunakan uji-t . Analisis diatas menggunakan program 

 

Identifikasi Responden Penelitian 

Responden yang  dalam penelitian adalah petani padi sawah di Desa Bukit 

Peninjauan II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Berdasarkan data yang 

ri 25 petani padi sawah yang menjadi sampel. Identifikasi 

responden berdasarkan rata-rata, umur, tingkat  pendidikan, pengalaman 
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Pendapatan total petani yaitu pendapatan petani dari berusahatani padi 

). Soekartawi (1995) 

pendapatan total rumah tangga petani  menggunakan persamaan sbb : 

=  Pendapatan diluar sector pertanian (buruh  bangunan, jasa, 

i konsumsi/pengeluaran 

rumah tangga petani menggunakan analisis pengeluaran rumah tangga dengan 

(2015) unrtuk 

menganalisis faktor yang mempengaruhi konsumsi/pengeluaran rumah tangga 

Sedangkan untuk mengatahui pengaruh variable  independent  secara 

sama   terhadap variable  dependent   digunakan uji F.  Selajutnya 

masing variabel independent terhadap 

isis diatas menggunakan program 

Responden yang  dalam penelitian adalah petani padi sawah di Desa Bukit 

Peninjauan II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Berdasarkan data yang 

ri 25 petani padi sawah yang menjadi sampel. Identifikasi 

rata, umur, tingkat  pendidikan, pengalaman 
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usahatani,  jumlah tanggungan keluarga, kumlah anggota keluarga yang masih 

sekolah, Luas lahan yang ditanami padi sawah dan luas lahan non sawah . 

 

Tabel 1.Rata-rata Umur Petani, Tingkat Pendidikan Pengalaman Usahatani 

(Tahun), Jumlah  Anggota keluarga (jiwa), Luas Lahan yang ditanami Padi sawah 

(Ha). 

No Uraian Kisaran rata-rata 

1. 

2. 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Umur (Tahun) 

Tingkat pendidikan 

Tamat SD (Orang) 

Tamat SMP (Orang) 

Tamat SMA(Orang) 

Pengalaman berusahatani Padi Sawah(Thn) 

Jumlah Anggota Keluarga (Jiwa) 

Jumlah Anggota Keluarga yang sekolah 

Luas lahan tanaman Padi Sawah (ha) 

Luas Lahan Non Sawah (ha) 

   48,84 

 

                  19 

  5 

  1 

     23,72 

                 3,64 

        0,88 

        0,39 

        0,88 

Sumber : Data primer setelah diolah,2017 

 

Tabel 1 menunjukan bahwa rata-rata petani berusia 48,84 tahun. Terlihat 

dari keadaan umur petani termasuk kedalam kategori usia produktif,  dimana 

pada usia ini seseorang untuk lebih semangat dan giat dalam berusahatani,  

sehingga dapat meningkatkan produksi padi sawah. Rata-rata petani padi sawah 

tingkat pendidikan sebagian besar Sekolah  Dasar.  Tingkat pendidikan petani 

juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan usahatani. Rata-rata 

pengalaman berusahatani padi sawah yaitu selama 23,72 tahun. Anggota 

keluarga mempunyai peran yang sangat penting karena dapat membantu tenaga 

kerja dalam berusahatani khususnya padi sawah yang akhirnya mengurangi 

tenaga kerja luar keluarga atau tenaga kerja sewa. Rata-rata jumlah anggota 

keluarga pada tabel 5 diatas yaitu berjumlah 3,64 jiwa.Tinggi rendahnya jumlah 

anggota keluarga sangat mempengaruhi konsumsi rumah tangga.  Rata-rata luas 

lahan yang ditanami padi sawah adalah 0,39 hektar dan luas lahan non sawah 

0,059 ha. 

 

Pendapatan Petani 

Petani padi sawah di desa Bukit Peninjauan II tidak hanya mengandalkan 

pendapatan dari usahatani padi saja tetapi ada juga pendapatan dari usaha 

pertanian lainnya yaitu dari tanaman perkebunan ataupun tanaman pekarangan, 

pendapatan diluar off farm dan pendapatan non farm. Rata-rata pendapatan 

petani diatas dapat dilihat pada table 2 dibawah ini. 

 

Tabel 2. Rata-rata Pendapatan  Petani Padi Sawah di Desa Bukit Peninjauan II 

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma 
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No Pendapatan    Jumlah (Rp/th) Persentase (%) 

1. Usahatani Padi sawah        17.382.000 57,50 

2. Usahatani non Padi Sawah 5.490.200 18,16 

3. Pendapatan Off Farm 3.836.000 12,69 

4. Pendapatan Non Farm 3.520.000 11,65 

5. Jumlah        30.228.200      100,00 

Sumber : Data primer diolah 2018 

        

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan dari usahatani 

padi sawah  terbesar yaitu Rp. 17.382.000,-/th  atau 57,50% dari total rata-rata 

pendapatan. Rata-rata pendapatan usahatani non sawah berupa perkebunan dan 

pekarangan sebesar Rp. 5.490.200,-/th atau 18,16%. Rata-rata pendapatan off 

farm (sebagai buruh tani) sebesar Rp. 3.836.000,-/th atau 12,69% dan rata-rata 

pendapatan off farm (buruh bangunan dan bengkel) sebesar Rp 3.520.000,-/th 

atau 11,65%.  

