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PENDAHULUAN 

Konsep pertanian berkelanjutan merupakan sistem produksi tanaman dan 

ternak dalam jangka panjang secara efisien dengan memanfaatkan sumberdaya 

yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sistem budidaya untuk 

meningkatkan produksi pangan ini harus mampu menyediakan bahan pangan 

yang cukup, bergizi, aman dan sesuai dengan selera masyarakat. Upaya ini harus 

pula dapat menjamin kelestarian lingkungan, meningkatkan perekonomian 

masyarakat dan pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat itu sendiri.  

Pada saat perkembangan penduduk tidak lagi dapat diikuti oleh 

pertambahan produksi pangan dunia, dikumandangkanlah berbagai upaya untuk 

menghadapi kesenjangan tersebut. Salah satu upaya yang sangat berhasil adalah 

program yang disebut revolusi hijau, dengan menghasilkan varietas-varietas baru 

berpotensi hasil tinggi yang diikuti dengan penggunaan faktor-faktor produksi 

yang sangat intensif. Revolusi hijau ini memberikan harapan untuk menghindari 

bencana kelaparan yang kebanyakan dihadapi di negara-negara terkebelakang dan 

negara-negara sedang berkembang. Namun begitu, upaya pertanian intensif ini 

rupanya berdampak pula dengan munculnya permasalah baru seperti semakin 

cepatnya pertambahan penduduk, terbatasnya sumber daya lahan, dan kerusakan 

lingkungan yang disebabkan penggunaan pestisida dan pupuk yang sangat 

intensif.  Lantas bagaimana usaha kita untuk  tetap meningkatkan produksi pangan 

untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tetap bertambah tanpa penggunaan 

pupuk dan pestisida terutama pada kondisi lahan yang tersedia makin terbatas? 

Apakah pengembangan ilmu dan teknologi via pemuliaan tanaman masih mampu 

untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan tadi? Nampaknya 

menyeruaknya perkembangan bioteknologi pertanian dapat mempunyai prospek 

yang sangat besar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.  

 

Pemuliaan Tanaman konvensional 

 Pemuliaan tanaman merupakan suatu teknologi di bidang pertanian untuk 

manipulasi atau merubah spesies tanaman dengan sengaja untuk mendapatkan 

genotipe dan penotipe yang sesuai dengan keinginan berdasarkan kegunaan 

tertentu (Briggs dan Knowles, 1977). Pada awalnya pemuliaan tanaman dimulai 

dengan memelihara tanaman liar (domestikasi) yang ukurannya serba mini dan 

sangat berbeda dengan tanaman masa kini yang telah menjalani berbagai tahapan 

modifikasi. Perubahan sifat tanaman akibat modifikasi tadi kontribusinya sangat 

besar bukan hanya kepada perkembangan sektor pertanian per se, bahkan terhadap 

perkembangan sektor ekonomi lainnya.  

 Pengembangan varietas baru mampu meningkatkan produktifitas tanaman 

dengan mengubah berbagai sifat tanaman. Tanaman yang pada awalnya 

mempunyai ukuran organ hasil kecil diubah menjadi berukuran besar, pada 

bawang bentuk siungnya berubh dari banyak suing menjadi suing tunggal yang 

ukurannya lebih besar. Waktu panen tanaman yang dahulunya lebih lama diubah 
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menjadi lebih genjah sehingga dapat dipanen lebih dari satu kali dalam setahun. 

Dengan pemuliaan tanaman, diciptakan tanaman yang tahan terhadap serangan 

hama dan penyakit, kualitasnya menjadi lebih baik bahkan dapat menghilangkan 

organ dan bahan kimia yang tidak diingini dari suatu tanaman. Upaya-upaya ini 

dilakukan dengan melakukan persilangan antara tanaman induk yang telah 

diketahui mempunyai sifat yang diinginkan. Dihasilkannya varietas-varietas baru 

dengan pemulaan konvensional ini juga memacu perkembangan teknologi sector 

selain pertanian. Misalnya varietas padi yang respon terhadap pupuk buatan 

memacu perkembangan industry pupuk. Dihasilkannya varietas tanaman yang 

tahan atau toleran terhadap herbisida memacu berkembangnya industry herbisida 

karena dapat digunakan dalam penyiangan tanaman. Hal yang tak kalah 

pentingnya adalah semakin luasnya daerah adaptasi tanaman-tanaman pertanian 

dengan dikembangkannya varietas-varietas baru. Sebagai contoh ditemukannya 

jenis kelapa sawit yang toleran terhadap lahan yang sering mengalami genangan 

air, menyebabkan berkembangnya perkebunan kelapa sawit di dareah Riau dan 

Kalimantan yang notabene banyak terdiri dari lahan gambut. 

 

Bioteknologi dan Rekayasa Genetik 

Bioteknologi merupakan berbagai upaya aplikasi teknologi pertanian atau 

produksi pangan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem produksi dan 

menghasilkan pangan yang lebih baik. Bioteknologi memberikan pilihan untuk 

memamfaatkan, melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati, 

mempercepat perakitan varietas tanaman, hewan melalui rekayasa genetik, 

bantuan marka genetik untuk melakukan seleksi dan kultur invitro serta dapat 

memanfaatkan mikroba tertentu untuk perbaikan sifat baik tanaman dan hewan.   

Sampai saat ini, bioteknologi dan rekayasa genetik telah memberikan 

kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan pertanian. Applikasi 

bioteknologi di bidang pertanian yang sudah berhasil antara lain penggunaan 

tanaman transgenic yang sudah mengglobal. Luas areal penanaman tanaman 

transgenic di Amerika Serikat pada tahun 2005 sudah mencapai 50 juta Ha, di 

Argentina 17, juta, di Brasil 10 juta dan Canada sekitar 6 juta Ha. Di Asia, negara 

yang paling luas areal pemanfaatan tanaman transgeniknya adalah di Cina seluas 

3,5 juta ha diikuti India seluas 1,5 Ha sementara di Australia luas tanaman 

transgenic mencapai 1,1 ha. Sedangkan negara-negara di benua lainnya menanam 

tanaman transgenik ini dalam luasan yang kurang dari satu juta ha.  

 

Peran Bioteknologi menghadapi Krisis Pangan ke Depan 

Bioteknologi merupakan teknik yang sangat bermanfaat dalam 

pengembangan pertanian masa depan karena dapat dimanfaatkan untuk 

menyelesaikan berbagai masalah dalam peningkatan mutu dan produktifitas 

tanaman dengan efisiensi yang tinggi.  Diantara pemanfaatan bioteknologi dalam 

bidang pemuliaan tanaman adalah sebabagai berikut. 

 

Marka molekuler 

Dewasa ini penanda genetik yang telah banyak dimanfaatkan untuk 

membantu analisis keragaman tanaman ada tiga jenis yaitu penanda morfologi, 

penanda protein, dan penanda DNA. Penanda morfologi lebih popular digunakan 

dalam pemuliaan konvensional untuk membedakan satu genotipe dengan genotipe 
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lain. Dalam kegiatan seleksi penanda ini dapat dengan mudah digunakan karena 

dapat dikenali dari pengamatan mata misalnya bentuk daun, urat daun, bentuk 

kelopak bunga, warna bunga dan sebagainya.  Akan tetapi penanda morfologi 

sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sehingga pada keadaan 

tertentu menjadi kurang akurat. Oleh sebab itu dengan prinsip marka molekul 

upaya untuk itu dapat diatasi dengan mudah. 

Penggunaan marka molekuler (penanda molekuler) untuk menyeleksi sifat 

yang diinginkan dari keturunan hasil persilangan dengan pelacakan sifat-sifat 

tanaman berdasarkan DNA yang dimiliki tanaman akan mempercepat proses 

tersebut. Keuntungan  metode ini adalah dapat mempersingkat waktu pengujian 

tanaman karena dapat dilakukan pada saat tanaman masih muda. Jika dengan cara 

konvensional diperlukan waktu lebih panjang - sedikitnya lima tahun - karena 

harus menunggu tanaman berbuah dan menghasilkan biji. Sehingga  dengan cara 

ini hanya diperlukan waktu paling lama dua atau tiga tahun. Dengan marka 

molekuler, pada generasi ketiga tanaman hasil persilangan yang diseleksi via 

marka molekul sudah stabil.  Kegunaan lain dari marka molekul adalah untuk 

menentukan jarak kedekaatan dan kekerabatan tanaman misalnya pada tanaman 

jagung. Dengan begitu, para pemulia menjadi lebih mudah dalam melakukan 

penentuan induk dalam suatu rencana persilangan.  

 

Rekayasa genetik 

Rekayasa genetika dalam bidang tanaman dilakukan dengan mentransfer 

gen asing (dari tanaman lain atau organisme lain) ke dalam tanaman yang 

menjadi target. Hasil rekayasa genetika pada tanaman seperti ini disebut tanaman 

transgenik. Sampai saat ini sudah diperoleh beberapa tanaman transgenik yang 

toleran terhadap salinitas, kekeringan dan hama/penyakit (Halford, 2006). 

 

Tanaman Tahan Kekeringan 

Tanaman yang mempunyai sistem perakaran yang dalam dan mempunyai 

kemampuan untuk menembus tanah kering serta mempunyai kutikula akar yang 

tebal biasanya sangat toleran terhadap kekeringan. Organisme lain misalnya 

cendawan kapang mempunyai gen yang mampu bertahan dalam kondisi 

kekeringan, karena dalam selnya terdapat enzim trehalase. Gen yang ada pada 

kapang ini ditransfer ke tanaman pertanian sehingga menjadi tahan terhadap 

kekeringan. Salah satu contoh tanaman yang tahan kekeringan dari hasil 

transgenic adalah tembakau. 

 

Tanaman Resisten Hama dan penyakit tanaman 

Penggunaan bioteknologi untuk pestisida dalam budidaya tanaman supaya 

tanamaan terhindar dari serangan hama dan penyakit tanaman sebenarnya sudah 

lama diaplikasikan. Misalnya mengekstraks toksin tertentu yang terdapat dalam 

bakteri Bacillus thuringiensis dan menyemprotkan ke tanaman yang terserang 

hama sudah biasa digunakan sebagai biopestida untuk membunuh larva serangga 

tertentu. Namun upaya untuk mentransfer gen yang ada pada bakteri tersebut 

(gen-nya diberi kode Bt toxin) ke tanaman baru dimulai sekitar tahun 1985.  

Berbagai tanaman transgenik telah berhasil didapatkan dengan 

memanfaatkan gen Bt ini. Tanaman pertama yang berhasil menjadi penerima gen 

Bt ini adalah tembakau yang tahan terhadap ulat daun. Dalam daun tembakau 
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transgenic ini dapat dihasilkan insektisida yang dapat mengganggu pencenaan 

larva hama sehingga larvanya mati.  Rekayasa genetik memanfaatkan gen Bt juga 

telah berhasil pada tanaman jagug sehingga tahan terhadap penggerek batang dan 

penggerek tongkol. Pada jagung, rekayasa genetik juga menghaqsilkan resistensi 

terhadap herbisida sehingga tanaman transgenik jagung mampu bertahan hidup 

jika disemprot dengan herbisida yang digunakan untuk penyiangan. Gen Bt toksin 

gen yang ditransfer ke tanaman kapas berhasil menjadikannya tahan terhadap 

hama pemakan buah dan pemakan serat muda. Tanaman kapas Bt ini diproduksi 

oleh Monsanto, St. Louis, Missouri, Amerika Serikat. Tanaman kapas Bt ini 

banyak dibudidayakan di India sampai saat ini dan pernah diujicoba di Sulawesi 

selatan pada tahun 2004-2005, namun banyak mendapat penolakan dari berbagai 

elemen masyarakat pada waktu itu. Tanaman lainnya yang memanfaatkan gen Bt 

ini adalah kentang yang tahan terhadap hama Colorado bettle. Upaya transfer gen 

untuk mendapatkan ketahanan terhadap penyakit saat ini juga banyak dilakukan. 

Salah satu yang paling popular adalah upaya untuk mentfranfer gen tahan virus 

dari suatu jenis rumputan yang disebut johnsongrass ke jagung dengan harapan 

tanaman jagung menjadi tahan terhadap penyakit virus, begitu pula pada tanaman 

padi yang dilakukan di Jepang.  

 

Rekayasa Genetika  

Kemajuan yang telah dicapai dalam bidang bioteknologi tanaman berhasil 

mempercepat dan meningkatkan berbagai penelitian tentang pemahaman 

biosintesis. Berbagai enzim yang berperan dalam metabolisme tanaman melalui  

penelitian telah berhasil dimanipulasi menggunakan jasa bakteri  Agrobacterium 

tumafaciens (Murakami et al. 1998) atau transformasi genetik secara langsung 

dengan menggunakan Polyethylene glycol (PEG) dan particle gun (Yunus et al., 

2000). Kemampuan bakteri A. tumafaciens untuk mentransfer T-DNA ke intisel 

dan berintegrasi ke dalam kromosom tanaman dimanfaatkan oleh para peneliti 

untuk melakukan rekayasa genetika. Teknologi rekayasa genetika telah 

berkembang untuk tujuan peningkatan kandungan nutrisi tertentu seperti beta 

karotin pada padi (seperti Golden rice) (Ye et al., 2000), kandungan protein dan 

nutrisi lainnya pada ubi kayu. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan 

kandungan minyak dan pengaturan komposisi minyak biji-bijian baik yang 

dipakai sebagai minyak makan maupun sebagai bahan baku biodisel. 

Di masa depan, penelitian yang mengarah kepada perbaikan mutu nutrisi 

tanaman sangat berpotensi untuk dilakukan dengan rekayasa genetik walaupun 

keberhasilannya sangat kecil karena rumitnya jalur biosintesis dalam pembentuk 

bahan tersebut. Namun sudah ada juga tanaman transgenic untuk perbaikan nutrisi 

tersebut seperti pada tanaman Arabidopsis yang mampu mengakumulasi 

anthocyanine dalam jumlah yang tinggi setelah di transferkan gen Tf C1 dan R 

yang mengatur produksi flavonoid di lapisan aleuron jagung (Bruce et al., 2000; 

Jako et al., 2001).  Perbaikan mutu minyak pada berbagai tanaman penghasil 

minyak makan juga menjadi target masa depan dari rekayasa genetik. Minyak 

makan dengan kandungan asam lemak tidak jenuh (monounsaturated) 

memberikan perbaikan kestabilan, flavor, dan nutrisi bagi manusia (Nirmala et al., 

2008).  
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Pro Kontra Terhadap Bioteknologi 

Penggunaan bioteknologi untuk menciptakan kultivar unggul seperti 

tanaman padi dan tanaman semusim sangat berguna untuk pemenuhan kebutuhan 

pangan rakyat Indonesia (Rifai, 2001).  Bioteknologi seperti tanaman transgenik 

dalam bidang pertanian pada dasarnya telah mulai dikembangkan, namun 

penolakan-penolakan dari berbagai pihak menyebabkan teknologi ini tidak pesat 

perkembangannya. Tanaman-tanaman pertanian yang telah berhasil meningkatkan 

produksi dan kualitas melalui transgenik antara lain kapas, jagung, kedelai dan 

lain-lain. 

Pro dan kontra penggunaan tanaman transgenik ramai dibicarakan 

diberbagai media massa. Salah satu contohnya adalah kapas transgenik. Pihak 

yang pro, terutama para petinggi dan wakil petani yang tahu betul hasil uji coba di 

lapangan memandang kapas transgenik sebagai mimpi yang dapat membuat 

kenyataan, sedangkan Pihak yang kontra, sangat ekstrim mengungkapkan 

berbagai bahaya hipotetik tanaman transgenik. 

Selain kapas, juga terjadi kontroversi penggunaan tanaman jagung yang 

telah direkayasa secara genetik untuk pakan unggas. Kekhawatiran yang muncul 

adalah produk akhir unggas Indonesia akan mengandung Genetically Modified 

Organism (GMO). Masalah lain yang menjadi kekhawatiran berbagai pihak 

adalah potensinya dalam mengganggu keseimbangan lingkungan antara lain 

serbuk sari jagung dialam bebas dapat mengawini gulma-gulma liar, sehingga 

menghasilkan gulma unggul yang sulit dibasmi. Sebaliknya, kelompok 

masyarakat yang pro mengatakan bahwa dengan jagung transgenik selain akan 

mempercepat swa sembada jagung, manfaat lain adalah jagung yang dihasilkan 

mempunyai kualitas yang hebat, kebal terhadap serangan hama sehingga petani 

tidak perlu menyemprot pestisida. 

Tantangan juga mungkin saja terjadi dari pihak-pihak yang merasa 

dirugikan dengan ditemukannya tanaman transgenic ini. Mungkin saja fabrikan 

pestisida yang kehilangan sebahagian revenuenya akibat berkurangnya penjualan 

produk mereka yang tidak dibutuhkan lagi karena tanaman ternyata tahan 

terhadap OPT. Dilain sisi, produsen herbisida menjadi sangat setuju dengan 

penggunaan tanaman kedelai toleran terhadap herbisida, karena meningkatnya 

penggunaan produk mereka untuk digunakan dalam kegiatan penyiangan.  
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ABSTRAK 

Sejalan dengan luasnya areal pengembangan budidaya tanaman kelapa sawit di 

Propinsi Riau menyebabkan kebutuhan bibit yang baik dan berkualitas juga 

semakin meningkat. Namun pemenuhan kebutuhan terhadap bibit tersebut 

terkendala oleh adanya serangan jamur Ganoderma boninense pada kelapa sawit 

mulai dari pembibitan sampai tanaman menghasilkan. Pengendallian yang pada 

saat ini dilakukan oleh petani swadaya adalah dengan menggunakan pestisida 

sintetik. Penggunaan pestisida sintetik secara terus menerus akan menyebabkan 

munculnya ras-ras fisiologi baru, mutasi gen, resistensi dan dapat membunuh 

organisme non target. Untuk mengatasi permasalahan ini maka dicari alternatif 

pengendalian yang ramah lingkungan yaitu dengan memanfaatkan potensi 

Bacillus sp. yang diharapkan dapat mengendalikan jamur G. boninense dan 

meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan isolat Bacillus sp. yang mampu berperan sebagai pemacu tumbuh 

dan sebagi antimikroba. Metode penelitian ini dilakukan secara eksperimen 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap, setiap perlakuan dilakukan 

pengulangan sebanyak 4 ulangan. Hasil penelitian diperoleh bahwa formulasi 

Bacillus sp. dapat menekan serangan G. boninense baik secara in-vitro maupun di 

lapangan dan memacu pertumbuhan bibit kelapa sawit di pembibitan utama. 