Tingginya pendapatan usahatani padi sawah disebabkan karena sebagian 

petani memiliki lahan  sawah  sendiri sehingga tidak ada pengeluaran sewa lahan 

diluar biaya usahatani. Hal ini  didukung oleh penelitian Sarina dan Hermawati 

(2017) bahwa  R/C rasio usahatani padi sawah  di Desa Bukit Peninjauan II 

sebesar  2,58. Tingginya R/C rasio ini disebabkan oleh tingginya   harga jual  

beras, dimana petani menjual hasil usahataninya dalam bentuk beras.    

 

Konsumsi  Rumah Tangga Petani Sawah 

Konsumsi rumah tangga petani terdiri dari konsumsi pangan dan non pangan 

.   Sedangkan rata-rata konsumsi petani dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini : 

 

Tabel 3. Rata-rata Konsumsi Petani Padi Sawah di Desa Bukit Peninjauan II 

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma 

No Konsumsi  Jumlah (Rp/th) Persentase (%) 

1. Konsumsi Pangan        16.879.120 62,80 

2. Konsumsi non Pangan 10.000.720 37,20 

3. Jumlah        26.879.840      100,00 

         Sumber : Data primer diolah 2018  

        

Dari table 3 diatas dapat dilihat bahwa konsumsi pangan lebih tinggi dari 

konsumsi non pangan yaitu   Rp. 16.879.120,-/tahun atau 62,80% dari total 

konsumsi. Sedangkan konsumsi non pangan adalah Rp. 10.000.720,-/tahun atau 

37,20% dari total rata-rata konsumsi. 

Tingginya  konsumsi  pangan   didominasi oleh beras yaitu Rp.4.088.800,-

/tahun atau 24,22% diikuti konsumsi sayur-sayuran Rp. 2.404.000,-/tahun atau 

14,24%  dan konsumsi daging  ayam Rp. 1.578.080,-/tahun atau 9,35% serta 

konsumsi rokok Rp. 1.522.200/tahun atau 9,90%.   
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Tingginya konsumsi/pengeluaran beras ( 24,22%) menunjukkan bahwa 

sebagian rumah tangga petani masih  tergantung  pada konsumsi beras. Diikuti 

dengan tingginya komsumsi sayur-sayuran (14,24%) disebabkan karena sebagian 

besar petani padi sawah tidak memiliki lahan lain untuk bertanam sayuran, ini 

dapat dilihat dari pendapatan usahatani non padi sawah yang hanya 18,16 % dari 

total pendapatan petani. Sedangkan untuk  lauk pauk didominasi oleh  konsumsi 

daging ayam (9,35%), tingginya konsumsi ayam juga disebabkan karena petani 

padi sawah tidak memiliki ternak ayam sehingga untuk semua bahan pangan 

konsumsi harus dibeli. Konsumsi tembakau/rokok  juga rutin dibeli oleh kepala 

keluarga (9,90%), walaupun tidak semua responden mengkonsumsi rokok akan 

tetapi konsumsi rokok merupakan konsumsi ke empat terbesar dari konsumsi 

bahan pangan lainnya. 

Dari table 3 diatas  konsumsi non pangan adalah Rp. 10.000.720,-/tahun 

atau 37,20% dari total rata-rata konsumsi. Konsumsi  non pangan   didominasi 

oleh pembayaran kredit hutang di bank dan kendaraan bermotor  yaitu 

Rp.2.128.040,-/tahun atau 21,28% diikuti konsumsi  pakaian Rp. 1.453.600,-

/tahun atau 14,53%  dan  pembayaran listrik Rp. 1.327.200,-/tahun atau 13,27% 

serta biaya sekolah anak  Rp. 1.210.400/tahun atau 12,100%.   

Tingginya konsumsi/pengeluaran untuk pembayaran kredit  (21,28%) 

menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga petani masih memiliki hutang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, yang digunakan untuk perbaikan rumah dan 

kredit kendaraan bermotor walaupun tidak semua petani memiliki 

hutang/kredit. Diikuti dengan konsumsi pakaian Rp. 1.453.600,-/tahun atau 

14,53% dan  pembayaran listrik (13,27%) , sebagian besar petani sudah 

menggunakan listrik sebagai alat penerangan dan penggunaan alat rumah tangga 

lainnya. Sedangkan untuk   biaya anak sekolah (12,10%), pengeluaran untuk anak 

sekolah pada posisi keempat dari konsumsi non pangan, hal ini disebabkan 

karena petani yang berusahatani padi sawah rata-rata sudah berumur 48,84 

tahun sehingga tidak memiliki lagi pengeluaran untuk biaya sekolah anak. Hanya 

ada beberapa petani yang memiliki tanggungan anak sekolah satu orang. 