 

Keyword : Bacillus sp., rhizobacteria, Ganoderma boninense, antimikroba 

 

PENDAHULUAN 

Kelapa sawit Indonesia mempunyai  daya saing komoditas (competitive 

advantages) (CPO) masih lemah di pasar Internasional. Salah satu strategi kunci 

yang diyakini mampu meningkatkan daya saing kelapa sawit adalah dengan 

perbaikan teknologi yaitu dengan pengelolaan Iimbah. Ketersedian limbah 

biomassa sisa dari industri sawit, jumlahnya sangat berlimpah terutama di 

Propinsi Riau. Biomassa industri sawit yang dibuang kelingkungan terus 

meningkat sejalan dengan pertumbuhan industri sawit. Pelepah sawit merupakan 

salah satu limbah biomasa sawit yang dihasilkan setiap proses pemanenan dan 

selama ini hanya ditumpuk diantara batang sawit. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

inovasi teknologi Biotrikom Pengembangan tanaman kelapa sawit tidak hanya 

dilakukan oleh petani tetapi juga oleh pemerintah dan terutama sekali oleh 

perusahaan swasta. Salah satu wilayah pengembangan kelapa sawit di Indonesia 

adalah Riau. 

Riau merupakan daerah penghasil kelapa sawit dengan areal pertanaman 

seluas 1.911.113 ha dan produksi sebesar 5.937.539 ton pada tahun 2009 (Badan 

Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010). Sejalan dengan luasnya areal pengembangan 



8 

 

budidaya tanaman kelapa sawit di Propinsi Riau menyebabkan kebutuhan bibit 

yang baik dan berkualitas juga semakin meningkat. Namun pemenuhan kebutuhan 

terhadap bibit tersebut terkendala oleh adanya serangan jamur Ganoderma 

boninense pada kelapa sawit mulai dari pembibitan sampai tanaman 

menghasilkan. 

Ganoderma boninense merupakan jamur penyebab penyakit busuk 

pangkal batang pada tanaman kelapa sawit. Menurut Darmono (1998) penyakit ini 

telah menimbulkan kematian sampai 50% pada beberapa perkebunan kelapa sawit 

di Indonesia sehingga dapat menyebabkan penurunan produksi kelapa sawit. 

Selain itu, Suryanto et al. (2012) melaporkan bahwa serangan penyakit busuk 

pangkal batang pada bibit kelapa sawit dapat mencapai 20%. Besarnya tingkat 

kematian yang dapat ditimbulkan oleh Ganoderma boninense menyebabkan 

patogen ini perlu dikendalikan tidak hanya pada tanaman di lapangan tetapi juga 

pada pembibitan.  Pengendalian terhadap jamur Ganoderma boninense baik pada 

perusahaan perkebunan negara, perusahaan swasta maupun petani swadaya 

cenderung menggunakan pestisida sintetis. Salah satu alternatif untuk 

meminimalkan penggunaan pestisida sintetis adalah dengan memanfaatkan agen 

hayati. Agen hayati memiliki keunggulan antara lain ramah lingkungan, tidak 

membahayakan makhluk hidup, biaya yang tidak mahal dan dapat memperoleh 

hasil pertanian yang baik bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.Salah satu 

agen hayati yang dapat digunakan sebagai pengendali jamur Ganoderma 

boninense adalah  Bacilllus sp.  Hasil eksplorasi dan identifikasi  Puspitaet al. 

(2010) diperoleh beberapa isolat Bacillus sp. indigenus yang di duga berpotensi 

sebagai agen biokontrol dan pemacu pertumbuhan tanaman.  Isolat Bacillus sp 

asal rizosfer hutan rawa gambut perlu dikaji potensinya dalam mengendalikan 

jamur G. boninense terutama pengujian senyawa antifunginya seperti surfaktin 

dan juga enzim kitinase yang dapat merombak dinding sel jamur G.boninense. Di 

samping itu untuk meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit juga diperlukan 

kajian lanjutan tentang penetapan aktivitas PGPR (Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria) terutama IAA (Indol Asetil Acit).Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendapatkan konsentrasi yang lebih baik dari beberapa konsentrasi 

Bacillus sp. Lokal Riau dalam mengendalikan jamur Ganoderma boninense serta 

mendapatkan bibit kelapa sawit yang berkualitas 

 

METODOLOGI 

 Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan, 

sehingga diperoleh 20 unit percobaan dan masing-masing unit percobaan terdiri 

dari 2 bibit. Semua bibit dijadikan sampel untuk pengamatan masa inkubasi, 

intensitas penyakit, dan tinggi bibit, pengamatan bobot brangkasan kering dan 

ratio tajuk akar. Perlakuan yang diuji adalah beberapa konsentrasi isolat Bacillus 

sp. asal Giam Siak Kecil dari beberapa rizosfer tanaman yaitu : 

K0     = tanpa pemberian Bacillus sp. 

K-1  = 10
4
 cfu/ml Bacillus sp. 

K-2  = 10
5
 cfu/ml Bacillus sp. 

K-3  = 10
6
 cfu/ml Bacillus sp. 

K-4 =  10
7

 

cfu/ml Bacillus sp. 
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Data yang diperoleh dianalisis statistik dengan menggunakan analisis 

ragam dan untuk membandingkan perbedaan isolat antar kelompok dan di dalam 

kelompok dilakukan uji lanjut dengan uji jarak ganda Duncan‟s pada taraf 5 %. 

Parameter yang diamati meliputi masa inkubasi, intensitas serangan, pertambahan 

tingg bibit, jumlah pelepah,  lilit  bonggol, berat berangkasan kering akar, ratio 

tajuk akar dan volume akar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Munculnya Gejala Awal (hari) 

Pengamatan terhadap masa inkubasi hingga 90 hari setelah pemberian 

suspensi Bacillus sp bibit memperlihatkan bahwa bibit kelapa sawit tidak 

menunjukkan gejala terserang Ganoderma boninense. Hal ini diduga karena 

Bacillus sp yang digunakan mempunyai kemampuan yang tinggi dalam 

mengkolonisasi akar tanaman,  sehingga  strain tersebut  mampu  berkompetisi 

dalam ruang dan nutrisi. Hal ini dikarenakan  Bacillus  sp.  mampu  menggunakan  

berbagai  substrat sebagai sumber nutrisi dan mempunyai  pertumbuhan yang 

jauh lebih cepat dibandingkan Ganoderma boninense, sehingga dapat 

mempertahankan populasi secara optimal di akar tanaman (Campbell, 1989). 

Kompetisi ruang antara Bacillus spp. dengan Ganoderma boninense terjadi 

melalui pembatasan perkembangan dan penyebaran sekunder Ganoderma oleh 

Bacillus spp. sehingga Bacillus sp. dan terdistribusi secara luas  sepanjang sistem 

perakaran (Wellerdan  Cook,  1983).  Di samping itu kompetisi nutrisi juga terjadi 

sebagai akibat terjadinya peningkatan konsentrasi maka populasi Bacillus  sp 

juga semakin meningkat(321x10
7
sel/ml) terutama dalam  menggunakan 

sumber karbon, nitrogen, untuk pertumbuhan dan aktivitasnya  yang dapat  

mengakibatkan sumber nutrisi yang tersedia untuk kebutuhan patogen menjadi 

terbatas (Bull et al.,1991). 

 

Intensitas Penyakit(%) 

Pengamatan terhadap intensitas penyakit hingga 90 hari setelah pemberian 

suspensi Bacillus sp. menunjukan bahwa intensitas serangan Ganoderma 

boninense adalah 0%.  Hal ini diduga karena kemampuan antagonistik Bacillus sp  

dalam menekan perkembangan penyakit dapat dihubungkan dengan mekanisme  

penghambatan oleh senyawa antibiosis, seperti antibiotik. Menurut 

Sastrosuwignyo (1988) bahwa Bacillus sp. dapat menghasilkan antibiotik 

polipeptida subtilin, gramisidin, bacitracin, polimiksin, fitoaktindan bulbiformin. 

 

Pertambahan Tinggi Bibit Kelapa Sawit (cm) 

Pengamatan terhadap pertambahan tinggi bibit tanaman memberikan hasil 

yang berbeda, dimana pada tanaman yang diberikan perlakuan konsentrasi 

suspensi Bacillus sp. menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam 

pertumbuhan tinggi dan jumlah pelepah dibandingkan dengan tanaman yang tidak 

diberikan suspensi Bacillus sp. Rata-rata pertambahan tinggi bibit kelapa sawit 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pertambahan tinggi bibit sawit yang 

cenderung paling tinggi pada konsentrasi (321 x10
8
 sel/ml) dibandingkan dengan 

tanpa pemberian. Meningkatnya pertumbuhan bibit kelapa sawit yang 

diperlakukan dengan Bacillus sp. dapat dihubungkan dengan terjadinya 
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penekanan perkembangan Ganoderma boninense oleh Bacillus sp. melalui   

penekanan aktivitas patogen (Landa et al., 2002).   

 

Tabel 1. Rata-rata pertambahan tinggi bibit kelapa sawit setelah pemberian 

Bacillus sp. dengan konsentrasi yang berbeda  

Konsentrasi Bacillus sp. Rata-Rata Pertambahan Tinggi 

K0 = 0 cfu/ml                                                                  16,338 a 

K1 = 10 
4
 cfu/ml (  66 x 10 

5
 sel/ml)                                  16,338 ab 

K2 = 10 
5
 cfu/ml (194 x 10

6
 sel/ml)                                   19,150 ab 

K3 = 10 
6
 cfu/ml (274 x 10

7
 sel/ml)                                   20,325 ab 

K4 = 10 
7
 cfu/ml (321 x 10 

8
 sel/ml)                                  21,187 b 

Angka-angka yang diikuti oleh huruf  kecil yang tidak sama adalah berbeda nyata 

menurut hasil uji DNMRT pada taraf 5%  

 

Peningkatan  pertumbuhan tanaman yang diperlakukan  dengan  Bacillus sp 

di samping melalui penekanan penyakit, dapa tjuga dihubungkan dengan 

pengaruh tidak langsung dari aktivitas Bacillus sp dalam menghasilkan hormon 

tumbuh yang dapat merangsang pertumbuhan akarbibit kelapa sawit.  Disamping 

itu peningkatan pertumbuhan bibit kelapa sawit yang diperlakukan  dengan 

Bacillus sp. Juga dihubungkan dengan pengaruh tidak langsung dari aktivitas  

Bacillus sp dapat menghasilkan hormone tumbuh yang dapat merangsang 

pertumbuhan akar (Campbell, 1989). Menurut Haas and Devago (2005), bakteri 

yang berasosiasi dengan akar tanaman ini dinamakan Plant Growth-Promoting 

Rhizobacteria (PGPR). Bakteri ini mampu menstimulasi pertumbuhan tanaman 

dan melindungi tanaman dari serangan penyakit.  

 

Tabel 2. Rata-rata pertambahan jumlah pelapah setelah pemberian Bacillus sp. 

dengan Konsentrasi yang berbeda 

Konsentrasi Bacillus sp. Rata-Rata Pertambahan Tinggi 

K0 = 0 cfu/ml                                                                    4,000 a 

K1 = 10 
4
 cfu/ml (  66 x 10 

5
 sel/ml)                                    4,125 a 

K2 = 10 
5
 cfu/ml (194 x 10

6
 sel/ml)                                     4,500 a 

K3 = 10 
6
 cfu/ml (274 x 10

7
 sel/ml)                                     4,500 a 

K4 = 10 
7
 cfu/ml (321 x 10 

8
 sel/ml)                                    4,625 a 

Angka-angka yang diikuti oleh huruf  kecil yang tidak sama adalah berbeda nyata 

menurut hasil uji DNMRT pada taraf 5%  

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa semua perlakuan konsentrasi Bacillus sp. 

yang diuji berbeda tidak nyata sesama perlakuan yang diuji. Hal ini diduga 

perbedaan konsentrasi pada perlakuan K1, K2, K3 dan K4 akan mempengaruhi 

jumlah koloni Bacillus sp. pada perakaran bibit kelapa sawit sehingga 

kemampuan PGPR Bacillus sp. memicu pertumbuhan pelepah bibit kelapa sawit 

cenderung tidak sama. Kemampuan PGPR Bacillus sp. juga ditunjukkan 

peningkatan jumlah pelepah bibit kelapa sawit pada perlakuan Bacillus sp 

dibandingkan dengan perlakuan 0 cfu/ml Bacillus sp. (B0). Sesuai dengan hasil 

penelitian Puspita, et al. (2010) bahwa pemberian Bacillus sp pada bibit kelapa 

sawit mampu meningkatkan jumlah pelepah bibit dibandingkan dengan kontrol. 
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Kemampuan Bacillus sp. dalam meningkatkan jumlah pelepah bibit kelapa 

sawit berhubungan dengan kemampuannya dalam meningkatkan tinggi bibit 

kelapa sawit yang terlihat pada Tabel 2. Dalam hal ini, peranan Bacillus sp. 

sebagai agen biokontrol tidak hanya terlihat pada penurunan intensitas serangan 

penyakit G. Boninense (Tabel 1) tetapi juga berimbas pada peningkatan 

pertumbuhan tanaman berupa pertambahan tinggi dan jumlah pelepah bibit kelapa 

sawit. Peningkatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peranan Bacillus sp. 

sebagai PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria). Sulistiani (2009) 

menjelaskan bahwa mekanisme PGPR dalam meningkatkan pertumbuhan 

tanaman adalah dengan menghasilkan auksin dan sitokinin.PGPR juga melindungi 

tanamandari penyakit yang disebabkan oleh bakteri, cendawan, dan nematoda. 

PGPR mempengaruhi pertumbuhan tanaman dengan cara fiksasi nitrogen, sintesis 

hormon, pelarutan zat-zat mineral dan sintesis enzim yang dapat mengatur 

hormon pada tanaman (Siddiqii, 2005). 

 

Jumlah  Lilit Batang (cm) 

Hasil pengamatan terhadap jumlah lilit bonggol setelah pemberian 

suspensi Bacillus sp. dengan konsentrasi yang berbeda berpengaruh tidak nyata 

setelah analisis ragam.  Data rata-rata jumlah lilit bonggol  dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rata-rata jumlah lilit batang setelah pemberian Bacillus sp. dengan 

konsentrasi yang berbeda 

Konsentrasi Bacillus sp. Rata-Rata Jumlah Lilit Bonggol 

K0 = 0 cfu/ml                                                                   2,713 a 

K1 = 10 
4
 cfu/ml (  66 x 10 

5
 sel/ml)                                   2,813 a 

K2 = 10 
5
 cfu/ml (194 x 10

6
 sel/ml)                                    3,113 a 

K3 = 10 
6
 cfu/ml (274 x 10

7
 sel/ml)                                    3,238 a 

K4 = 10 
7
 cfu/ml (321 x 10 

8
 sel/ml)                                   3,250 a 

Angka-angka yang diikuti oleh huruf  kecil yang tidak sama adalah berbeda nyata 

menurut hasil uji DNMRT pada taraf 5%  

 

 Tabel 3 menunjukkan bahwa konsentrasi yang berbeda menunjukkan rata 

rata jumlah lilit batang berbeda tidak nyata. Namun pada perlakuan K4 (321 x 10
8
 

sel/ml) mempunyai jumlah lilit batang yang cenderung lebih banyak dibandingkan 

dengan konsentrasi lainnya dan tanpa pemberian Bacillus sp. Hal ini diduga 

peningkatan pertambahan jumlah lilit batang tersebut disebabkan karena 

pemberian  Bacillus sp. akan meningkatkan ketersediaan unsur hara, terutama N. 

Berdasarkan hasil analisis unsur hara kandungan N pada formula cair Bacillus sp. 

adalah 0,04%. Pemberian formula Bacillus sp. pada tanah dapat memicu bibit 

kelapa sawit untuk tumbuh lebih baik. 

 

Berat Berangksan Kering (g) 

Hasil pengamatan terhadap  berat berangkasan kering berpengaruh tidak 

nyata dengan pemberian Bacillus sp. pada konsentrasi yang berbeda setelah 

dilakukan analisi ragam. Data rata-rata berat berangksan keraing bibit data dilihat 

pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Rata-rata berat berangkasan kering bibit kelapa sawit setelah pemberian 

Bacillus sp. dengan konsentrasi yang berbeda 

Konsentrasi Bacillus sp. Rata-Rata Pertambahan Tinggi 

K0 = 0 cfu/ml                                                                4,000 a 

K1 = 10 
4
 cfu/ml (  66 x 10 

5
 sel/ml)                                4,125 a 

K2 = 10 
5
 cfu/ml (194 x 10

6
 sel/ml)                                 4,500 a 

K3 = 10 
6
 cfu/ml (274 x 10

7
 sel/ml)                                 4,500 a 

K4 = 10 
7
 cfu/ml (321 x 10 

8
 sel/ml)                                4,625 a 

Angka-angka yang diikuti oleh huruf  kecil yang tidak sama adalah berbeda nyata 

menurut hasil uji DNMRT pada taraf 5%  

 

Pada Tabel 4 terlihat bahwa semua konsentrasi yang diuji berbeda tidak 

nyata namun pada konsentrasi Bacillus sp 321 x 10
7
 sel/mldan 274 x 10

7
 sel/ml 

cenderung mempunyai berat berangkasan kering yang tertinggi dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya . Hal ini diduga koloni Bacillus sp pada perlakuan K1, 

K2, K3 dan K4 berperan sebagai PGPR sehingga dapat meningkatkan berat kering 

bibit kelapa sawit. Sebagai PGPR, Bacillus sp tidak hanya membantu dekomposisi 

bahan organik untuk ketersediaan unsur hara tanaman tetapi Bacillus sp juga 

mampu melarutkan unsur posfor agar lebih mudah terserap oleh tanaman sehingga 

kebutuhan unsur hara tanaman tercukupi. Sesuai dengan pendapat Kumar et al 

(2011) bahwa Bacillus sp sebagai PGPR dapat berperan sebagai pelarut unsur 

posfor agar lebih tersedia bagi tanaman. Ketersediaan unsur hara yang mencukup 

tersebut akan mingkatkan kegiatan metabolisme tumbuhan yang berdampak pada 

peningkatan jumlah asimilat pada tanaman sehingga berat kering tanaman 

bertambah. 

 

Volume Akar (cm
3
) 

Hasil pengamatan terhadap rata-rata volume akar bibit sawit  berpengaruh 

tidak nyata dengan pemberian Bacillus sp  pada konsentrasi yang berbeda setelah 

dilakukan analisi ragam. Data rata-rata volume akar bibit kelapa sawit data dilihat 

pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rata-rata volume akar bibit kelapa sawit setelah pemberian Bacillus sp. 

dengan konsentrasi yang berbeda 

Konsentrasi Bacillus sp. Rata-Rata Volume Akar 

K0 = 0 cfu/ml                                                                       86.875a 

K1 = 10 
4
 cfu/ml (  66 x 10 

5
 sel/ml)                                    88.750a 

K2 = 10 
5
 cfu/ml (194 x 10 

6
 sel/ml)                                    88.750a 

K3 = 10 
6
 cfu/ml (274 x 10

7
 sel/ml)                                     91.875a 

K4 = 10 
7
 cfu/ml (321 x 10 

8
 sel/ml)                                    92.500a 

Angka-angka yang diikuti oleh huruf  kecil yang tidak sama adalah berbeda nyata 

menurut hasil uji DNMRT pada taraf 5%  

  

Tabel 5 menunjukkan bahwa pemberian Bacillus sp. dengan konsentrasi 

yang berbeda tidak nyata terhadap volume akar setelah dianalisis statistik dengan 

sidik ragam. Pemberian Bacillus dengan konsentrasi 321 x 10
7
 sel/ml  cenderung 

mempunyai volume akar yang lebih tinggi yaitu 92,50 cm
3
.  Hal ini disebabkan 

karena semakin tingginya konsentrasi Bacillus sp. maka jumlah koloni akan 
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semakin tinggi. Tingginyan jumlah koloni pada rizosfer mengakibatkan 

kemampuan kolonisasi Bacillus sp. akan semakin meningkat. Bacillus sp. jika 

diaplikasikan pada tanah maka dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Hal 

ini disebabkan pada semua konsentrasi tersebut terjadi perbaikan sifat fisik tanah 

yang baik, keadaan tanah yang gembur menyebabkan aerasi tanah menjadi baik, 

sehingga kandungan oksigen dalam tanah cukup dan menyebabkan respirasi akar 

berlangsung baik. Respirasi akar yang baik akan meningkatkan serapan hara oleh 

tanaman.  

Akar yang semakin banyak membentuk percabangan akan meningkatkan 

volume akar sehingga menambah proses penyerapan hara oleh tanamanMenurut 

Salisbury dan Ross (1995) terciptanya struktur tanah yang baik karena pemberian 

Bacillus sp. menyebabkan akar tanaman cepat membentuk cabang  cabang akar 

dan tersedianya unsur hara di dalam tanah menyebabkan akar akan aktif -

berkembang. Akar yang semakin banyak membentuk percabangan akan 

meningkatkan volume akar sehingga menambah proses penyerapan hara oleh 

tanaman.yang akan digunakan untuk metabolisme dalam tanaman sehingga 

menghasilkan biomassa yang tinggi. Lebih lanjut Poerwowidodo (1992) 

menjelaskan bahwa dengan semakin meningkatnya laju fotosintesis dan 

penumpukan asimilat akan semakin meningkatnya berat kering tanaman karena 

hampir 90% berat kering merupakan hasil fotosintesis. 

 

Ratio Tajuk Akar 

Hasil pengamatan ratio tajuk akar setelah dianalisis ragam berpengaruh 

tidak nyata. Rata-rata ratio tajuk akar dapat dilihat pada Tabel 6. Data rata-rata 

ratio tajuk akar setelah pemberian Bacillus sp. dengan konsentrasi yang berbeda 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Rata-rata Ratio Tajuk Akar Setelah Pemeberian Bacillus sp. dengan 

konsentrasi yang berbeda  

Konsentrasi Bacillus sp. Rata-Rata RatioTajuk Akar 

K0 = 0 cfu/ml                                                                   1,2050 a  

K1 = 10 
4
 cfu/ml (  66 x 10 

5
 sel/ml)                                   1,2405 a 

K2 = 10 
5
 cfu/ml (194 x 10 

6
 sel/ml)                                   2,7505 a 

K3 = 10 
6
 cfu/ml (274 x 10

7
 sel/ml)                                    2,8000 a 

K4 = 10 
7
 cfu/ml (321 x 10 

8
 sel/ml)                                   2,8500 a 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa ratio tajuk akar dengan konsentrasi Bacillus 

sp. yang berbeda menunjukkan perbedaan yang tidak nyata. Namun pada 

konsentrasi tertinggi cenderung mempunyai ratio tajuk akar yang lebih tinggi. Hal 

ini diduga karena pertumbuhan akar bibit yang diberi perlakuan Bacillus sp. akan 

lebih baik dan mempunyai jangkauan yang lebih luas serta sebanding dengan 

pertumbuhan tajuk bibit. Hasil penelitian Simarmata et al. (2012) menunjukkan 

bahwa interaksi konsentrasi Bacillus sp. 10
5
,10

6
, dan 10

7 
cfu/ml dengan beberapa 

hasil persilangan kelapa sawit mampu meningkatkan brangkasan kering bibit  

kelapa  sawit,  namun  cenderung  meningkatkan  tinggi,  jumlah  pelepah, 

brangkasan basah,  ratio tajuk akar bibit kelapa sawit dan intensitas serangan 

jamur Ganoderma boninense. Menurut Khalid et al, (2004) dan Vonderwell et al, 

(2001), Bacillus sp sebagai rhizobakteria pemacu pertumbuhan tanaman dapat 
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menghasilkan senyawa pendorong atau hormon pertumbuhan, seperti auksin, 

sitokinin, dan giberalin yang dapat memacu pertumbuhan akar lateral. Keadaan ini 

memungkinkan bibit lebih mampu menyerap hara khususnya hara yang tidak 

mobil seperti P sehingga dapat merangsang pertumbuhan akar bibit. Sebaliknya 

perlakuan B0 menunjukkan ratio tajuk akar yang tertinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa akar pada bibit perlakuan tersebut tidak berkembang dengan baik karena 

tidak adanya massa Bacillus sp. yang dapat memicu pertumbuhan akar bibit 

kelapa sawit. 

Kemampuan Bacillus sp. dalam memicu perkembangan akar berdasarkan 

hasil penelitian Hadda et al., (2010) bahwa pemberian isolate Bacillus sp. asal 

rhizosfer kelapa sawit dapat meningkatkan perkembangan akar yang berdampak 

pada pertumbuhan tajuk sehingga memberikan nilai Ratio Tajuk Akar yang lebih 

kecil dibandingkan dengan bibit kelapa sawit tanpa pemberian Bacillus sp. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bacillus sp. dengan konsentrasi 320 x 10
7
 sel/ml mampu memperlambat 

munculnya gejala sehingga intensitas serangan Ganoderma boninese 0% dan 

mampu meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit di pembibitan utama. 

Saran pada penelitian ini yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk 

penerapan di lapangan yaitu melakuan formulasi Bacillus sp. dengan 

menggunakan bahan baku lokal, bahan pembawa dan bahan perekat. 
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ABSTRACT 

Nettle Caterpillar Setora nitens is a major pest on oil palm. Chemical control to 

nettle caterpillar Setora nitens has some negative impacts, such as pest resistance, 

pest resurgence, and environmental pollution. The use of botanical insecticides, 

such as Piper aduncum L. is one of solutions to decrease the use of synthetic 

chemical insecticides. The purpose of this research is to obtain the concentration 

of Piper aduncum L. fruit flour extract which is able and exact to control nettle 

caterpillar Setora nitens pest at the oil palm plant. This research was conducted in 

field using Completely Randomized Design (CRD) with 5 treatments and 4 

repetitions. The treatment concentrations of Piper aduncum L. fruit flour extract 

are 0 g/l of water, 25 g/l of water, 50 g/l of water, 75 g/l of water, and 100 g/l of 

water. The Piper aduncum L. fruit flour extract concentration 100 g/l of water is 

able to control nettle caterpillar Setora nitens pest with total mortality of 85%. 

The exact concentration needed to kill 95% nettle caterpillar Setora nitens pest is 

32,1% or equivalent to 321 g/l of water. However, it is not yet effective because 

the effective and exact concentration to kill 95% of insect test more than 10% or 

equivalent to 100 g/l of water. 

 

Keyword: Oil palm (Elaeis guineensis Jacq), nettle caterpillar Setora nitens 

Walker, Piper aduncum L. 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan salah satu 

tanaman komoditas perkebunan andalan di Indonesia yang memilki prospek yang 

baik untuk dikembangkan. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2012) mencatat 

adanya peningkatan luas areal kelapa sawit yang dapat dilihat pada Tabel 1. Pada 

Tahun 2011 luas areal pertanaman kelapa sawit di Provinsi Riau telah mencapai 

2.256.538 ha dengan produksi minyak sawit sebesar 6.932.572 ton. 

 

Tabel 1. Luas areal kelapa sawit di Provinsi Riau pada Tahun 2009-2011 

Tahun 
Luas areal kelapa sawit 

(ha) 

Produksi minyak sawit 

(ton) 

2009 1.925.342 5.932.308 

2010 2.103.174 6.293.542 

2011 2.256.538 6.932.572 

 

Budidaya kelapa sawit masih terkendala masalah serangan hama. Salah 

satu hama utama yang menyerang kelapa sawit yaitu ulat api Setora nitens. 
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Pengendalian yang umum dilakukan oleh petani untuk menekan populasi hama 

ulat api pada tanaman kelapa sawit adalah menggunakan insektisida kimia 

sintetis. Insektisida kimia sintetis yang sering digunakan berbahan aktif dari 

golongan piretroid antara lain deltametrin dan sipermetrin (Pusat Penelitian 

Kelapa Sawit, 2011). Penggunaan insektisida kimia sintetis yang secara terus 

menerus dan tidak bijaksana dapat menimbulkan dampak negatif antara lain: 

terjadi resistensi hama, resurjensi hama, peledakkan hama sekunder, matinya 

musuh alami, menimbulkan residu, dan pencemaran lingkungan baik tanah 

maupun air (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 1989). 

Ketergantungan petani menggunakan insektisida kimia sintesis perlu 

dikurangi sehingga diperlukan alternatif pengendalian yang ramah lingkungan. 

Alternatif pengendalian yang ramah lingkungan antara lain penggunaan 

insektisida nabati. Tanaman yang dapat digunakan sebagai insektisida nabati 

adalah sirih hutan. Salah satu bagian tanaman sirih hutan yang berpotensi sebagai 

insektisida nabati adalah buah sirih hutan. 

Sirih hutan (Piper aduncum L.)  merupakan Famili Piperaceae. Tanaman 

sirih hutan memiliki senyawa aktif Piperamidin. Buah sirih hutan memiliki 

senyawa metabolit sekunder yang berpotensi sebagai insektisida nabati seperti 

alkaloid, flavonoid, fenolik, triterpenoid, steroid, saponin, dan kumarin (Arneti, 

2012). Senyawa aktif tersebut bekerja sebagai racun saraf dengan mengganggu 

impuls saraf pada akson saraf seperti cara kerja insektisida piretroid (Lees & Burt, 

1988; Scott et al, 2007 dalam  Mulya, 2010). 

Evaluasi potensi buah sirih hutan sebagai bahan insektisida telah 

dilakukan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Daud (2013) bahwa konsentrasi 

ekstrak tepung buah sirih hutan 75 g/l air dapat mengendalikan kutu daun persik 

Myzus persicae Sulzer dengan mortalitas total sebesar 97%. Hasil penelitian 

Jasmine (2012) bahwa konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 50 g/l air dapat 

mengendalikan kutu putih Paracoccus marginatus dengan mortalitas total sebesar 

98,3%. Sampai saat ini potensi buah sirih hutan untuk mengendalikan hama ulat 

api Setora nitens belum ada dilakukan penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi ekstrak tepung 

buah sirih hutan (Piper aduncum L.) yang mampu dan tepat untuk mengendalikan 

hama ulat api Setora nitens Walker (Lepidoptera;Limacodidae) pada tanaman 

kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq). 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan dan UPT. 

Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Riau. Penelitian ini berlangsung 

selama 4 bulan dimulai pada bulan Maret sampai Juni 2013. Penelitian ini 

dilaksanakan secara eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan sehingga diperoleh 20 unit 

percobaan. Perlakuan terdiri dari BS0 (konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 

0 g/l air), BS1 (konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 25 g/l air), BS2 

(konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 50 g/l air), BS3 (konsentrasi ekstrak 

tepung buah sirih hutan 75 g/l air), BS4 (konsentrasi ekstrak tepung buah sirih 

hutan 100 g/l air).  

Parameter yang diamati dalam penelitian ini meliputi: waktu yang 

dibutuhkan untuk mematikan serangga uji paling awal (jam), lethal time50 (LT50) 
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(jam), lethal concentration (LC50 dan LC95) (%), mortalitas harian larva (%), dan 

mortalitas total larva (%), suhu dan kelembaban sebagai pengamatan pendukung. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini dilaksanakan di UPT. Kebun Percobaan Fakultas Pertanian 

Universitas Riau, Jl. Bina widya KM.12,5 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan 

Tampan, Panam Pekanbaru, pada suhu rata-rata 29,5
0
C dan rata-rata kelembaban 

77,08%, dengan hasil sebagai berikut: 

 

Waktu yang Dibutuhkan untuk Mematikan Serangga Uji Paling Awal (Jam) 

Hasil  pengamatan waktu yang dibutuhkan untuk mematikan serangga uji 

paling awal setelah dianalisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 

ekstrak tepung buah sirih hutan (Piper aduncum L.) memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mematikan larva Setora nitens 

paling awal, hasil uji lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.   Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mematikan larva Setora nitens  

paling awal setelah pemberian beberapa konsentrasi ekstrak tepung 

buah sirih hutan (jam) 

Konsentrasi ekstrak 

tepung 

buah sirih hutan 

Rata-rata Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk 

mematikan larva Setora nitens  paling awal (jam) 

0 g/l air 72,00 d 

25 g/l air 12,25 c 

50 g/l air 10,25 bc 

75 g/l air 8,75 ab 

100 g/l air 7,25 a 
KK: 6.9% 

Ket: Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata 

menurut uji DNMRT pada taraf  5% 

  

 Tabel 2 memperlihatkan bahwa perlakuan dengan konsentrasi ekstrak 

tepung buah sirih hutan 0 g/l air terlihat bahwa tidak ada larva Setora nitens yang 

mati sampai akhir pengamatan (72 jam). Aplikasi ekstrak tepung buah sirih hutan 

memperlihatkan pengaruh terhadap awal kematian larva Setora nitens dengan 

kisaran waktu 7,25 jam sampai 12,25 jam. 

 Perlakuan ekstrak tepung buah sirih hutan 25 g/l air awal kematian larva 

Setora nitens terjadi 12,25 jam setelah aplikasi berbeda tidak nyata dengan 

perlakuan ekstrak tepung buah sirih hutan  50 g/l air dengan awal kematian larva 

Setora nitens 10,25 jam tetapi berbeda nyata dengan perlakuan ekstrak tepung 

buah sirih hutan 75 g/l air (8,75 jam) dan 100 g/l air (7,25 jam). Hal ini diduga 

ulat api Setora nitens masih mampu mentolerir senyawa aktif Piperamidin dalam 

ekstrak tepung buah sirih hutan sehingga dengan peningkatan konsentrasi yang 

diberikan tidak menimbulkan pengaruh dalam mematikan serangga uji. Pendapat 

ini sesuai dengan Parkinson dan Ogilvie (2008) dalam Arneti (2012) bahwa 

dengan adanya senyawa toksik pada makanannya sehingga sebagian dari energi 

makanan yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan dialokasikan 

untuk detoksifikasi senyawa racun. 
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 Perlakuan ekstrak tepung buah sirih hutan ditingkatkan menjadi 100 g/l air 

awal kematian larva Setora nitens semakin cepat (7,25 jam) memberikan hasil 

yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya kecuali perlakuan 75 g/l air. Hal ini 

diduga bahwa kandungan bahan aktif yang semakin tinggi akan mempercepat 

awal kematian larva Setora nitens. Hal ini sesuai pendapat Aminah (1995) 

menyatakan bahwa senyawa yang terkandung dalam konsentrasi ekstrak Piper sp. 

yang tinggi maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap kematian serangga uji 

semakin tinggi. Harborne (1979) dalam Nursal (1997), juga menyatakan bahwa 

konsentrasi ekstrak yang lebih tinggi maka pengaruh yang ditimbulkan semakin 

tinggi pula, di samping itu daya kerja suatu senyawa sangat ditentukan oleh 

besarnya konsentrasi. 