Tingginya kebutuhan konsumsi akan beras  di desa Bukit Penijauan II 

menunjukkan bahwa konsumsi utama sehari-hari masih didominasi oleh beras 

(nasi), hal ini disebabkan karena pendapatan  masyarakat desa yang masih 

tergolong rendah sehingga untuk mengkonsumsi selain beras/nasi masih terbatas  

pada petani yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Hal ini  berbanding terbalik 

dengan  hasil penelitian Sarina   dan Hermawati (2016)   menunjukkan bahwa 

pendapatan masyarakat berpengaruh negative terhadap permintaan beras di 

kota Bengkulu,  dengan demikian peningkatan pendapatan tidak berpengaruh 

terhadap permintaan beras di kota Bengkulu.  Ini berarti peningkatan 

pendapatan ini tidak diiringi dengan meningkatnya permintaan akan beras, hal 

ini diduga karena peningkatan pendapatan masyarakat digunakan untuk 

kebutuhan lain seperti kebutuhan pendidikan, sandang dan pangan lainnya  

disamping meningkatnya semua harga barang dan jasa.         



ISBN: 978-602-73659-2-6 

 

PROSIDING Seminar Nasional Pengentasan Kemiskinan, 12-13 September 2018 223 

 

 

 Faktor –faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga Petani                    

Analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi  yang mempengaruhi konsusmsi 

rumah tangga petani (lampiran 6). Pengolahan data  menggunakan  regresi linear 

berganda dengan model ekonometrika  sebagai berikut :   

         Y =  a + �1X1 +  �2X2 + �3X3 + �4X4 + �5X5 + e 

                    Nilai-nilai koefisien hasil output SPSS dapat dilihat pada  

regression. Nilai tersebut dimasukkan kedalam model sehingga persamaan 

menjadi   : 

       Y = 9691,608 +  0,799 X1 + 0,642X2 + 0,119 X3 + 0,1094 X4 – 0,8376 X5 

Pendapatan petani , jumlah tanggungan keluarga, umur petani pendidikan 

petani mempengaruhi konsumsi rumah tangga petani padi sawah sedangka luas 

lahan tidak berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga petani padi sawah di 

desa Bukit Peninjauan II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Hal ini 

disebabkan karena  konsumsi dasar/ konsumsi minimal   (kebutuhan primer) 

keluarga petani tidak dapat dikurangi walaupun memiliki luas lahan yang sempit 

ataupun yang luas, seperti halnya konsumsi akan pangan, sandang, listrik,gas dll. 

     . Nilai R sebesar  0,889 hal ini  menunjukkan terjadi hubungan yang sangat 

kuat antara pendapatan, tanggungan keluarga, umur petani dan pendidikan  

terhadap konsumsi petani .              

     Hasil analisis detrminasi dapat dilihat pada lampiran 2. Nilai R2 (R Square) 

sebesar 0,790 atau 79%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan 

pengaruh variable independent pendapatan, tanggungan keluarga, Umur petani, 

pendidikan dan luas lahan terhadap variable dependent sebesar 79%. Atau 

variable independent yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 79% variable 

dependent , sedangkan sisanya 21 % dipengaruhi oleh variable lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitan ini. 

Hasil analisis uji F dapat dilihat pada lampiran 7. Disini nilai  F hitung sebesar 

14,303 sedang kan Ftabel adalah 2,740 sehingga Fhitung  >  Ftabel (14,303 > 2,740),  

maka Ho ditolak : artinya ada pengaruh significant antara pedapatan, 

tanggungan keluarga,umur petani,pendidikan petani dan luas lahan terhadap 

konsumsi petani. 

Hasil analisi uji- t dapat dilihat pada lampiran 2. Uji ini digunakan untuk 

menguji apakah variabel indefendent (X1,X2, X3,X4 dan X5))  secara parsial 

berpengaruh significant terhadap variable dependent (Y). ( pada taraf 0,05). 

- Pengujian koefisien regresi variable pendapatan (X1) 

Disini nilai t hitung  sebesar 7,164 dan t table adalah  1,729 sehingga t hitung  > t table  

(7,164 > 1,729) maka H0 diterima artinya secara parsial ada pengaruh significant 

antara pendapatan dan konsumsi petani. 

- Pengujian koefisien regresi  variable Tanggungan Keluarga  (X2) 

Disini nilai t hitung sebesar  1,358  dan t table 1,279 sehingga t hitung < t table (1,358 < 

1,279) maka H0 diterima artinya secara parsial  ada pengaruh significant antara 

pendapatan dengan konsumsi petani. 
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· Pengujian koefisien regresi variable Umur Petani (X3) 

Disini nilai t hitung sebesar  1,153  dan t table 1,279 sehingga t hitung < t table (1,153 < 

1,279)  maka H0 diterima artinya secara parsial  ada pengaruh significant  antara 

umur petani  dengan konsumsi petani. 