 Gejala awal kematian larva Setora nitens ditandai oleh perubahan perilaku 

yaitu pergerakan mulai kurang aktif dalam memakan daun sawit, tubuh mulai 

kurang segar, terjadi perubahan warna tubuh dari warna kehijauan muda menjadi 

kuning kecokelatan, larva Setora nitens mengeluarkan cairan dari tubuh dan 

menjadi keriput (Gambar 1). Semakin tinggi konsentrasi ekstrak tepung buah sirih 

hutan yang diberikan maka akan semakin cepat menunjukkan gejala awal 

kematian larva Setora nitens. Hal ini disebabkan semakin banyak senyawa aktif 

piperamidin yang masuk ke dalam tubuh larva Setora nitens. Senyawa aktif 

tersebut masuk dengan cara racun kontak yang masuk ke dalam tubuh serangga 

melalui kulit tubuh serangga pada saat pemberian insektisida atau dapat pula 

terkena sisa insektisida (residu) beberapa waktu setelah penyemprotan (Untung, 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Larva Setora nitens setelah aplikasi 

a. Larva Setora nitens yang masih hidup 

b. Larva Setora nitens yang telah mati 

 

 Senyawa piperamidin bekerja sebagai racun saraf sehingga mengganggu 

aliran impuls saraf pada akson (Miyakado et al, 1989 dalam  Zarkani, 2008). 

Terganggunya sistem saraf larva Setora nitens maka akan mempengaruhi tingkah 

laku dan menurunkan aktifitas metabolisme dalam tubuh larva Setora nitens. 

Salah satu aktifitas metabolisme yang terganggu yaitu proses respirasi. 

Penghambatan pada proses respirasi ini menyebabkan serangga mengalami 

kelumpuhan alat pernapasan sehingga terjadi ketidakseimbangan zat dalam cairan 

tubuh dan mengakibatkan disfungsional pada bagian pencernaan sehingga terjadi 

gejala inaktif (tidak mampu makan) serta paralisis (kelumpuhan) kemudian mati 

(Tarumingkeng, 1992). 

B A 
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Lethal Time (LT50) (Jam) 

 Hasil pengamatan Lethal Time50 setelah dianalisis ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan memberikan 

pengaruh nyata terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mematikan larva Setora 

nitens sebanyak 50%, hasil uji lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Rata-rata lethal time50 dengan perlakuan beberapa konsentrasi ekstrak 

tepung buah sirih hutan (jam) 

Konsentrasi ekstrak tepung 

buah sirih hutan 

Rata-rata lethal time 50% 

(jam) 

0 g/l air 72,00 d 

25 g/l air 62,00 c 

50 g/l air 53,50 b 

75 g/l air 47,75 a 

100 g/l air 42,75 a 
KK = 6,4 % 

Ket: Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf  kecil yang sama tidak berbeda nyata 
menurut uji DNMRT pada taraf  5%. 

  

 Berdasarkan Tabel 3, aplikasi beberapa konsentrasi ekstrak tepung buah 

sirih hutan telah menyebabkan nilai LT50 pada larva Setora nitens dengan kisaran 

42,75–72,0 jam. Pada perlakuan ekstrak tepung buah sirih hutan 25 g/l air, LT50 

larva Setora nitens terjadi 62,00 jam setelah aplikasi dan berbeda nyata dengan 

perlakuan ekstrak tepung buah sirih hutan 50 g/l air (53,50 jam), 75 g/l air (47,75 

jam) dan 100 g/l air (42,75 jam). Hal ini diduga semakin tingginya senyawa aktif 

Piperamidin yang menempel pada larva Setora nitens dan terakumulasi dalam 

tubuh larva Setora nitens akan mempercepat kematian 50% larva Setora nitens. 

Natawigena (1993) menyatakan bahwa proses kematian hama akan semakin cepat 

dengan pertambahan konsentrasi ekstrak yang digunakan.  

 Perlakuan ekstrak tepung buah sirih hutan ditingkatkan menjadi 75 g/l air, 

LT50 larva Setora nitens semakin cepat (47,75 jam) dan berbeda tidak nyata 

dengan perlakuan ekstrak tepung buah sirih hutan 100 g/l air dengan nilai LT50 

42,75 jam. Hasil ini sesuai dengan hasil analisis data waktu yang dibutuhkan 

untuk mematikan serangga uji paling awal (Tabel 2) bahwa perlakuan konsentrasi 

ekstrak tepung buah sirih hutan 75 g/l air dan 100 g/l air berbeda tidak nyata. Hal 

ini disebabkan larva Setora nitens masih mampu mentolerir senyawa aktif 

Piperamidin yang terkandung dalam ekstrak tepung buah sirih hutan. 

 Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kematian larva Setora nitens 

diantaranya suhu dan intensitas cahaya. Menurut Kartasapoetra (2006) bahwa 

suhu tinggi adalah di atas 30
0
C. Data hasil pengamatan suhu di lapangan selama 

penelitian menunjukkan bahwa suhu di lapangan rendah (29,5
0
C). Hal ini diduga 

suhu yang rendah dapat mempengaruhi toksisitas senyawa aktif piperamidin 

sehingga perlakuan 75 g/l air dan 100 g/l air berbeda tidak nyata. Sedangkan 

pendapat Dadang dan Prijono (2008) menyatakan bahwa daya racun senyawa 

bioaktif pada umumnya meningkat dengan semakin tingginya suhu karena 

peningkatan suhu akan mempercepat terjadinya interaksi senyawa bioaktif dengan 

bagian sasaran atau mempercepat terbentuknya senyawa metabolit yang lebih 
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beracun. Intensitas cahaya matahari secara tidak langsung juga dapat 

mempengaruhi kematian larva Setora nitens. Intensitas cahaya matahari ini akan 

mempengaruhi aktivitas (mobilitas) serangga uji akibatnya serangga uji akan lebih 

banyak kontak dengan lapisan residu insektisida setelah penyemprotan sehingga 

semakin banyak senyawa bioaktif yang masuk ke dalam tubuh serangga uji. 

 

Lethal Concentration (LC) (%) 

Berdasarkan hasil analisis Probit lethal concentration (LC) ekstrak tepung 

buah sirih hutan memperlihatkan LC50 dan LC95 yaitu berturut-turut 1,89% dan 

32,1%. Hasil analisis Probit dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Penduga parameter toksisitas ekstrak tepung buah sirih hutan terhadap 

larva Setora nitens 

Parameter Konsentrasi (%) SK 95%(%) 

LC50 
1,89 (0,18-3,1) 

LC95 
32,1 (14,5-203,4) 

Ket. SK= Selang kepercayaan 

  

 Tabel 4 menunjukkan bahwa dengan konsentrasi 1,89% atau setara 18,9g/l 

air ekstrak tepung buah sirih hutan mampu mematikan 50% populasi larva Setora 

nitens. Sementara itu, konsentrasi yang mampu untuk mematikan 95% populasi 

larva Setora nitens adalah 32,1%  atau setara 321 g/l air. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ekstrak tepung buah sirih hutan kurang efektif dalam 

mengendalikan larva Setora nitens sebesar 95%. Hal ini sesuai pendapat Prijono 

(1999) bahwa LC95 ekstrak suatu bahan insektisida botani dengan pelarut air 

efektif jika konsentrasi yang membunuh serangga uji sebesar 95% tidak melebihi 

10%. 

 Berdasarkan hasil analisis Probit di atas dapat dilihat bahwa ekstrak 

tepung buah sirih hutan toksisitasnya rendah dalam mengendalikan larva Setora 

nitens dengan nilai LC95 sebesar 32,1% atau setara dengan 321 g/l air. Sedangkan 

hasil penelitian Daud (2013) bahwa ekstrak tepung buah sirih hutan toksisitasnya 

tinggi dalam mengendalikan Myzus persicae Sulzer dengan nilai LC95 sebesar 

7,15% atau setara dengan 71,5 g/l air. Kurang efektifnya ekstrak tepung buah sirih 

hutan dalam mengendalikan larva Setora nitens dapat disebabkan oleh ukuran 

serangga uji yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat Busvine (1980) dalam 

Dadang dan Prijono (2008) bahwa serangga yang berukuran lebih besar (umur 

relatif sama) sering lebih tahan terhadap senyawa bioaktif dari pada serangga 

yang berukuran kecil. Perbedaan kepekaan ini berkaitan dengan perbedaan luas 

permukaan jaringan sasaran. Pada serangga kecil, senyawa bioaktif dapat lebih 

cepat mencapai dan memenuhi bagian sasaran dalam konsentrasi yang cukup 

menimbulkan kematian dibandingkan pada serangga yang lebih besar. 

 Faktor lain yang dapat mempengaruhi keefektifan insektisida nabati adalah 

cahaya matahari yang dapat menyebabkan senyawa aktif piperamidin terurai. Hal 

ini sesuai pendapat Dadang dan Prijono (2008) bahwa senyawa aktif insektisida 

nabati mudah terurai bila terpapar pada sinar matahari khususnya pada spektrum 

ultraviolet. 
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Mortalitas Harian Larva (%) 

Hasil pengamatan terhadap mortalitas harian larva Setora nitens dengan 

perlakuan konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan yang berbeda 

menunjukkan pengaruh terhadap mortalitas larva Setora nitens. Mortalitas harian 

larva Setora nitens dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Mortalitas harian larva Setora nitens setelah aplikasi 

 

 Gambar 2 memperlihatkan bahwa pengamatan mortalitas harian larva 

Setora nitens pada hari pertama sampai ketiga mengalami penurunan. Pada hari 

pertama semua perlakuan telah menyebabkan kematian larva Setora nitens pada 

kisaran 25% - 45%, pada hari kedua perlakuan menyebabkan kematian larva 

Setora nitens pada kisaran 17,5% - 32,5% dan pada hari ketiga perlakuan 

menyebabkan kematian larva Setora nitens pada kisaran 7,5% - 15% kecuali 

perlakuan 0 g/l air. Perbedaan mortalitas harian ini diduga senyawa aktif 

piperamidin yang masuk dengan cara racun kontak ke dalam tubuh larva Setora 

nitens telah bereaksi dan mengganggu impuls saraf larva Setora nitens. Menurut 

Miyakado et al. (1989) dalam Zarkani (2008) senyawa aktif piperamidin yang 

berasal dari genus Piper telah dilaporkan memiliki aktivitas sebagai racun kontak 

dan bekerja sebagai racun saraf dengan mengganggu impuls saraf pada akson 

saraf sehingga menyebabkan ketidakaturan gerakan dan kejang, pada akhirnya 

dapat mengakibatkan kematian serangga sasaran. 

 Mortalitas harian larva pada Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa 

mortalitas tertinggi dengan persentase 45% terdapat pada perlakuan konsentrasi 

100 g/l air pada hari pertama. Pengamatan hari kedua perlakuan konsentrasi 

ekstrak tepung buah sirih hutan 25 g/l air, 50 g/l air, 75 g/l air dan 100 g/l air 

mengalami penurunan tingkat mortalitas harian larva Setora nitens. Pengamatan 

terakhir (hari ketiga) juga terjadi penurunan tingkat mortalitas harian larva Setora 

nitens kecuali perlakuan 0 g/l air. Hal ini disebabkan senyawa aktif piperamidin 

telah terurai oleh cahaya matahari. Pendapat ini sesuai dengan hasil penelitian 

Arneti (2012) bahwa perlakuan ekstrak buah sirih hutan residunya hanya bertahan 

3 hari di lapangan. Hal ini disebabkan karena terjadi penguraian oleh cahaya 

matahari. 

 Dadang dan Prijono (2008) mengemukakan beberapa kekurangan 

insektisida nabati antara lain persistensi insektisida nabati rendah sehingga bahan 

aktif yang terdapat pada insektisida nabati cepat terurai akan menyebabkan tidak 

ada residu insektisida nabati pada produk pertanian. Bahkan terjadi penurunan 

efikasi yang cepat dari insektisida nabati sehingga memerlukan aplikasi yang 

lebih sering atau berulang-ulang agar populasi hama bisa menurun. 
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Mortalitas Total Larva (%) 

 Hasil pengamatan mortalitas total larva Setora nitens setelah dianalisis 

ragam menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 

memberikan pengaruh nyata terhadap mortalitas total larva Setora nitens, dan 

hasil uji lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Mortalitas total larva Setora nitens dengan pemberian beberapa 

konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan (%) 

Konsentrasi ekstrak tepung 

buah sirih hutan 

Mortalitas total 

larva Setora nitens (%) 

 0 g/l air   0,0 a 

25 g/l air 57,5 b 

50 g/l air                                 70,0 c 

75 g/l air   77,5 cd 

100 g/l air 85,0 d 

KK = 7,8% 
Ket: Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang  tidak sama berbeda nyata 

menurut  uji DNMRT pada taraf  5% . Setelah ditransformasi dengan formula 

Arcsine  

  

 Tabel 5 memperlihatkan bahwa aplikasi ekstrak tepung buah sirih hutan 

memberikan pengaruh terhadap mortalitas total larva Setora nitens dengan kisaran  

57,5-85,0%. Perlakuan konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 25 g/l air 

mortalitas total larva Setora nitens sebesar 57,5% berbeda nyata dengan perlakuan 

lainnya. Hal ini diduga bahwa kandungan senyawa aktif piperamidin yang 

semakin tinggi akan mempercepat mortalitas larva Setora nitens. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Harborne (1979) dalam Nursal (1997) menyatakan bahwa 

konsentrasi ekstrak yang lebih tinggi maka pengaruh yang ditimbulkan semakin 

tinggi pula, di samping itu daya kerja suatu senyawa sangat ditentukan oleh 

besarnya konsentrasi. 

 Perlakuan ekstrak tepung buah sirih hutan 75 g/l air menyebabkan 

mortalitas total larva Setora nitens sebesar 77,5% dan berbeda tidak nyata dengan 

perlakuan ekstrak tepung buah sirih hutan 100 g/l air dengan mortalitas total larva 

Setora nitens sebesar 85%. Hal ini disebabkan senyawa aktif Piperamidin yang 

terkandung di dalam ekstrak tepung buah sirih hutan terurai dan terdegradasi 

sehingga residunya berkurang dan memberikan hasil yang berbeda tidak nyata. 

Pendapat ini sesuai dengan Setyowati (2004) bahwa bahan-bahan nabati cepat 

terurai dan residunya mudah hilang disebabkan karena senyawa kimia yang ada 

dalam bahan nabati mudah terdegradasi oleh lingkungan. 

 Tingkat mortalitas total larva Setora nitens yang tertinggi terjadi pada 

konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 100 g/l air yang mencapai 85% 

sehingga konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan yang digunakan dapat 

dikatakan efektif dalam mengendalikan larva Setora nitens. Hal ini sesuai 

pendapat Dadang dan Prijono (2008) bahwa ekstrak pestisida nabati dikatakan 

efektif apabila perlakuan dengan ekstrak tersebut dapat mengakibatkan tingkat 

kematian lebih besar 80%. 

 Aplikasi ekstrak tepung buah sirih hutan pada konsentrasi 100 g/l air dapat 

menyebabkan mortalitas larva Setora nitens sebesar 85%. Nilai mortalitas larva 
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Setora nitens lebih rendah dibandingkan dengan hasil penelitian Daud (2013) 

bahwa dalam mengendalikan kutu daun persik Myzus persicae Sulzer 

menggunakan buah sirih hutan dengan konsentrasi yang sama tingkat 

mortalitasnya sebesar 97%. Kurang efektifnya ekstrak tepung buah sirih hutan 

diduga akibat ukuran larva Setora nitens yang cukup besar. Hal ini sesuai 

pendapat Busvine (1980) dalam Dadang dan Prijono (2008) bahwa serangga yang 

berukuran lebih besar (umur relatif sama) sering lebih tahan terhadap senyawa 

bioaktif dari pada serangga yang berukuran kecil. Perbedaan kepekaan ini 

berkaitan dengan perbedaan luas permukaan jaringan sasaran. Pada serangga 

kecil, senyawa bioaktif dapat lebih cepat mencapai dan memenuhi bagian sasaran 

dalam konsentrasi yang cukup menimbulkan kematian dibandingkan pada 

serangga yang lebih besar. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Uji beberapa konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan (Piper aduncum 

L.) untuk mengendalikan hama ulat api Setora nitens Walker pada tanaman kelapa 

sawit (Elaeis guineensis Jacq) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi ekstrak tepung buah sirih hutan pada konsentrasi 100 g/l air mampu 

mengendalikan ulat api Setora nitens Walker dengan mortalitas total sebesar 

85%. 

2. Konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan yang tepat untuk mematikan 50% 

larva Setora nitens Walker adalah 1,89% atau setara 18,9 g/l air dan 

konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan yang tepat untuk mematikan 95% 

larva Setora nitens Walker adalah 32,1% atau setara 321 g/l air namun 

konsentrasi tersebut tidak efektif karena konsentrasi yang tepat dan efektif 

untuk mematikan 95% serangga uji lebih dari 10% atau setara 100 g/l air. 

Saran pada penelitian ini yaitu perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam 

penggunaan pestisida nabati ekstrak tepung buah sirih hutan dan cara 

pengaplikasiannya dalam mengendalikan larva Setora nitens Walker agar tercapai 

pengendalian yang optimal. 
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ABSTRAK 

Penyakit busuk umbi bawang merah disebabkan oleh Fusarium oxysporum f. sp. 

cepae.  Penyakit ini tergolong penting secara ekonomi karena dapat menginfeksi 

sejak tanaman muda di lahan sampai penyimpanan di gudang, dapat menurunkan 

produksi atau menyebabkan kematian tanaman, kejadian seperti ini dijumpai di 

areal penanaman bawang merah di seluruh dunia. Percobaan isolasi F. oxysporum 

f. sp. cepae dari daerah Samosir sebagai sentra produksi bawang merah di 

Sumatera Utara telah dilakukan. Dari isolasi ditemukan 5 jenis isolat Fusarium, 

diduga diantara Fusarium tersebut adalah penyebab penyakit busuk umbi atau 

atau layu Fusarium bawang merah. Kajian mikroskopis terhadap kelima isolat 

tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakter morfologi seperti pembentukan 

mikrokonidia, makrokonidia, hifa tipe kawin, dan warna koloni. Pengenalan 

morfologi secara mikroskopis penting untuk mengenal pasti jenis isolat Fusarium 

sebagai dasar menentukan teknik pengndalian penyakit busuk umbi. 

 

Kata Kunci : Busuk umbi, bawang merah, fusarium, morfologi  

 

PENDAHULUAN 

Sumatera Utara adalah salah satu propinsi penghasil utama bawang merah 

di Indonesia. Namun luas tanam dan produksi bawang merah di Sumatera Utara 

terus turun dalam dekade ini, tercatat luas tanam bawang merah tahun 2003 seluas 

2706 ha dengan produktifitas 9,29 kw/ha turun menjadi 1408 ha dengan 

produktifitas 8,64 kw/ha di tahun 2011. Selain produktifitas masih jauh dari 

proyeksi produktifitas rerata nasional 10,22 kw/ha. Kendala yang dijumpai pada 

petani bawang merah di Sumatera Utara adalah gangguan penyakit, terutama 

penyakit busuk umbi disebabkan cendawan Fusarium oxysporum. 

Busuk umbi atau layu fusarium adalah penyakit yang disebabkan oleh 

cendawan Fusarium oxysporum dan merupakan penyakit tular tanah penting 

secara ekonomi di lapang maupun dipenyimpanan  di berbagai negara penghasil 

bawang merah (Rengwalska, et al., 1986). F. oxysporum menginfeksi tanaman 

bawang merah pada berbagai tingkatan pertumbuhan di lahan. Di pembibitan 

cendawan ini menyebabkan rebah kecambah yang menginfeksi pelepah daun 

muda. Pada tanaman dewasa jamur mempenetrasi pangkal daun tua menyebabkan 

daun melengkung kemudian kuning dan layu dan menyebabkan busuk akar dan 

umbi. Pada permukaan umbi tumbuh misellium cendawan berwarna putih. Jika 

umbi dipotong membujur tampak alur busuk berair kearah samping dan pangkal 

umbi. Pengairan jelek dan dan kelembaban tanah tinggi mendorong 

perkembangan penyakit. Cendawan yang terbawa umbi akan berkembang di 

penyimpanan, dan menulari umbi lain sehingga menjadi sumber penyakit pada 

pertanaman berikutnya. Tanaman mudah tercabut karena pertumbuhan akar 

terganggu dan membusuk. Pengendalian dengan menggunakan tanaman resisten 
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sangat dianjurkan meskipun genetik penyebab resisten belum diketahui. Dari 

percobaan persilangan antaran A. cepa x A. fistolosum dilaporkan telah 

menghasilkan kultivar resisten (Abawi dan Lorbeer, 1972). 

Penyakit busuk umbi atau busuk pangkal batang Bawang Merah disebabkan 

oleh Fusarium oxysporum f. sp. cepae. Percobaan isolasi F. oxysporum f. sp. 

cepae dari daerah Samosir sebagai salah satu sentra produksi bawang merah di 

Sumatera Utara telah dilakukan. Dari isolasi ditemukan 5 jenis isolat Fusarium, 

diduga diantara Fusarium tersebut adalah penyebab penyakit busuk umbi atau 

busuk pangkal batang bawang merah. 

 

METODOLOGI 

Isolasi Jamur Patogen  

Isolasi jamur patogen dilakukan terutama untuk mendapatkan isolat 

Fusarium penyebab penyakit layu dan jamur-jamur patogen lain penyebab 

penyakit busuk umbi. Isolasi dilakukan dengan mengambil tanaman bawang 

merah di lahan petani Samosir yang menunjukkan gejala terserang penyakit layu 

Fusarium dan gejala serangan penyakit busuk umbi. Bahan tanaman terserang di 

bawa ke laboratorium penyakit tumbuhan Fakultas Pertanian USU untuk 

perlakuan selanjutnya diantaranya:  isolasi patogen, kultur murni isolat jamur, dan 

pengamatan karakteristik morfologi isolat Fusarium 

Untuk menghindari kontaminasi bakteri, maka pada isolasi patogen 

dilakukan dengan tehnik umpan yaitu dengan mensterilkan terlebih dahulu umbi 

kentang  dengan merendam dalam larutan 1% NaOCl selama 20 menit, kemudian 

umbi kentang secara aseptik disayat dengan ketebalan 3-4 mm menggunakan 

pisau steril, sayatan umbi kentang ini diletakkan dalam cawan petri steril yang 

telah dialas dengan kertas saring steril yang dilembabkan dengan air suling steril. 

Di atas sayatan kentang tersebut diletakkan kaca slaid mikroskop steril, kemudian 

bagian tanaman terinfeksi yang telah mendapat perlakuan sterilisasi permukaan 

dengan larutan 1% NaOCl selama 3 menit dan dicuci dengan air suling steril 

sebanyak 3 kali, diletakkan di atas kaca slaid mikroskop. Perlakuan ini diinkubasi 

tanpa cahaya selama lebih kurang 5 hari pada temperatur 25 – 26
O
C. Miselium 

yang tumbuh dari jaringan tanaman ke arah sayatan kentang akan mengkoloni 

dalam waktu 5-7 hari, koloni ini kemudian di sub kulturkan untuk mendapatkan 

biakan murni isolat Fusarium penyebab penyakit layu dan busuk umbi bawang 

merah. 

 

Karakteristik Morfologi Isolat Fusarium 

Pengenalan terhadap karakteristik morfologi kultur murni isolat Fusarium 

dilakukan menggunakan mikroskop kompon untuk mencirikan isolat Fusarium 

berdasarkan ada atau tidaknya mikro dan makro konidia, bentuk konidia, dan ada 

atau tidaknya jenis miselium kawin. Selain itu isolat juga dibedakan berdasarkan 

warna dasar koloni yaitu dengan melihat warna pigmen koloni yang terlihat dari 

bagian bawah cawan Petri.  Pengenalan karakteristik isolat Fusarium dilakukan 

terhadap semua isolat yang diperoleh dari kegiatan isolasi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari isolasi jaringan umbi busuk dengan gejala daun layu dan kering mulai 

dari pangkal pelepah diperoleh 5 (lima) jenis isolat Fusarium dengan ciri-ciri 

mikroskopis sebagai berikut (Tabel 1).  

 

Tabel 1. Ciri-ciri 5 isolat Fusarium teramati dengan mikroskop kompoun 

(Perbesaran 100 dan 1000) 

Isolat 
Warna Dasar 

Koloni 
Makrokonidia Mikrokonidia 

Hifa Tipe 

Kawin 

Fusarium A Putih ++++ + - 

Fusarium B Merah Muda ++ ++ - 

Fusarium C Merah Muda + +++ - 

Fusarium D Merah Muda - +++ + 

Fusarium E Ungu - +++ + 
Keterangan : +++ = Padat, ++ = Banyak, + = Ada, - = Tidak ada 

 

Warna Koloni 

Dari 5 isolat Fusarium diperoleh tiga warna dasar koloni yang berbeda 

yaitu koloni warna dasar putih (isolat Fusarium A), warna dasar merah muda 

(isolat Fusarium B, C, dan D), dan warna koloni Ungu untuk isolat Fusarium D 

(Gambar 1) 

 

 
 

 

Gambar 1.  A Warna koloni Fusarium isolat C, tampak dari dasar cawan petri   

B. Warna koloni Fusarium isolat C, tampak dari atas cawan petri 

 

Makrokonidia 

Kamrokonidia merupakan organ aseksual dalam siklus hidup Fusarium, 

selain sebagai alat infeksi sebagai pathogen tumbuhan, makrokonidia penting 

dalam penyebaran propagul Fusarium. Hasil penelitian ini menunjukkan isolate 

Fusarium A, B, dan C membentuk makrokonidia terdiri atas 3-5 sel, kelimpahan 

makrokonidia secara signifikan terjadi pada Fusarium isolat A (Gambar 2.A) 
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Gambar 2. A. makrokonidia , B. mikrokonidia 

 

Mikrokonidia 

Sama halnya dengan makrokonidia, mikrokonidia merupakan alat 

reproduksi aseksual dalam sistem reproduksi sekunder pada daur hidup cendawan 

Fusarium terutama pada pertumbuhan koloni secara massiv maupun sebagai 

inoculum infektif (Ohara, et al., 2004). Pada pengamatan mikroskopis morfologi 

koloni Fusarium, diketahui semua isolate Fusarium membentuk mikrokonidia 

sebagai sebagai organ aseksual jamur ini (Gambar 2.B) 

 

Hifa Tipe Kawin 

Ditemukan hifa tipe kawin pada Fusarium  isolate D dan E, tapi tidak 

ditemukan pada isolate A, B, dan C. Pada penelitian ini tidak diperlukan kondisi 

dan medium khusus untuk pembentukan hifa tipe kawin, koloni hanya dibiakkan 

dalam medium PDA pada suhu kamar (26-27
o
C). miselium tipe kawin seperti 

terlihat pada Gambar 3 di bawah ini. 

 

 
Gambar 3. Hifa tipe kawin dari Fusarium isolat D, terlihat terjadi kawin silang 

antar hifa sejenis (     ) 
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Cendawan dapat membentuk berbagai propagul, termasuk fragmen hifa, 

struktur resisten seperti sklerotia, klamidospora, rizomorf, spora seksual dan 

aseksual. Semua struktur ini membantu cendawan untuk bertahan hidup dan atau 

menyebar. Diantara struktur yang paling dominan adalah spora aseksual yang 

diketahui merupakan struktur reproduksi yang dihasilkan dalam jumlah yang 

banyak sebagai alat reproduksi, sebagai contoh 400 juta spora aseksual dapat 

diproduksi oleh 2,5 cm diameter koloni Penicillium (Ohara, et al., 2004). 

Reproduksi aseksual terjadi pada individu cendawan yang telah 

beradaptasi pada lingkungan yang sesuai temasuk cendawan patogen tumbuhan 

yang telah beradaptasi secara genetik kepada inangnya hingga dengan mudah 

dapat melakukan infeksi. Reprodukdi seksual dapat terjadi untuk meningkatkan 

potensi dan pemutakhiran ekspresi untuk mengoptimalkan infeksi patogen pada 

jaringan inangnya. Perubahan cara reproduksi aseksual menjadi seksual ini dapat 

juga dipacu oleh perubahan lingkungan sebagai kebutuhan cendawan untuk 

melengkapi daur hidupnya. Reproduksi seksual pada cendawan terjadi pada 

struktur sangat berbeda yang disebut idiomorf (Waalwijk, et al.,2006). 

Dalam heterotolik (self-steril) Ascomycetes, reproduksi seksual dapat 

terjadi hanya antara individu dari berlawanan jenis kawin. Kedua jenis kawin 

ditentukan oleh perbedaan bentuk lokus "idiomorphic" tipe kawinnya (Mating 

Type = MAT). Ketidaksamaan antara dua idiomorphs tetap dipertahankan karena 

genom tidak berpasangan dan menjalani rekombinasi homolog selama meiosis,  

idiomorphs pada F. oxysporum disebut sebagai MAT1-1 dan MAT1-2 (Turgeon 

dan Yoder, 2000). Identitas sel dalam Ascomycetes ditentukan oleh kendungan 

gen pada struktur  MAT, atau yang menyerupai struktur kawin (Mating-Type-

Like =MTL). Urutan gen di MAT dapat mencakup lebih dari satu kerangka baca 

terbuka, karena itu genom ini lebih tepat disebut sebagai „idiomorf‟, bukan alel. 

Perkawinan didominasi bipolar dan terjadi antara dua isolat yang berbeda secara 

urutan pada MAT (Butler, 2010). 

Pada spora aseksual seperti konidia selalu terjadi siklus mitosis pada sel 

konidiagen diikuti oleh pembentukan kapsul satu inti sel anak yang baru 

terbentuk.  Proses mitosporagenesis ini terjadi pada sebagian besar cendawan 

termasuk cendawan patogen tumbuhan. Rinci dari perkembangan konidia 

berbeda-beda, mekanisme yang umum terjadi adalah terbentuknya fialid. Fialid 

merupakan pangkal konidiogenus tempat terjadinya atau munculnya konidia. 

Studi ontogeni konidia menunjukkan bahwa struktur dinding sel fialid 

berkontribusi pada terbentuknya dinding bagian   dalam konidia yang baru 

dihasilkan. Cendawan seperti Fusarium diketahui membentuk fialid (Glend, et al., 

2004). 

 

KESIMPULAN 
Secara morfologi dijumpai perbedaan karakteristik dari kelima isolate 

Fusarium hasil inokulasi dari kompleks jaringan busuk umbi bawang merah 

sebagai berikut, diantaranya dijumpai 3 jenis warna koloni yang berbeda yaitu 

putih, merah muda, dan ungu, Fusarium isolat A membentuk makrokonidia 

dengan kelimpahan paling tinggi sementara Fusarium isolate D dan E tidak 

membentuk makrokonidia, Fusarium isolate C, D, dan E membentuk 

mikrokonidia dengan kelimpahan tinggi sementara hanya sedikit pada isolate A 

dan B, dan secara khusus dijumpai hifa tipe kawin pada isolate D dan E 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Butler%20G%5Bauth%5D
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ABSTRACT 

Rice is an important food in Indonesia, because it is the staple food for most 

people. Golden snail (Pomacea canliculata L.) is an important pest in rice plants. 

Synthetic chemical control has many negative impacts such as the occurrence of 

pest resistance, pest resurgence and environmental pollution. The use of plant 

molluscicides such as betel nut (Areca catechu L.) is one of alternative pest 

control to reduce the use of synthetic chemical pesticides. The purpose of this 

study is to obtain the exact dose of betel nut flour to control golden snails 

(Pomacea canalicilata L.) in rice plants. The research was conducted at Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Riau by 

using a completely randomized design with 5 treatments and 4 replications. 

Treatment consists of betel nut flour dose of 4 g/clump, 5 g/clump, 6 g/clump, 7 

g/clump and 8 g/clump. Doses of betel nut flour 8 g/clump able to control golden 

snail with a total mortality of 87.49%. Appropriate dose to kill 95% golden snail 

is 1% or the equivalent of 10 g/clump. 

 

Keyword: Rice (Oryza sativa L.), golden Snail (Pomacea canaliculata L.), betel 

nut (Areca catechu L.) 

 

PENDAHULUAN 

Padi merupakan tanaman pangan penting di Indonesia, karena merupakan 

makanan pokok sebagai sumber energi bagi sebagian besar penduduknya, 

sehingga dibutuhkan perhatian khusus dalam penanganan produksinya agar dapat 

menjamin terpenuhinya sumber makanan tersebut. Produksi padi Riau tahun 2011 

adalah sebesar 535.788 ton Gabah Kering Giling, sedangkan tahun 2010 sebesar 

574.864 ton Gabah Kering Giling. Data tesebut memperlihatkan bahwa tahun 

2011 terjadi penurunan produksi sebesar 39.076 ton (6,80%) dibanding produksi 

tahun 2010. Penurunan produksi terjadi karena adanya penurunan luas panen 

sebesar 10.846 hektar atau 6,95%. (Badan Pusat Statistik Riau, 2012). 

Hambatan untuk meningkatkan produksi tanaman padi tidak hanya berasal 

dari luas lahan yang semakin berkurang, melainkan juga adanya serangan hama 

seperti keong emas. (Pomacea canaliculata L.). Keong emas merupakan hama 

penting pada tanaman padi di Indonesia karena tingkat serangannya tergolong 

cukup tinggi hal ini disebabkan perkembangbiakannya cepat dan menyerang 

tanaman yang masih muda. Kerusakan yang ditimbulkan oleh hama keong emas 

berkisar antara 10-40% (Budiyono, 2006). 

Pengendalian yang dilakukan sampai saat ini masih banyak menggunakan 

pestisida kimia sintetis, sehingga banyak menimbulkan dampak negatif. Oleh 
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sebab itu maka perlu dicari cara untuk mengatasi permasalahan tersebut 

diantaranya dengan memanfaatkan bahan tumbuhan sebagai pestisida nabati. 

Tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai pestisida nabati salah satunya 

adalah biji pinang. Hasil penelitian Rusdy dkk, (1998) yang dilakukan di Aceh 

mengindikasikan bahwa dosis biji pinang 6 g/pot efektif untuk mematikan salah 

satu keong emas uji yang dicapai dalam waktu 12,25 menit. Sedangkan hasil 

penelitian Wibowo dkk, (2008)  menunjukkan bahwa konsentrasi 1 g/liter pada 

waktu 24 jam setelah aplikasi, ekstrak kasar tepung buah pinang berpengaruh 

terhadap mortalitas keong emas sebesar 90%. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan dosis tepung biji pinang (Areca catechu L.) lokal Riau yang tepat 

untuk mengendalikan keong emas (P. canaliculata L.) pada tanaman padi. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kebun 

Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Riau. Penelitian berlangsung selama 3 

bulan, dimulai pada bulan April sampai dengan Juni. Penelitian ini dilaksanakan 

dengan mengunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan 4 kali ulangan sehingga diperoleh 20 unit percobaan. Setiap percobaan 

terdiri dari 6 keong emas. Perlakuan yang digunakan adalah dosis tepung biji 

pinang yang terdiri dari 5 perlakuan yaitu BP1 = 4 g/Rumpun, BP2 = 5 

g/Rumpun, BP3 = 6 g/Rumpun, BP4 = 7 g/Rumpun, BP5 = 8 g/Rumpun. 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini meliputi: Waktu awal kematian 

keong emas (Jam), Lethal time 50% (LT 50%) (Jam), lethal dose (LD50 dan LD95) 

(%), Mortalitas harian (%), Mortalitas total (%), Suhu dan kelembaban sebagai 

pengamatan pendukung. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebun 

Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Riau pada rumah kasa dengan suhu 

rata-rata  27,37 
0
C dan kelembaban udara 82,62 % dengan hasil sebagai berikut: 

 

Waktu awal kematian keong emas (jam) 

 

Tabel 1. Rerata awal kematian keong emas dengan pemberian beberapa 

dosis tepung biji pinang (jam) 

Dosis tepung biji pinang Rerata (jam) 

4 g/rumpun 7,25 b 

5 g/rumpun 5,00 a 

6 g/rumpun 5,00 a 

7 g/rumpun 4,25 a 

8 g/rumpun 3,75 a 
KK=  21,84% 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang sama adalah berbeda tidak 
nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5%. 