· Pengujian koefisien regresi variable Pendidikan (X4) 

Disini nilai t hitung sebesar  2,036  dan t table 1,279 sehingga t hitung < t table (2,036 

<1,279) maka H0 diterima artinya secara parsial  ada pengaruh significant  antara 

pendidikan petani   dengan konsumsi petani. 

· Pengujian koefisien regresi variable luas lahan (X5) 

Disini nilai t hitung sebesar  -2,832  dan t table 1.279 sehingga t hitung < t table (-2,832 

< 1,279) maka H0 diterima artinya secara parsial tidak ada pengaruh significant  

antara luas lahan dengan konsumsi petani. 

 

Hasil analisis regresi   menunjukkan bahwa  pendapatan petani, jumlah 

tanggungan keluarga, umur petani dan pendidikan petani berpengaruh positif  

terhadap konsumsi rumah tangga petani.  Semakin meningkat meningkat 

pendapatan petani, jumlah tanggungan keluarga, umur petani dan pendidikan 

petani  maka semakin meningkat juga konsumsi rumah tangga petani padi sawah 

di Desa Bukit Peninjauan II Kecamatan Sukaraja Kabupaten seluma.  Berdasarkan 

hasil penelitian Sugesti, M.T dkk (2015) pendapatan petani, jumlah tanggunagn 

keluarga bernilai positip yang artinya jika terjadi kenaikan pendapatan dan 

kenaikan jumlah anggota keluarga maka pengengeluaran rumah tangga akan 

naik.  

Pendidikan petani dan umur petani   juga bernilai  positip hal ini 

menunjukkan bahawa pendidikan petani dan umur petani mempengaruhi 

konsumsi rumah tangga petani. Semakin bertambah umur dan semakin tinggi 

pendidikan petani semakin tinggi konsymsi rumah tangga petani tersebut. Hal ini 

juga sesuai dengan penelitian Elly dan Selendu (2012) bahwa pendapatan rumah 

tangga petani, jumlah anggota keluarga dan pendidikan kepala keluarga 

mempengaruhi pengeluaran rumah tangga petani. 

Luas lahan bernilai negative hal ini menunjukkan bahwa  luas lahan tidak 

berpengaruh terhadap konsumsi/pengeluaran petani, semakin luas lahan petani 

semakin menurun konsumsi rumah tangga petani tersebut, hal ini disebabkan 

karena hasil penelitian menunjukkan bahwa petani yang memiliki lahan luas 

adalah petani yang sudah berumur dan hanya tinggal berdua suami istri  

sehingga pengeluaran rumah tangganya berkurang.   

KESIMPULAN  

 

 1. Pendapatan total petani padi sawah di Desa Bukit Peninjauan II Kecamatan 

Sukaraja Kabupaten seluma adalah Rp. 30.228.200,-/tahun, terdiri dari 

pendapatan hasil usahatani padi sawah, usahatani non padi sawah, off farm dan 

non farm. 



ISBN: 978-602-73659-2-6 

 

PROSIDING Seminar Nasional Pengentasan Kemiskinan, 12-13 September 2018 225 

 

2. Konsumsi rumah tangga petani padi sawah 79% dipengaruhi  oleh pendapatan ,  

tanggungan keluarga, umur petani, pendidikan petani dan luas lahan sedangkan 

21% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
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DAFTAR INSTANSI PESERTA SEMNAS PENGENTASAN KEMISKINAN 

Unihaz, 12-13 September 2018 

 

No. Instansi Jumlah 

1 IPB 1 

2 UNIHAZ 120 

3 UNIB 12 

4 UNIVED 7 

5 UMB 5 

6 UNRAS 8 

7 UNMURA, Lubuk Linggau 11 

8 STIE Prabumulih, Sumsel 4 

9 Univ. Taman Siswa Padang 2 

10 BPTP Bengkulu 22 

11 BKSDA Bengkulu 2 

12 BPDAS Ketahun 2 

13 Dinas Pertanian Prov. Bengkulu 5 

14 Dinas Pertanian Seluma 2 

15 Bank Bengkulu 1 

18 Pemprov Bengkulu 3 

T O T A L 207 
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RUANG A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
 
Moderator : Ikhsan Hasibuan 
Notulen : Miftahul Khoir 
 
 
SESSION 1: 13.30-14.30 
No Pemakalah Instansi Judul 

1 
Herlena Bidi Astuti, 
Rudi Hartono dan Umi 
Pudji Astuti 

BPTP 
Bengkulu 

Introduksi Teknologi dan Pendapatan 
Petani Padi pada Lahan Rawa di Kec. 
Pondok Kelapa Bengkulu Tengah 

2 
Martin Doviyanti dan 
Taufik Hidayat 

BPDASHL 
Ketahun 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 
dalam upaya Meningkatkan Ketahanan 
Pangan 

3 Sumini dan Holidi UNMURA 
Aplikasi Populasi Itik untuk Meningkatkan 
Produksi Padi dengan Konsep Pertanian 
Terpadu 

4 Nining Suningsih, 
Hayatun Nofrida dan 
Feriyanto 

UNMURA Budidaya Rumput Setaria (Setaria 
splendida) Menggunakan Pupuk Kotoran 
Kambing sebagai Upaya Meningkatkan 
Pendapatan Petani 

 
SESSION 2: 14.30-15.30 
No
. 

Pemakalah Instansi Judul 

5 
Etis Sunandi, Dian 
Agustina, dan Herlin 
Fransiska 

UNIB 

Pemodelan tingkat kemiskinan di Wilayah 
Pesisir Kabupaten Mukomuko dengan 
Menggunakan Medote Empirical Best 
Linear Unbiased Prediction 

6 Citra Etika dan Nurdia 
STIE 

PRABUMULI
H 

Kebijakan Pengentasan Kemiskinan 
Melalui Dana Desa Dan Penguat Otonomi 
Desa Di Kota Prabumulih 

7 Sarina  UNIHAZ 
Agroindustri Kerupuk Ubikayu (Opak) Di 
Desa Bukit Peninjauan II Kecamatan 
Sukaraja Kabupaten Seluma               

8 
 Lina Ivanti, Sri 
Suryani M.Rambe dan 
Wilda Mikasari 

BPTP 
Bengkulu 

Kajian Pengetahuan Kelompok Wanita 
Pengolahan Hasil dan Wanita Tani 
Terhadap Teknologi Pengolahan Jeruk Rgl 
di Kabupaten Lebong 
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SESSION 3: 15.30-16.30 
No. Pemakalah Instansi Judul 

A9 
Sukarso dan Ikhsan 
Hasibuan 

Dinas 
Ketahanan 

Pangan 
Seluma 

Peluang Dan Tantangan 
Pengembangan Produk Olahan Kopi 
Seluma  

A10 

Fenny Utari, 
Nurlaila Ervina 
Herliany, Bertoka 
Fajar SP Negara 

UNIB 
Potensi Buah Mangrove Avicennia 
marina sebagai Pengawet Alami pada 
Ikan  

A11 Sarina UNIHAZ 

Analisis Usaha Agroindustri Kerupuk 
Opak (Studi Kasus di Desa Bukit 
Peninjauan II Kecamatan Sukaraja 
Kabupaten Seluma) 

A12 Ikhsan Hasibuan UNIHAZ 
Perancangan Alat Pengendali Gulma 
Untuk Menghemat Biaya Pengendalian 
Gulma 
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RUANG B. TEKNOLOGI PENINGKATAN PENDAPATAN 
 
Moderator : Risvan Anwar 
Notulen : Handoko 
 
SESSION 1: 13.30-14.30 
No. Pemakalah Instansi Judul 

1 
Yesmawati dan 
Yartiwi 

BPTP 
Bengkulu 

Peran Inovasi Teknologi sebagai 
Upaya Khusus dalam Peningkatan 
Produktivitas Padi di Kabupaten 
Seluma 

2` 
Nely Murniati, 
Sutejo dan John 
Bimasri  

UNMURA 
Peningkatan Produksi Ubi Jalar 
Sistem Vertikultur dengan Variasi 
Populasi dan Aplikasi  Mol 

3 
Mardiansyah, Sarina 
dan Eka Suzanna 

BKSDA 
Bengkulu 

Analisis Efisiensi Perbanyakan 
Tanaman Hias Pucuk Merah 
(Syzigium mytifolium) secara 
Vegetatif (stek) dengan Perlakuan 
Zat Pengatur Tumbuh 

4 Sri Rustianti, 
Asfaruddin dan 
Farida Aryani 

UNIHAZ Evaluasi Galur Tomat  (Lycopersicum 
esculentum Mill.) Keturunan ke-6 
pada Budidaya Organik  

 
SESSION 2: 14.30-15.30 

No. Pemakalah Instansi Judul 

5 
Sri Dayanti, Nanik 
Setyowati dan Sigit 
Sudjatmiko 

UNIB 

Pertumbuhan dan Hasil  Jagung 
Manis(Zea mays L. Saccharata) pada 
Berbagai Kombinasi Dosis Pupuk Organik  
Limbah Sawit dan NPK Sintetik di 
Inceptisol 

6 
Edi Susilo, Parwito 
dan Hesti Pujiwati 

UNRAS 

Potensi Pertumbuhan dan Hasil Ratoon 
Sorgum dengan Aplikasi Limbah Pabrik 
Minyak Kelapa Sawit (LPMKS) di Tanah 
Ultisol 