 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa perlakuan tepung biji pinang dengan dosis 

5 g/rumpun, 6 g/rumpun, 7 g/rumpun dan 8 g/rumpun berbeda tidak nyata antar 

sesama perlakuan. Berbeda tidak nyatanya kemampuan antar perlakuan untuk 
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menyebabkan kematian awal diduga pemberian dosis tepung biji pinang 

memberikan efek yang sama pada keong emas. Hal ini kemungkinan terjadi 

karena hama keong emas masih dapat mentolerir senyawa kimia yang terkandung 

dalam tepung biji pinang yang diberikan. Dilain pihak senyawa arekolin yang 

diberikan pada perlakuan 5 g/rumpun, 6 g/rumpun, 7 g/rumpun dan 8 g/rumpun 

belum bekerja secara optimal saat pengamatan sehingga memberikan respon yang 

sama dalam mematikan paling awal salah satu keong emas uji. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Tukimin dan Rizal (2002), yang menyatakan bahwa suatu 

pestisida nabati pada umumnya akan bekerja secara maksimal pada 24 jam setelah 

aplikasi. 

Perlakuan 4 g/rumpun memberikan hasil yang berbeda nyata dengan 

perlakuan 5 g/rumpun, 6 g/rumpun, 7 g/rumpun dan 8 g/rumpun. Hal ini 

dikarenakan perlakuan dosis tepung biji pinang 4 g/rumpun merupakan perlakuan 

terendah dari semua perlakuan yang ada, sehingga kandungan senyawa arekolin 

yang terakumulasi lebih sedikit dibanding yang lainnya. Dengan demikian 

membutuhkan waktu lebih lama dalam menimbulkan kematian awal keong emas 

uji. Hal ini diperkuat pendapat Harborne (1979) dalam Nursal et al., (1997) 

bahwa pemberian suatu bahan pestisida nabati yang rendah maka pengaruh yang 

ditimbulkan akan semakin rendah.  

Rusdy dkk, (1998) menyatakan bahwa arekolin merupakan senyawa yang 

bersifat toksik terhadap binatang lunak seperti keong emas karena dapat 

mendorong keluarnya cairan secara berlebihan dari dalam tubuh sehingga tubuh 

mengalami dehidrasi, dengan demikian semakin cepat keong emas mengalami 

kematian.  

Menurut Gassa (2011), arekolin dapat menyebabkan kelumpuhan dan 

terhentinya pernafasan. Senyawa kimia arekolin masuk ke tubuh keong emas 

secara kontak dan juga racun perut. Senyawa tersebut merusak sistem saraf keong 

emas. Terganggunya sistem saraf pada tubuh keong emas, maka diduga secara 

tidak langsung juga akan mempengaruhi aktivitas metabolisme sehingga, 

menyebabkan keong menjadi kaku, berlendir, terjadinya penurunan aktifitas gerak 

dan tubuhnya keluar dari cangkang. Hal ini sesuai dengan pendapat Arifin dkk, 

(2012) menyatakan bahwa susunan saraf merupakan pusat kegiatan mental dan 

mengatur fungsi alat-alat tubuh dari makluk hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Keong emas yang mati setelah aplikasi tepung biji pinang Sumber : 

Foto Penelitian (2013) 
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Lethal Time 50 (LT50) (Jam) 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa perlakuan dosis tepung biji pinang 8 

g/rumpun berbeda nyata dengan perlakuan 4 g/rumpun, 5 g/rumpun dan 6 

g/rumpun namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan 7 g/rumpun.  

 

Tabel 2. Rerata lethal time 50 (LT50) dengan perlakuan berbagai dosis tepung biji 

pinang (jam) 

Dosis tepung biji pinang Rerata (jam) 

4 g/rumpun 10,50 c                                   

5 g/rumpun 10,25 c 

6 g/rumpun 9,25 bc 

7 g/rumpun 7,00 ab 

8 g/rumpun 5,75 a                                               
KK = 22,82 % 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang sama adalah berbeda tidak 
nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5%. 

 

Berbeda nyatanya dosis 8 g/rumpun dengan perlakuan 4 g/rumpun, 5 

g/rumpun dan 6 g/rumpun disebabkan karena semakin tinggi dosis tepung biji 

pinang yang diberikan semakin banyak senyawa arekolin yang terakumulasi        

di dalam air, dengan demikian perlakuan dosis tepung biji pinang 8 g/rumpun 

memberikan hasil yang berbeda nyata. Salah satu sifat dari senyawa arekolin ini 

adalah dapat menyebabkan terjadinya kerusakan enzim glutationase. Padahal, 

enzim ini berfungsi untuk melindungi sel-sel dari efek yang merugikan (Gassa, 

2011). Oleh sebab itu, jika enzim glutationase telah rusak yang diakibatkan oleh 

senyawa arekolin maka dapat menyebabkan efek kematian pada keong emas uji. 

Dosis tepung biji pinang 8 g/rumpun dan 7 g/rumpun memberikan hasil 

berbeda tidak nyata. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dosis dari               

7 g/rumpun sampai 8 g/rumpun tidak memberikan pengaruh terhadap           

Lethal Time 50 keong emas uji. Hal ini diduga karena dosis tepung biji pinang     

7 g/rumpun sudah mampu untuk mematikan 50% keong emas uji dengan rentang  

waktu yang tidak jauh berbeda dengan perlakuan 8 g/rumpun. Tabel 3 

memperlihatkan pada perlakuan 7 g/rumpun, waktu yang dibutuhkan untuk 

mematikan keong emas uji 7 jam dan pada perlakuan 8 g/rumpun 5 jam 75 menit. 

 

Lethal Dose (LD50 dan LD95) (%) 
Berdasarkan nilai hasil analisis probit lethal dose (LD) yang merupakan 

tolok ukur toksisitas suatu bahan, perlakuan dosis tepung biji pinang efektif 

terhadap keong emas dengan LD50 dan LD95 yaitu berturut-turut 0,5% dan 1%. 

Hasil analisis probit dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Penduga parameter toksisitas dosis tepung biji pinang terhadap keong       

 emas  

Parameter  (95%) Dosis (%) SK 

LD50 0,5 0,3 - 0,5 

LD95 1 0,8 - 1,8 
Ket. SK = Selang Kepercayaan 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa dengan dosis 0,5% atau setara dengan          

5 g/rumpun tepung biji pinang merupakan dosis yang tepat dalam mematikan 

50% keong emas uji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik nilai LD50 0,5% 

dan LD95 1% adalah kecil. Ini mengindikasikan bahwa tepung biji pinang beracun 

untuk keong emas. Semakin kecil nilai LD maka moluskisida tersebut makin 

beracun. Senyawa yang mempunyai efek sebagai racun pada biji pinang adalah 

arekolin.  Menurut Rusdy dkk, (1998) arekolin merupakan senyawa yang bersifat 

toksik terhadap binatang lunak seperti keong emas karena dapat mendorong 

keluarnya cairan secara berlebihan dari dalam tubuh sehingga tubuh mengalami 

dehidrasi, dengan demikian semakin cepat keong emas mengalami kematian. 

Sementara itu, dosis yang tepat untuk mematikan 95% dari populasi keong 

emas uji adalah 1% atau setara dengan 10 g/rumpun. Menurut pendapat Prijono 

(2007) bahwa LD suatu bahan insektisida botani dengan pelarut air efektif jika 

hasilnya di bawah 10%. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan 

merujuk pada pendapat Prijono (2007),  menunjukkan bahwa dosis tepung biji 

pinang efektif dalam pengendalian hama keong emas karena dosis yang diperoleh 

untuk mematikan 95% hama uji masih di bawah dari 10%, yakni 1%. 

 

Mortalitas Keong Emas Selama 20 Jam (%) 

Hasil pengamatan mortalitas keong emas selama 20 jam dengan perlakuan 

berbagai dosis tepung biji pinang menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap 

kematian keongemas. Persentase kematian keong emas dapat dilihat pada 

Gambar 3 

 

  
Gambar 3. Fluktuasi mortalitas keong emas 

 

Gambar 3 memperlihatkan bahwa mortalitas keong emas mengalami 

fluktuasi, namun pada jam ke-2 semua perlakuan belum menunjukkan kematian. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Aradilla (2009), menyatakan bahwa pengunaan 

pestisida nabati seringkali hama tidak mati secara langsung setelah diaplikasi. 

Pada jam ke-4 dosis tepung biji pinang 6 g/rumpun, 7 g/rumpun dan    8 g/rumpun 

sudah memberikan pengaruh terhadap mortalitas keong emas, tetapi dari ke tiga 

perlakuan tersebut, dosis 8 g/rumpun memberikan pengaruh mortalitas yang 

terbaik. Pada jam ke-6 perlakuan 8 g/rumpun mengalami mortalitas puncak yaitu  
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29,16%. Hal ini diduga dosis 8 g/rumpun sudah memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap kematian keong emas uji sehingga pada jam ke-6 mortalitasnya tinggi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Natawigena (2000), yang menyatakan bahwa 

proses kematian hama akan semakin cepat dengan pertambahan dosis yang 

digunakan pada saat aplikasi. 

Perlakuan dosis tepung biji pinang 8 g/rumpun mengalami penurunan pada 

jam ke-8 dan kembali naik pada jam ke-10. Jam ke-12 sampai jam ke-16 

menunjukkan pengaruh yang semakin  menurun. Hal ini dikarenakan pada jam  

ke-6 sampai jam ke-10 telah banyak keong emas uji yang mati sehingga mortalitas 

keong emas uji pada jam ke-12 sampai jam ke-16 lebih kecil dibanding jam 

sebelumnya.  

Perlakuan lainnya dengan dosis yang lebih rendah seperti pada dosis 4 

g/rumpun dan 5 g/rumpun pada jam ke-18 mengalami kenaikan mortalitas keong 

emas. Hal ini diduga karena melemahnya ketahanan keong emas akibat dari efek 

senyawa arekolin. Sehingga sisa keong emas yang masih bertahan pada perlakuan 

4 g/rumpun dan 5 g/rumpun banyak yang mengalami kematian sehingga tingkat 

mortalitas tinggi pada jam ke-18. 

 

Mortalitas Total Keong Emas (%) 

Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan dosis tepung biji pinang 

memberikan hasil yang nyata terhadap mortalitas keong emas uji. Hasil uji lanjut 

menunjukkan bahwa 4 g/rumpun, 5 g/rumpun, 6 g/rumpun dan 7 g/rumpun 

memberikan hasil yang berbeda tidak nyata antar sesamanya. Hal ini diduga 

bahan aktif atau senyawa racun dari biji pinang yaitu arekolin telah mengalami 

penurunan kadar racun pada saat akhir pengamatan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Setyowati (2004), bahwa bahan-bahan nabati cepat terurai dan residunya 

mudah terurai karena senyawa kimia yang ada di dalam bahan nabati mudah 

terdegradasi oleh lingkungan.  

 

Tabel 4. Rerata mortalitas total keong emas dengan perlakuan berbagai dosis 

tepung biji pinang (%) 

Dosis tepung biji pinang Rerata (%) 

4 g/rumpun 41,66 a                                   

5 g/rumpun 45,83 a 

6 g/rumpun 70,83 ab 

7 g/rumpun 79,16 ab 

8 g/rumpun 87,49 b                                              
KK = 30,2 % 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang sama adalah berbeda tidak 

nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5% setelah ditransformasi arcsin . 

 

Perlakuan dosis tepung biji pinang 6 g/rumpun, 7 g/rumpun dan                 

8 g/rumpun memberikan hasil yang berbeda tidak nyata. Berbeda tidak nyatanya 

perlakuan tersebut diduga karena keong emas masih dapat mentolelir senyawa 

kimia arekolin, walaupun  dosis ditingkatkan sampai 8 g/rumpun. Sehingga 

memberikan hasil berbeda tidak nyata antar sesama perlakuan. Namun, dari ketiga 

perlakuan tersebut yang efektif adalah pada dosis  8 g/rumpun karena mampu 

menyebabkan kematian keong emas sebesar 87,49%. Hal ini sesuai dengan 
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pendapat Prijono (2002), yang menyatakan bahwa penggunaan pestisida nabati 

dikatakan efektif bila perlakuan tersebut dapat mengakibatkan tingkat kematian 

lebih besar dari 80%. 

Perlakuan dosis tepung biji pinang 8 g/rumpun berbeda nyata dengan 

perlakuan 4 g/ dan 5 g/rumpun. Hal ini diduga karena semakin tinggi dosis tepung 

biji pinang yang digunakan maka daya racun dalam mematikan keong emas uji 

semakin besar karena kadar bahan aktif atau senyawa arekolin juga semakin 

tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusdy dkk, (1998) yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi dosis biji pinang yang diberikan, semakin tinggi pula 

kandungan arekolin yang terlarut dalam air sehingga mempercepat proses 

kematian keong emas. 

Berdasarkan hasil pengamatan mortalitas yang terjadi pada keong emas 

yang mati menunjukkan perubahan warna pada tubuh di bagian atas operculum 

berubah warna dari kuning terang menjadi kuning pucat kehitaman, keong emas 

juga mengeluarkan lendir, hal ini dikarenakan senyawa arekolin merusak enzim 

glutationase sehingga terjadi kerusakan pada selaput lendir, tubuh keluar dari 

cangkang, terapung pada permukaan air dan pada akhir pengamatan tubuh keong 

emas mengeluarkan busa. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan Tingkah Laku dan Morfologi 

Perubahan tingkah laku keong emas yang terlihat setelah aplikasi dosis 

tepung biji pinang adalah pergerakan keong emas yang mula-mula aktif menjadi 

sangat lamban. Daya makan keong emas mula-mula aktif menjadi berkurang. 

Perubahan selanjutnya adalah pada sebagian perlakuan keong emas mulai 

terapung di atas permukaan air dan pada jam ke-4 setelah aplikasi adanya salah 

satu keong emas uji yang mati pada perlakuan dosis tepung biji pinang                  

6 g/rumpun, 7 g/rumpun dan 8 g/rumpun.  

Perubahan morfologi pada keong emas uji yang mati operculum terbuka, 

mengeluarkan lendir dan tubuh keluar dari cangkang. Dari segi warna sebelum 

perlakuan, warna pada tubuh kuning cerah dan setelah perlakuan berubah menjadi 

kuning pucat kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak senyawa 

biji pinang yang masuk dalam tubuh keong emas akibatnya, semakin banyak 

jaringan yang dirusak sehingga menyebabkan kematian. 

    a 
 b  c 

Gambar 4. 

a: keong emas sehat,  

b: keong emas yang mati pada awal kematian,     

c: keong emas yang mati pada akhir pengamatan 

Sumber: Foto Penelitian (2013) 
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Perubahan morfologi pada akhir penelitian pada jam ke 20 setelah aplikasi 

yaitu keong emas terapung di atas permukaan air, mengeluarkan lendir, 

operculum terbuka, tubuh keluar dari cangkang dan keong emas mengeluarkan 

busa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Uji beberapa dosis tepung biji pinang (Areca catechu L.) terhadap keong 

emas (Pomacea canaliculata L.) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Aplikasi 

dosis tepung biji pinang pada perlakuan 8 g/rumpun telah mampu menyebabkan 

mortalitas hama keong emas sampai 87,49%. Dosis yang tepat untuk membunuh 

95% keong emas adalah 1% atau setara 10 g/rumpun. 
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ABSTRAK 

Kombinasi gambut dengan tanah PMK sebagai medium pembibitan sawit  

diprediksi dapat saling memperbaiki kedua jenis karakteristik tanah tersebut 

terutama sifat fisik tanah, sehingga layak dan berpotensi baik untuk digunakan 

sebagai medium pembibitan.  Kedua jenis tanah tersebut bermasalah dalam hal 

kandungan dan ketersediaan hara, maka perlu penambahan pupuk organik untuk  

memperbaiki karakter kimianya. Metode penelitian Faktorial dalam Rancangan 

acak lengkap (RAL), dengan perlakuan kombinasi 3 medium (Gambut, PMK, 

PMK :Gambut 1;1) dan 4 jenis pupuk organik (tanpa pupuk, pupu kandang ayam, 

sludge dan pupuk organik cair). Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, 

jumlah pelepah daun,diameter bonggol, volume akar, berat basah bibit dan 

pengamatan dilanjutkan dengan melihat efek sisa pemberian pupuk organik 

terhadap pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan medium 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan, pemberian pupuk  organik cair (POC) 

menunjukan pertumbuhan bibit yang lebih baik dan kombinasi perlakuan medium 

campuran gambut dengan PMK yang diberi POC menunjukan perlakuanterbaik. 

Efek sisa pupuk organik terbaik adalah pemberian PCO pada medium gambut dan 

PMK. Disarankan menggunakan gabungan ganbut dan PMK dengan penambahan 

PCO sebagaip upuk organik. 

 

Kata kunci: Sawit, medium, pupuk organik, efek sisa 

 

PENDAHULUAN 

Penggunaan bibit sawit unggul dan berkualitas berperan penting untuk 

meningkatkan produksinya. Masalah yang dihadapi petani swadaya kelapa sawit 

di Riau adalah ketersediaan bibit yang kurang berkualitas, dan terindikasi dengan 

pertumbuhan bibit  yang kurang optimal. Hal ini dapat disebabkan kondisi media 

tanam yang kurang diperhatikan terutama dalam hal komposisi penyusun medium 

dan  ketersediaan unsur hara, diantarnya kebutuhan nitrogen dan kalium yang 

tidak terpenuhi. 

 Bibit kelapa sawit membutuhkan media tanam yang mempunyai sifat fisik 

dan kimia yang baik. Media tanam yang biasa digunakan pada pembibitan kelapa 

sawit adalah tanah lapisan atas (top soil) dengan ketebalan 10-20 cm darii 

permukaan tanah yang dicampur dengan pasir maupun bahan organik, sehingga  

diperoleh media dengan kesuburan yang baik. Sekarang ini ketersediaan top soil 

yang subur dan potensial semakin berkurang akibat tingginya pemanfaatan lahan 

untuk berbagai kepentingan.  

Riau didominasi lahannya oleh tanah PMK dan Gambut. PMK dikenal 

sebagai tanah marginal yang miskin hara, kandungan bahan organik rendah, padat 



41 

 

dan masam. Gambut  karakteristiknya  tanpa tekstur dengan bahan penyusun 

bahan organik dan memiliki berbagai kelemahan sebagai medium. Kombinasi 

gambut dengan tanah PMK diprediksi dapat saling memperbaiki kedua jenis 

karakteristik tanah tersebut terutama sifat fisik tanah, sehingga layak dan 

berpotensi baik untuk digunakan sebagai medium pembibitan.  Mengingat kedua 

jenis tanah tersebut bermasalah dalam hal kandungan dan ketersediaan hara, maka 

untuk melengkapi kandungan unsur hara tanah dan memperbaiki karakter 

kimianya masih diperlukan penambahan pupuk, baik berupa pupuk organik alami 

atupun pupuk organik olahan pabrik. Banyak jenis pupuk organik yang beredar,. 

diantarnya pupuk kandang, kompos, dan pupuk organik cair. Aplikasinya kedalam 

medium tumbuh pembibitan sawit diharapkan dapat mengoptimalkan kondisi 

medium, sehingga berpengaruh baik terhadap pertumbuhannya.  

Kotoran ayam tergolong pada pupuk dingin, dimana perombakan oleh 

jasad renik berlangsung perlahan – lahan dalam arti kata kurang terbentuk panas 

dalam proses perombakan (Sutejo, 1988 dan Lingga Pinus, 1996). Pupuk kotoran 

ayam mengandung unsur -unsur yang dibutuhkan oleh tanaman seperti N, P, dan 

K masing-masing sebanyak 0,4%, 0,2% dan 0,1% (Susanto. R, 2002).  PT Inti 

Kreasi dalm brosur produknya menyatakan bahwa pupuk Organik Cair Sigi 

dengan  konsep pupuk yang lengkap, seimbang, alami, dan tepat guna yang 

bekerja secara sinergis antara unsur makro, mikro, mikrobaprobiotik dan hormon 

alami sehingga menghasilkan keseimbangan unsur yang dibutuhkan oleh 

tanaman. Bahan organik sludge menurut Fauzi (2002)  adalah limbah cair yang 

dihasilkan selama ekstraksi minyak, dengan perbandingan 2–3 ton per ton minyak 

akhir. Sludge esensial adalah emulsi mengandung 4-5% solid, 0,5–1% minyak 

sisa dan 98% air. Menurut hasil penelitian Agus D. H. Sinaga (2009), bahwa 

perlakuan sludge dengan dosis 100g/polibag dapat mendekomposisi tanah 

sehingga unsur hara N, P dan K tersedia diserap bibit kelapa sawit dalam 

pembentukan bonggol. Unsur hara yang tersedia dalam jumlah yang cukup untuk 

pertumbuhan bibit kelapa sawit menyebabkan kegiatan metabolisme dari tanaman 

meningkat demikian juga akumulasi asmilat pada daerah batang (bonggol). 

 Penelitian tentang medium dan bahan organik ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui dan menentukan  medium tanam dan sumber bahan organik  

terbaik untuk optimalisasi pertumbuhan bibit sawit di main nursery, serta 

mengukur besaran serapan nitrogen dan kalium bibit yang ditanam pada beberapa  

medium dengan aplikasi berbagai  pupuk organik tersebut.  

Indikator untuk mengetahui bibit yang dipelihara tumbuh cukup baik atau 

tidak diperlukan standar pertumbuhan bibit. Metode yang dilakukan adalah 

metode Linear yaitu pengukuran diameter batang tinggi tanaman dan jumlah daun 

kelapa sawit yang baik di Pre Nursery adalah pada umur 3 bulan jumlah pelepah 

3,5 helai dengan tinggi 20 cm dan diameter batang 1,3 cm. Pada umur 4 bulan 

jumlah pelepah 4,5 helai dengan tinggi 25 cm dan diameter batang 1,5 cm 

(Soehardjo, 2003).  

 

METODOLOGI 
Penelitian ini merupakan eksperimen faktorial dalam Rancangan Acak 

Lengkap 2 faktor, yaitu faktor P (pupuk organik) dan T (medium tanam). Faktor P 

yang terdiri dari P0 (Tanpa Pemberian Pupuk Organik), P1 (Pupuk Kandang 

Ayam,100g /Polibag), P2 (Sludge (Limbah Kelapa Sawit),100 g/ Polibag), P3 ( 
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Pupuk Cair Organik Sigi 20 ml/ Polibag). Faktor T adalah : T1 (Tanah PMK), T2 

(Tanah Gambut), dan T3 (Kombinasi 1:1 Tanah PMK dengan Gambut ). Dari 

kedua faktor diperoleh 12 kombinasi perlakuan, ulangannya 3 kali, sehingga 

didapat 36 satuan percobaan. Uji lanjut yang digunakan Ducan’s New Multiple 

Range Test (DNMRT) taraf 5%. Persiapan medium tumbuh dan pemberian pupuk 

organik sesuai perlakuan. Pupuk  organik diberikan  100 g /polibag, kecuali pupuk 

organik cair diberikan  sesuai petunjuk dengan cara menyemprotkan  ke  

Tanah sebanyak 20 ml/ polibag, dan pemberian dilakukan setiap bulan 

dimulai dari bibit berumur 4 s/d 6 bulan. Indikator pertumbuhan diamati selama 3 

bulan yakni umur 5 s/d 7 bulan melalui pengukuran Tinggi Bibit, Jumlah Daun, 

Diameter Bonggol (cm), serta  Bobot basah Biomasa Bibit (g). Untuk mengetahui 

dampak sisa perlakuan maka diamati kembali pertambahan: Tinggi Bibit, Jumlah 

Daun, Diameter Bonggol (cm), Bobot basah bibit, yang dilakukan pada bibit umur 

10 bulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan Sawit di Pembibitan dengan Perlakuan Perbedaan Medium 

 

Tabel 1. Pertumbuhan bibit sawit umur 7 bulan pada perlakuan medium tumbuh 

 Parameter 

 Perlakuan (Medium) 
Standar 

Mutu PMK Gambut 
Gambut  

dan PMK 

Tinggi Tanaman (cm) 62.08 a 62.41 a 65.58 a 52,2 cm 

Jumlah Pelepah Daun   9.33 a   9.58 a   9.25 a 10,5  

Diameter Bonggol 3.04 a 3.11 a  2.93 a 2,7 cm 

Volume akar 37.91 a 44.91 a 41.50 a - 

Berat Basah 118.72 a    130.08 a 120.61 a - 

Angka-angka pada baris setiap parameter yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak 

berbeda nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5% 

 

 Tabel 1 menunjukan bahwa pertumbuhan bibit sawit tidak berbeda  nyata 

pada setiap perlakuan medium. Hal ini menunjukan bahwa tanah gambut ataupun 

tanah PMK mempunyai potensi dan daya dukung yang tidak jauh berbeda dalam 

memacu pertumbuhan bibit sawit di main nursery, sehingga penggunaan secara 

tunggal ataupun campuran tidak memberikan perbedaan  yang cukup berarti. Jika 

dilihat pada standar mutu ternyata 2 dari 3 parameter indikasi pertumbuhan fisik 

bibit sawit sudah memenuhi kriteria. Kondisi ini juga menjelaskan bahwa 

tanaman masih mendapat asupan hara yang cukup dari medium yang digunakan, 

baik medium gambut, PMK atau campuran gambut dan PMK.  Meskipun PMK 

dan gambut dikenal dengan tanah yang masam, namun sawit cukup mampu 

beradaptasi pwada medium ini, karena sawit cukup toleran dengan medium 

masam, sehingga pertumbuhan bibit cukup baik.  

Tanah gambut yang dipakai sebagai medium tanam merupakan gambut 

yang sudah mengalami reklamasi selama 8 tahun, dan tingkat kesuburan cukup 

baik, sehingga dapat menyamai potensi PMK, bahkan bisa lebih baik. Menurut  

Notohadiprawiro (1998) kesuburan tanah gambut sangat dipengaruhi oleh tingkat 
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kematangan atau derajat perombakannya. Tingkat kematangan gambut fibrik 

terombak kurang lebih 33%, hermik terombak 33–66%. Safrik merupakan gambut 

dengan daya dukung yang cukup baik terhadap tanaman.  

 

Pertumbuhan Sawit di Pembibitan dengan Pemberian Pupuk Organik 

 

Tabel 2. Pertumbuhan bibit sawit umur 7  bulan pada perlakuan  pupuk organik  

Parameter 

Perlakuan Jenis Pupuk Organik Standar 

 Mutu Tanpa PKA Sludge 

 

PCO 

Tinggi tanaman (cm)  56.22 b  66.33 a   64.22 a 66.66 a 52,2 cm 

Jumlah daun   (helai) 
8.77 b   9.55 ab   9.22 ab 10.00 a 10,5 

Diameter  bonggol 

(cm) 

  2.63 b     3.20 a    3.04 a   3.23 a 2,7 cm 

Volume akar (cc)  33.00 b   44.66 a  42.55 ab    55.5a - 

Berat basah (g) 86.39 c 140.46 ab 120.44 b 145.27a - 

Angka-angka pada baris setiap parameter yang diikuti oleh huruf kecil yang sama 

tidak berbeda nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5% 

  

Tabel 2 dapat memberikan Gambaran tentang pertumbuhan bibit sawit 

pada umur 7 bulan. Semua parameter menujukan perbedaan yang nyata. Pada 

perlakuan tanpa pemberian bahan organik bibit menunjukan pertumbuhan  yang 

kurang baik dibanding dengan yang diberi  perlakuan pemberian pupuk kandang, 

ayam dan sludge, dan pupuk  organik cair (PCO). Pada kondisi tanpa pupuk 

tanaman hanya menyerap unsur yang ada pada medium saja (gambut, PMK atau 

campuan gambut dan PMK), hal ini menyebabkan tanaman lebih sedikit 

menyerap hara, dibanding yang diberi pupuk organik, sehingga terjadi perbedaan 

laju proses metabolisme (fotosintesis).    

 Jika dicermati antara perlakuan yang diberi pupuk organik dari sumber 

yang berbeda, terlihat bahwa perlakuan pemberian  PCO menunjukan 

kecendrungan pertumbuhan bibit yang lebih baik dari perlakuan pemberian pupuk 

kandang dan sludge. Hal ini diduga karena PCO merupakan pupuk organik yang 

telah diformulasi dengan penerapan konsep tertentu. Menurut brosur yang 

disosialisasikan oleh PT. Inti Kreasi (2008) SIGI sebagai PCO merupakan pupuk 

lengkap, seimbang, alami dan tepat guna yang bekerja secara sinergis antara unsur 

makro, mikro, mikroba probiotik dan hormon alami, untuk menghasilkan 

keseimbangan unsur yang dibutuhkan bibit kelapa sawit dengan anjuran dosis 20 

g/polibag.  PC mengandung 6 (enam) unsur  makro (N, P, K, Ca, Mg, dan S) 

dalam jumlah yang sangat memadai, dan disertai unsur mikro Fe, Cu, Zn, B, dan 

Mo yang diformulasi dapat memenuhi kebutuhan hara bibit.  

 Perlakuan pemberian pupuk organik dari pupuk kandang ayam dan sludge, 

berbeda tidak nyata,  pupuk kandang cendrung lebih baik dari pada sudge, terlihat 

dari semua parameter yakni tinggi tanaman, jumlah daun, diameter bonggol, berat 

basah dan volume akar., Pupuk kandang sebagai bahan organik sudah dikenal 

mempunyai kemampuan memperbaiki sifat dan karakter tanah sebagi medium, 



44 

 

karena berfungsi mmemperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, sedangkan 

sludge lebih dikenal potensinya sebagai sumber hara. Menurut  Anonimous 

(2002) Sludge dapat digunakan sebagai pupuk karena adanya berbagai kandungan 

unsur antara lain 4.8% N, 41,16% C organik, 1,94% P2O5, CaO 0,46%,   K2O 

6,77% berbagai unsur mikro dengan pH 6,2. 

3. Pertumbuhan Bibit Sawit Pada Kombinasi Perlakuan Medium dan Pupuk 

Organik. 

 

Tabel 3. Pertumbuhan Bibit Sawit Umur 7 Bulan pada Perlakuan Kombinasii 

Medium dan Pupuk Organik 

Perlakuan 

Parameter 

Tinggi 

tanaman(cm) 

Jumlah 

daun 

Diameter 

bonggol(cm) 

Volume 

akar(ml) 

Bobot 

Basah(g) 

T1P0 59.7bcd 8,6b 2,8cd 28,3c 88,1ef 

T1P1 65.7abc 9.3abc 3,3ab 38,3sbc 140,0abcd 

T1P2 63.7 abc 10.0ab 3,3ab 48,3ab 138,2abcd 

T1P3  59,3bcd 9,3abc 2,8cd 36,6abc 108,5cdef 

T2P0 58,0cd 9,3abc 3,2abc 40,6abc 107,0def 

T2P1 65.0 abc 9,3abc 3,0bcd 52,3a 153,2abc 

T2P2 59,0abc 9,0bc 3,7abc 36,6abc 104,6def 

T2P3 67,6abc 10,6a 3,5a 50,0a 155,5ab 

T3P0 51,0d 8,3c 2,4e 30,0bc 64,1f 

T3P1 68,3abc 10.0ab 3,1abcd 43,3abc 128,2abcde 

T3P2 70,0ab 8,6bc 2,8bcd 42,6abc 118,4bcde 

T3P3 73,0a 10.0ab 3,4a 50,0a 171,8a 

Standar 

mutu 

52,2 cm 10,5 2.7 - - 

Angka-angka pada  kolom setiap parameter yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak 

berbeda nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5% 

 

Pertumbuhan Bibit Sawit pada Efek Sisa Beberapa Bahan Organik pada 

Berbagai Medium Tumbuh 
 Pada perlakuan pemberian beberapa sumber bahan organik pada medium 

yang berbeda, tenyata untuk perlakuan campuran PMK dan Gambut dipupuk 

dengan PCO, serta medium gambut dipupuk dengan PCO, menunjukan 

pertumbuhan bibit sawit lebih baik dari kombinasi perlakuan lainnya. (Tabel 3) 

Kondisi ini terlihat  pada  parameter  tinggi tanaman, jumlah daun, diameter 

bonggol, berat basah serta volume akar, sedangkan untuk pengamatan efeksisa 

bahan organik pada berbagai medium tumbuh, pertumbuhan yang baik terdapat 

pada efek sisa PCO pada medium gabungan Gambut dan PMK. Hal ini terlihat 

pada semua parameter, yakni jumlah daun, diameter bonggol, berat basah, dan 

volume akar (Tabel 4). 

Kombinasi ini menunjukan bahwa medium gambut dan medium campuran 

gambut dengan PMK yang dibarengi dengan pemberian PCO, lebih baik dari pada 

medium PMK meskipun diikuti dengan pemberian bahan organik dari berbagai 

sumber. Hal ini dapat disebabkan kondisi fisik tanah PMK yang kurang 

mendukung sebagai medium bibit sawit, tanah cepat memadat, seiring dengan 

berjalannya waktu penelitian, terutama terlihat pada efek sisa pemberian bahan 
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organik. Pemadatan medium dapat menghambat perkembangan akar, sehingga 

mempengaruhi proses serapan hara. Tanaman mengalami hambatan translokasi 

hara. miskin hara, kandungan bahan organnik dan pH rendah.  

 

Tabel 4. Pertumbuhan Bibit Sawit Umur 10 Bulan pada  Efek Sisa Pupuk Organik  

pada Berbagai Medium Tumbuh 

Perlakuan 

Parameter 

Tinggi 

tanaman(cm) 

Jumlah 

daun 

Diameter 

bonggol(cm) 

Volume 

akar(ml) 

Bobot 

Basah(g) 

T1P0 66,7bc 8,6ab 3,3bc 53,7b 151,0bc 

T1P1 69,7bc 10,3ab 4,1ab 93,3ab 238,1ab 

T1P2 74,66ab 10,7a 4,6ab 121,3ab 289,5ab 

T1P3  67,0bc 10,7a 3,8ab 106,3ab 206,4abc 

T2P0 64,3bc 10,3ab 3,8ab 88,0ab 208,4abc 

T2P1 69,3bc 9,0ab 3,8ab 96,3ab 239,1ab 

T2P2 60,7cd 10,0ab 3,3bc 44,0b 154,2bc 

T2P3 65,7bc 11,3a 3,7abc 58,0b 165,2bc 

T3P0 51,7cd 6,7b 2,3c 17,7b 184,6bc 

T3P1 66,5bc 10,0ab 3,7abc 101.0ab 184,6bc 

T3P2 72,3abc 8,7ab 3,6abc 71,0ab 167,3bc 

T3P3 81,7a 11,3a 4,9a 164,3a 375,4a 

Standar 

Mutu 

101,9 cm 15,5 5,5 - - 

Angka-angka pada  kolom setiap parameter yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak 

berbeda nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5%                        

   

Menurut hasil penelitian Ernita Syafri (2008), bahwa tanah podzolik 

merah kuning teksturnya berdebu, berkapasitas mengikat air sangat rendah 

akibatnya kekurangan air, oleh karena itu bibit kelapa sawit kurang memanfaatkan 

air dan menyerap unsure har yang tersedia. Menurut penelitian Anika (2006), 

bahwa pertambahan diameter bonggol tanaman pada media podzolik merah 

kuning paling kecil dan berbeda nyata dengan diameter bonggol tanaman yang 

ditanam pada media tanah organik. Hal ini dikarenakan sifat tanah podzolik merah 

kuning tersebut pada umumnya miskin unsur hara N, P sehingga proses 

fotosintesis terhambat yang mengakibatkan pertumbuhan bonggol juga terhambat.  