7 
Fera Fariska Dan 
Darius 

UNIVED 

Pemanfaatan Serat Limbah Industri 
Tandan Kosong Sawit dengan Media 
Pertumbuhan Jamur Tiram (Pleurotus 
osteratus) di Kota Bengkulu 

8 Andi Ishak, Zul 
Efendi, dan Erpan 
Ramon 

BPTP 
Bengkulu 

Faktor Penghambat Penggunaan Solid 
Limbah Sawit Sebagai Pakan Ternak 
Sapi Potong di Kabupaten Seluma 
(Kasus di Kelompok Ternak Tunas 
Harapan, Desa Sumber Arum, 
Kecamatan Sukaraja) 
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SESSION 3: 15.30-16.30 
No. Pemakalah Instansi Judul 

9 Sri Indarti UMB 
Strategi Pemberdayaan Komunitas 
Rentan Bencana di Kampung Rajut 
Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu 

10 
Ika Pasca Himawati, 
Yessilia Osira, dan 
Dessy Afrita 

UNIB 

Peran Strategis  Mahasiswa Dalam 
Mengembangkanekonomi Kreatif Di 
Indonesia 
 

11 Risvan Anwar, Eka 
Suzanna, Djatmiko, 
M. Tanu Gurtiwo, 
Windi Sambaz Dwi 
Andika, Sarina dan 
Sunarti 

UNIHAZ Uji Efektifitas Herbisida Formulasi 
Unihaz pada Gulma Air di Lahan Rawa 
Tadah Hujan dan Rawa Payau 

12 Andi Ishak,, Rudi 
Hartono & Kusmea 
Dinata 

BPTP 
Bengkulu 

Efektivitas Pelatihan Teknologi 
Bujangseta Tanaman Jeruk Bagi 
Penyuluh Di Balai Penyuluhan Pertanian 
Dan Perikanan (Bp3) Air Dingin 
Kabupaten Lebong 
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RUANG C. TEKNOLOGI PENGURANGAN KEMISKINAN 
 
Moderator : Sunarti 
Notulen : Anggia Damayanti 
 
SESSION 1: 13.30-14.30 
No. Pemakalah Instansi Judul 

1 
Yulfiperius , Firman  
dan Suria Darwisito 

UNIHAZ 

Uji Multilokasiformulasi Pakan Ikan 
Ramah Lingkungan untuk Pertumbuhan 
Ikan Nila di Kabupaten Seluma, 
Kabupaten Bengkulu Tengah dan 
Kabupaten Rejang Lebong  

2` 
Iqbal 
Effendy,Wartono dan 
Romdon 

UNMURA 
Substitusi Urea melalui Pemanfaatan 
Tanaman Turi Mini pada Budi Daya 
Tanaman Jagung Manis di Polibag 

3 

Taufik Hidayat, Wilda 
Mikasari, Shannora 
Yuliasari dan Lina 
Ivanti 

BPTP 
Bengkulu 

Karakteristik Kimia dan Organoleptik 
Beras Analog dari Ubi Kayu, Pisang 
Kepok dan Jagung 

4 Samsul Bahri UNMURA 
Pemanfaatan Biochar dan Pupuk 
Kandang Ayam pada Pertanaman 
Jagung Hibrida di Tanah Ultisol  

 
SESSION 2: 14.30-15.30 

No. Pemakalah Instansi Judul 

5 
 Lina Ivanti dan 
Wilda Mikasari 

BPTP 
Bengkulu 

Pengaruh Pencucian, Jenis Kemasan dan 
Suhu Terhadap Susut Bobot Cabai 
Merah Keriting Selama Penyimpanan 

6 
Candra Wahyudi, 
Tunjung Pamekas 
dan Nanik Setyowati 

UNIB 

Karakterisasi dan Mekanisme 
Penghambatan Enam Isolat Trichoderma 
Asal Tiga Kabupaten di Provinsi 
Bengkulu 

7 
Evi Andriani danAna 
Nurmalia 

UNIVED 

Pertumbuhan dan Sifat Kimia Tanah 
Tanaman Kentang Akibat Penggunaan 
Pupuk Kompos Sampah Kota dan Pupuk 
P di Tanah Ultisol 

8 

Rudi Saputra 
Hutabarat, Edhi 
Turmudi dan Nanik 
Setyowati 

UNIB 

Kompos Paitan (Tithonia diversifolia) 
dan Fosfor, Pengaruhnya Terhadap 
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman 
Kacang Tanah 
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SESSION 3: 15.30-16.30 
No. Pemakalah Instansi Judul 

9 
Neti Kesumawati, 
Hasanawi Masturi, 
dan Rita Hayati 

UMB 

Pentingnya Menggali Kearifan Lokal 
Masyarakat Petani Dalam Rangka 
Memelihara Kelestarian Lahan Pertanian 
Sebagai Pendukung Ketahanan Pangan 
Di Kabupaten Rejang Lebong 

10 Rika Dwi Yulihartika    UNIVED 

Analisis Pendapatan Rumah Tangga 
Petani Pengolahan Gula Merah Aren di 
Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu 
Rejang Kabupaten Rejang Lebong 
Provinsi Bengkulu 

11 
Sunarti dan Ikhsan 
Hasibuan 

UNIHAZ 
Potensi Pelepah Sawit sebagai Pupuk 
Organik untuk Meningkatkan 
Pendapatan Masyarakat  
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RUANG D. TEKNOLOGI PENGENTASAN KEMISKINAN 
 
Moderator :  Suharun 
Notulen :  Ardilla Ayu 
 
SESSION 1: 13.30-14.30 
No. Pemakalah Instansi Judul 

1 
Budi Kurniadi, 
Djamilah dan 
Hasanudin 

UNIB 

Uji Efektivitas Ekstrak Kasar Kulit 
Singkong Karet dan Umbi  Gadung 
terhadap Crocidolomia pavonana F. pada 
Tanaman Pakcoy 

2` Novianto UNMURA 
Evaluasi Kajian Pendapatan Keluarga 
Terhadap Kebutuhan Pangan Rumah 
Tangga 

 3 
Engkos Kosmana dan 
Yesmawati 
 

BPTP 
Bengkulu 

Prospek Pengembangan Peremajaan 
Tanaman Kopi melalui Teknik Kapak 
Kulai di Kecamatan Kepahiang 
Kabupaten Kepahiang 

4 
Nurlianti, Nurseha, 
dan Prihanani 

UNIHAZ 

Peran Perguruan Tinggi Melalui  Kkn-
Ppm Tematik  Pemberdayaan 
Masyarakat Desa   untuk Meningkatkan 
Kesejahteraan Keluarga  

 
SESSION 2: 14.30-15.30 

No. Pemakalah Instansi Judul 

5 
Siska Alfiati dan 
Rona Anggrainie 
 

STIE 
Prabumulih 

Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga 
dan Faktor-faktor yang 
Mempengaruhinya (Studi Kasus di Kota 
Prabumulih Sumatera Selatan) 

6 

Herlena Bidi Astuti, 
Emlan Fauzi, Wawan 
Eka Putra dan Evi 
Silviyani 

BPTP 
Bengkulu 

Usahatani Jagung dalam Kebijakan 
Peningkatan Produksi Pangan di Provinsi 
Bengkulu 

7 
Eva Ramalia Sari, 
Hesti Nur'aini dan 
Ronald Frediantoro 

UNIVED 
Potensi Subtitusi Tebu Telur (Saccharum 
edule) Terhadap Kualitas Kimia dan 
Organoleptik Nugget Ayam 

8 

Yanmesli, 
Supriyono,Nofirman, 
Edwar,Daniel Calvin 
Jericho,Parwito, dan 
Eko Sumartono 

UNIHAZ 
Analisis Orientasi Detail Tata Ruang di 
Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara 
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SESSION 3: 15.30-16.30 
No. Pemakalah Instansi Judul 

9 

Andreani Kinata, 
Dian Novita dan Edi 
Susilo 
 

UNRAS 

Penerapan Teknologi Budidaya Jenuh Air 
Kedelai Hitam di Rawa Lebak dengan 
Penambahan Amelioran Batu Karang 
dengan Dosis dan Waktu Aplikasi yang 
Berbeda  

10 
Fiana Podesta, D. 
Fitriani, dan R. Harini 

UMB 

Masukan Energy Jumlah Panas Dan 
Konsentrasi Bioaktivator Ragi Terhadap 
Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman 
Kedelai 

11 
Alfayanti dan 
Yahumri 

BPTP 
Bengkulu 

Kelayakan Finansial Usahatani Jagung 
Hibrida dengan Penerapan Teknologi 
PTT di Kabupaten Bengkulu Utara 

12 
Asfaruddin dan Sri 
Mulatsih 

UNIHAZ 
Evaluasi Produktivitas Ratoon dari 32 
Genotif Hasil Persilangan Padi Gogo 
Lokal Bengkulu 
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RUANG E INOVASI UNTUK MASYARAKAT 
 
Moderator :  Sri Murtini 
Notulen :  Dian Purnama Sari 
 
SESSION 1: 13.30-14.30 
 
1 Nenny Wahyuni dan 

Verry Yarda Ningsih 
 

UNMURA Peran Wanita Tani dalam Mengatasi 
Kemiskinan di Kecamatan Muara 
Kelingi Kabupaten Musi Rawas 

2 Alfayanti dan 
Engkos Kosmanah 

BPTP 
Bengkulu 

Respon Petani Terhadap Penerapan 
Paket Teknologi Pengendalian Hama 
Terpadu Tanaman Cabai di 
Kabupaten Kepahiang 

3 Dihamri, Haimah dan 
Abditama Srifitriani 

UNIHAZ Model Pemberdayaan Masyarakat 
Miskin  Suku Kubu (Anak Dalam)  di 
Desa Muara Tiku Kabupaten Musi 
Rawas Utara 

4 Parwito, Edi Susilo 
dan Supriyono 

UNRAS Aplikasi Vesikular Arbuskular 
Mikoriza (VAM) dari 10 Kecamatan di 
Kabupaten Bengkulu Utara pada 
Bibit Sawit 

 
 
SESSION 2: 14.30-15.30 

5 
Widodo Haryoko & 
M. Zulman Harja 
Utama 

UNITAS 
Padang 

Pengaruh Lumpur Sungai Terhadap 
Pertumbuhan Dan hasil Padi Toleran 
Asam-Asam Organik Meracun 
Golongan Fenolat Pada Sawah 
Gambut 

6 Yulfiperius dan Asro 
Nurhabib 

UNIHAZ Pemetaan Potensi Budidaya Ikan 
Patin di Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur, Jambi 

7 Hertina Artanti dan 
Siti Rosmanah 

BPTP Keanekaragaman Serangga pada 
Berbagai Paket Teknologi 
Pengendalian Hama Tanaman Cabai 
di Kabupaten Kepahiang Provinsi 
Bengkulu 

8 Sumardi, 
Mohammad Chozin, 
danHermansyah 
 

UNIB Pertumbuhan dan Hasil Ratun 
GalurF4Padi RawaAkibat Pemberian 
Dosis Nitrogen dan Tinggi 
Pemotongaan Tunggul Berbeda 
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SESSION 3: 15.30-16.30 

9 
Engkos Kosmanah 
dan Alfayanti 
 

BPTP 
Bengkulu 

Pengetahuan Petani Terhadap 
Teknologi Pengendalian Hama 
Terpadu Tanaman Cabai di 
Kabupaten Kepahiang 

10 Firman dan Dedi 
Pardiansyah 

UNIHAZ Pengayaan Air Limbah Budidaya Lele  
sebagai  Bahan Pembuatan Poc 
Berkualitas 

11 

Danner Sagala, Eka 

Suzanna, dan 

Prihanani 

 

UNIHAZ 

Jenis Dan Waktu Aplikasi Ameliorasi 

Sesuai Periode Kritis Al Terhadap 

Pertumbuhan Dan Komponen Hasil 

Kedelai 
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KEPANITIAAN 
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SUSUNAN PANITIA SEMINAR NASIONAL 
PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 
 
Pelindung : Rektor 
Penasehat : Wakil rektor I, II, III 
Pengarah : Dekan Fakultas Pertanian 
Penanggung jawab : Kajur Agroteknologi 
 
Ketua Pelaksana : Ir. Asfaruddin, MSi 
Wakil Ketua : Eka Suzanna, SP., MSi 
Sekretaris : Asro Nurhabib, SPi, MSi 
Bendahara : Gusmaniar, SE 
 
DIVISI-DIVISI 
 
Divisi Promosi dan Pendaftaran 

Koordinator : Asro Nurhabib, SPi., MSi 
Anggota : Ir. Asfaruddin MSi 
   Ir. Sarina, MSi 
   Ir. Nurseha, MSi 
   Dedi Pardiansyah SPi., MSi 
   Danner Sagala, SP., MSi  
   Ihsan Hasibuan SP., MSc 
 

Divisi Acara 
Koordinator : Ir. Risvan Anwar, MSc 
Anggota : Dr. Sunarti, MP 
   Ir. Zulkasyni, MSi 
   Ir. Sri Mulatsih, MSi 
   Ir. Nurlianti, MSi 

 
Divisi Perlengkapan 

Koordinator : Ir. Firman, MSi 
Anggota : Eka Suzanna, SP., MSi 
   Dedi Pardiansyah, SPi.,MSi 
   Hasanatul Aini, SE 
   Gusmaniar, SE 
   Fansuri 
   Andi Saputra 
   Dendi Sudrajat 
   Debi Gustiranda 

 
Divisi Humas, Dokumentasi & Publikasi 

Koordinator : Ir. Suharun, MSi 
Anggota : Sri Murtini, SPi., MSi 
   Asro Nurhabib, SPi., MSi 
   Ir. Prihanani, MSi 
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Divisi Konsumsi 
Koordinator : Ir. Sri Mulatsih, MSi 
Anggota : Ir. Prihanani, MSi 
   Ir. Farida, MSi 
   Yasmaida, SE 
   Okky Cinantya Dyaksa 
   Melya Ayu 

 
Divisi Transportasi 

Koordinator : Dedi Pardiansyah, SPi MSi 
Anggota :  Ir. Asfaruddin, MSi 
   Nasir Ahmad, MSi 
   Ir. Sarina, MSi 
   Doni S. Ilman 
   Syaiful Azwi 

 