Gambut diberi pupuk organik lebih baik pengaruhnya dibanding PMK, 

menunjukan bahwa gambut berada pada kondisi yang cukup menguntungkan 

pertumbuhan tanaman. Menurut hasil penelitian Rajagukguk (1990) ternyata pada 

tanah gambut yang memiliki tingkat kematangan saprik yang kompisisinya paling 

lanjut, kurang mengandung serabut, memiliki berat jenis, warna hitam sampai 

coklat kelam, memiliki daya serap dan daya simpan air yang cukup baik, struktur 

dan agregat tanah yang bagus sehingga mampu menciptakan keadaan lingkungan 

mikro yang cocok bagi pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman, sehingga 

tanaman dapat tumbuh dengan baik. Menurut Hastin (2002) gambut umumnya 

berwarna coklat kemerahan hingga coklat tua (gelap) tergantung tahapan 

dekomposisinya, dan tanah gambut memiliki kapasitas menahan air yang besar 

yaitu 10 kali lebih besar dari tanah mineral. 
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  Semua parameter baik untuk waktu diberikan perlakuan (pengamatan 

umur 7 bulan ) dan parameter untuk melihat pengaruh efek sisa pupuk organik 

(umur 10 bulan) menunjukan bahwa penggabungan tanah gambut dan mineral 

yang diikuti dengan penambahan PCO lebih baik peranannya dalam memacu 

pertumbuhan bibit. Data ini menunjukan bahwa pupuk kandang ayam dan sludge 

mempunyai paruh waktu untuk dapat memberikan perannya sebagai pemasok 

hara. Bahan organik akan dirombak secara terus menerus oleh mikroba, lama 

kelamaan semakin sedikit kandungannya dalam tanah, dan akhirnya tanah 

kekurangan bahan organik.  

 PCO merupakan pupuk organik dengan formulasi yang berperan 

memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, maka efek sisanya lebih baik 

pengaruhnya dibanding pupuk organik lainnya. Namun jika dibandingkan dengan 

standar mutu bibit, terlihat bahwa pertumbuhan belum mencapai kriteria yang 

ditentukan. Hal ini menunjukan bahwa pasokan bahan organik harus diberikan 

secara berkala pada tanaman. Hal ini erat kaitannya dengan keberadaan mikroba 

sebagai dekomposer bahan organik, bahan organik sebagai cadangan makanan 

mikroba harus tersedia secara terus menerus, agar kesuburan biologi tanah dapat 

dipertahankan. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbedaan medium tidak 

memberikan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Pemberian pupuk organik 

terbaik didapat pada perlakuan penambahan PCO. Perlakuan dan efek sisa pupuk 

organik terbaik diperoleh dari perlakuan penambahan PCO pada medium 

gabungan Gambut dan Mineral. 
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ABSTRAK 

The objective of this research was ( 1 ) . To identify illustration of the condition of 

tidal farming at district Pembengis Bram Itam Tanjung Jabung Barat , ( 2 ). To 

identify the level of technology implementation tidal rice fields at village of Bram 

Itam Pembengis District Tanjung Jabung Barat (3) Provide information on land 

use sururt pairs optimally (4). Provide information about the knowledge of rice 

farming rice cultivation technology tidal land. This research was performed on 

September 5
th

 2013-October 5
th

 2013 at Pembengis village district Bram Itam, 

Tanjung Jabung Barat. The data collection of this research consisted of primary 

data and data skunder.Tecnique of this research was questionnaires. The results of 

this study menggungkapkan that farmers in the study area have been trying to do 

the farming program by following the local government to do the farm twice a 

year snapping Majesty (rice planting movements twice a year). But the tide is 

constrained by circumstances that sometimes the advent of uncertainty, it is due to 

the poor state of the embankment and suffered little damage. While the 

application of technology in rice cultivation in the location tidal area of research is 

still low. Where the farmer respondents in this study have not fully follow the 

ways that have been recommended by the Ministry of Agriculture. Of the seven 

components of the technology that has been issued by the Ministry of Agriculture 

has been no overall technology components that have been implemented by all 

farmer respondents, such as use of fertilizers and varieties are still very low. 

 

Keywords : Application of rice cultivation technology tidal land 

 

PENDAHULUAN 

Lahan pasang surut sudah sejak lama dijadikan sebagai lahan usahatani, 

terutama untuk komoditas jagung dan padi, namun teknologi yang diterapkan oleh 

petani masih bersifat tradisional. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan 

daerah sentra produksi padi  Di Provinsi Jambi. Padi merupakan komoditas 

unggulan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pemerintah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat memiliki beberapa program kerja yang bertujuan untuk 

meningkatkan produksi pertanian terutama untuk komoditi padi, hal ini dilakukan 

agar dapat menjaga dari terjadinya kerawanan pangan.  

Lahan pasang surut memberi harapan dan prospek yang baik, karena potensi 

lahannya yang sangat luas apabila diusahakan secara intensif maka dapat 

meningkatkan produksi padi dimasa yang akan  datang. Selain itu vegetasi alami 

yang tumbuh di lahan pasang surut bisa menjadi sumber bahan organik yang aman 

dalam meningkatkan kesuburan tanah. Dengan luasnya lahan pasang surut yang 

ada di Provinsi jambi maka Badan Litbang Pertanian melalui ISDP (Integrated  

Swamps Development Project) dan BPTP Jambi telah melakukan berbagai 
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penelitian di lahan pasang surut dan hasilnya telah ditetapkan menjadi paket 

teknologi. Segala komponen teknologi yang telah dikeluarkan diharapakan dapat 

diterima dengan baik oleh petani. Dalam penerapan teknologi padi lahan pasang 

surut peran PPL sangat diperperlukan dalam menyampaikan inovasi baru kepada 

petani.dalam hal ini petani diharapkan mampu mengadopsi segala bentuk 

teknologi yang disampaikan oleh PPL sehingga mampu meningkatkan produksi 

dan melakukan usahatani dengan baik dimasa yang akan datang. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilaksanakan  di Desa Pembengis Kecamatan Bram Itam 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara 

sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Desa pembengis merupakan 

Desa yang mempunyai lahan pasang surut yang membudidayakan padi sawah. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan petani 

responden dengan bantuan pertanyaan (kuisioner) yang telah disiapkan. 

Sedangkan data sekunder dari berbagai literatur, laporan dari Dinas Pertanian 

instansi lembaga dan sumber informasi terkait  lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Teknik pengambilan sampel adalah random, maka setiap anggota 

populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Sedangkan teknik pengambilan sampelnya menggunakan rumus dari Taro 

Yamane atau Slovin (Riduwan,2008) sebagai berikut : 

Dimana : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

d² = presisi (ditetapkan 10 %)  

Berdasarkan rumus diatas maka diperoleh jumlah sampel sebagai berikut : 

Berdasarkan jumlah sampel 50 Responden tersebut maka ditentukan jumlah 

masing-masing sampel menurut kelompok secara proposional dengan rumus : 

Dimana : 

ni = jumlah sampel menurut stratum 

n = jumlah sampel keseluruhan  

Ni = jumlah populasi menurut stratum 

N = jumlah populasi seluruhnya 

Dari rumus diatas maka diperoleh jumlah sampel menurut kelompok tani adalah 

sebagai berikut : 

 Metode analisis data pada dasarnya merupakan proses yang bertujuan untuk 

menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca 

dimengerti dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dikumpul terlebih dahulu, 

ditabulasi dan diberi skor. Untuk mengetahui bagaimana Gambaran kondisi lahan 

pasang surut dan bagaimana penerapan teknologi padi sawah lahan pasang surut  

yang dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif persentase. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Usahatani Padi Sawah Pasang Surut di Desa Pembengis 

 Desa Pembengis memiliki luas lahan sawah sekitar 400 Ha dimana sekitar 

300 Ha diantaranya sudah dimanfaatkan. Dengan jumlah petani sekitar 691 orang. 
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Adapun jenis dan penggunaan tanah di Desa Pembengis terbagi kepada beberapa 

jenis yaitu diantaranya ; 

 

Tabel 1. Jenis Tanah Di Desa pembengis 

No Jenis Tanah Luas  (Ha) Persentase 

1. Podzolik 0 0 % 

2. Deganosol 0 0 % 

3. Glisol 0 0 % 

4. Aluvial 1.588 100 % 

5. Totasal 0 0 % 

Sumber : Kantor Desa Pembengis 2012 

 

Dari Tabel 1 memperlihatkan bahwa Desa Pembengis hanya memiliki 

jenis tanah Aluvial dari beberapa jenis tanah yang ada. Selanjutnya jenis 

karateristik lahan dan iklim yang ada di Desa Pembengis yaitu dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Jenis Karateristik Lahan dan Iklim di Desa Pembengis 

No Jenis karakteristik lahan Ukuran 

1. Tingkat keasaman tanah 3,5 – 5,5 

2. Kemiringan  100 % 0,05 derajat 

3. Ketinggian Tempat (DPL) 0 M – 0,1 M 

4. Keadaan Gambut 0 – 1 M 

5. Curah Hujan Basah = 0,30 mm 

Kering = 0,60/ Bulan 
Sumber : Kantor Desa Pembengis 2012 

  

Desa Pembengis petaninya mayoritas menanam padi dalam setahun yaitu 

1 kali. namun ada juga beberapa petani yang menanam padi 2 kali dalam setahun. 

Desa Pembengis memiliki tipe luapan pasang surut dengan tipe B, dimana hanya 

terluapi oleh pasang besar saja. Dalam waktu 1 tahun terjadi 2 kali luapan air 

pasang dimana berkisar antara bulan November –  Februari. Sedangkan untuk 

musim tanam biasanya petani melakukannya melihat dari kondisi air pasang, 

biasanya mereka melakukan penanaman pada bulan Maret dimana air tidak lagi 

mengalami pasang surut, hal ini dilakukan agar tanaman padi tidak mengalami 

kerusakan. Karena apabila terjadi air pasang maka secara otomatis dapat 

mengakibatkan tanaman mati. karena air asin dapat mempengaruhi masa 

generative pada tanaman padi. Pada masa-masa saat seperti ini petani biasa 

mengalami kerugian.  

Untuk menanggulangi masalah kerugian terhadap petani Pemerintah 

daerah memberikan bantuan pembuatan tanggul yang sudah dilakukan beberapa 

tahun yang lalu. Namun berdasarkan informasi yang didapat dari petani setempat 

bahwa pembuatan tanggul pada dasarnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh petani. sehingga untuk saat ini petani masih sering terkena luapan air pasang 

mendadak yang tidak bisa diprediksi. untuk saat ini kondisi tanggul yang ada juga 

sudah sedikit mengalami kerusakan atau mengalami kebocoran. Dimana 

kebocoran diakibatkan oleh kepiting atau ketam yang biasa berada di tanggul 

tersebut. Berdasarkan informasi yang didapat dari PPL di lokasi penelitian bahwa 
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terdapat kesalahan dalam pembuatan tanggul, sehingga tidak bisa menghambat 

atau menahan air pasang masuk dan sehingga para petani di lokasi penelitian tidak 

dapat melakukan usahatani padi sawah dua kali setahun sebagaimana program 

pemerintah  Gertak Paduka (Gerakan Tanam Padi Dua Kali Setahun).   

 Petani Desa Pembengis menggunakan berbagai jenis varietas yang cocok 

untuk daerah pasang surut. Dimana jenis varietas tersebut ada yang bersifat 

unggul dan ada juga yang varietas unggul local. Untuk varietas unggul sendiri 

biasanya varietas yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah seperti :  Batanghari, 

Ciherang dan Invara 3. Sedangkan untuk unggul lokal biasanya petani 

menggunakan varietas : Karya, Bendera, Padi Kuning, Biji 8, Serai, Karang Duku, 

Kuda, Candu, dan Padi Super. Untuk varietas yang paling banyak digunakan yaitu 

varietas unggul local yaitu karya. Namun beberapa orang petani yang memiliki 

luas lahan yang banyak mereka dalam beberapa petakan sawah menanam jenis 

varietas yang berbeda. Hal ini dikarenakan petani di Desa Pembengis mencoba 

untuk menanam varietas-varietas unggul yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. 

Jika seandainya varietas yang unggul yang dikeluarkan pemerintah itu cocok 

dengan lahan mereka maka mereka akan terus menggunakan varietas tersebut. 

Petani juga memilih jenis varietas berdasarkan rasa nasi. Biasanya untuk 

mayoritas petani lebih suka kepada jenis beras yang memiliki rasa pera.  

 Tingkat produksi padi sawah lahan pasang surut di Desa Pembengis 

memiliki jumlah produksi yang berkisar 3 ton/Ha. Namun tidak setiap musim 

tanam bisa mendapatkan jumlah produksi yang sama. Hal ini disebabkan oleh 

terjadinya pasang surut dadakan yang dapat menyebabkan terjadinya gagal panen. 

Seperti halnya yang terjadi pada pertengahan tahun  tahun 2013 dimana sebagian 

petani mengalami gagal panen akibat tanaman padi terkena air pasang mendadak. 

 

Tingkat Penerapan Teknologi Budidaya Padi Sawah Lahan Pasang Surut 

Penyiapan Lahan  

Penyiapan lahan merupakan salah satu komponen yang penting dalam 

proses budidaya padi sawah lahan pasang surut. Dimana berdasarkan tipe 

luapannya di lokasi penelitian memiliki tipe luapan B yang hanya terluapi jika air 

pasang besar saja.Persiapan lahan dengan tipe luapan B ditata sebagai sawah 

tadah hujan atau surjan bertahap. Berdasarkan hasil penelitian maka tingkat 

penerapan teknologi penyiapan lahan budidaya padi sawah lahan pasang surut 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.  Distribusi frekuensi dan Persentase Tingkat Penerapan Teknologi 

Penyiapan Lahan Budidaya Padi Sawah Lahan Pasang Surut di Desa 

Pembengis Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2013 

No Tingkat Penerapan Teknologi 
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. Menerapkan 40 80 

2. Tidak menerapakan 10 20 

 Jumlah 50 100 
Sumber : Hasil Olahan Data 2013 
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Tabel 3 menerangkan bahwa petani yang menerapkan teknologi 

penyiapan lahan pada budidaya padi sawah lahan pasang surut sebanyak 40 0rang 

atau sebesar 80 %.Hal ini sesuai dengan pernyataan dari responden yang 

diwawancarai saat penelitian dengan bantuan kuesioner.Mereka mengatakan 

bahwa dalam melalukan persiapan lahan mereka biasanya membuat saluran tertier 

atau yang biasanya dikenal dengan saluran cacing dan mereka juga membuat 

drainase keliling pada lahan sawah mereka. 

 

Varietas 

Varietas padi merupakan salah satu komponen yang juga sangat penting 

dalam melakukan budidaya padi sawah lahan pasang surut.Varietas yang unggul 

secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan petani. Berikut distribusi 

dan frekuensi penggunaan varietas dalam budidaya padi sawah lahan pasang 

surut. 

Pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa sebanyak 8 responden atau 16 persen 

responden mengggunakan varietas unggul yang dikeluarkan oleh pemerintah 

seperti Batanghari. Sedangkan 84 persen atau 42  responden tidak atau jarang 

menggunakan verietas unggul yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mereka memilih 

menggunakan varietas lokal atau disebut juga varietas unggul lokal seperti 

Bendera dan Karya. Berdasarkan hasil penelitian petani responden juga memilih 

varietas unggul lokal karena tahan terhadap genangan air pasang surut dan juga 

dapat menekan biaya pemupukan. Selain itu alasan memilih varietas juga 

berdasarkan pada rasa nasi, kebanyakan masyarakat atau petani disana menyukai 

jenis nasi yang pera. 

 

Tabel 4.  Distribusi frekuensi dan Persentase Tingkat Penerapan Teknologi 

Penggunaan Varietas dalam Budidaya Padi Sawah Lahan Pasang Surut di 

Desa Pembengis Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2013 

No Tingkat Penerapan Teknologi 
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. Menerapkan 8 16 

2. Tidak menerapakan 42 84 

 Jumlah 50 100 
Sumber : Hasil Olahan Data 2013 

 

Pengelolaan Air 

Pengelolaan tata air sangat penting diperhatikan dalam proses budidaya 

padi sawah lahan pasang surut. Pengelolaan tata air bertujuan untuk 

mengendalikan kedalaman air pada petakan lahan sawah dan sekaligus 

mempercepat proses pencucian bahan beracun. Berikut distribusi dan frekuensi 

hasil penelitian pengelolaan air dalam budidaya padi sawah lahan pasang surut. 

Tabel 5 menerangkan bahwa sebanyak 39 petani responden atau 78 persen 

petani responden mereka melakukan pengelolaan air dalam budidaya padi sawah 

lahan pasang surut.Petani responden membuat saluran tata air dengan sistem 

aliran satu arah dan membuat dua saluran yaitu saluran masuk dan saluran keluar 

yang dilengkapi dengan dua pintu.Selain itu, petani responden juga membuat 
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tanggul penahan air, hal ini dilakukan agar saat air pasang air tidak meluapi lahan 

sawah mereka. 

 

Tabel 5.  Distribusi frekuensi dan Persentase Tingkat Penerapan Teknologi 

Pengelolaan Air dalam  Budidaya Padi Sawah Lahan Pasang Surut di 

Desa Pembengis Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2013 

No Tingkat Penerapan Teknologi 
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. Menerapkan 39 78 

2. Tidak menerapakan 11 22 

 Jumlah 50 100 
Sumber : Hasil Olahan Data 2013 

       

Penanaman 
      Proses penanaman pada budidaya padi sawah lahan pasang surut dapat 

dilakukan apabila persiapan penataan lahan telah selesai. Secara umum 

penanaman padi sawah lahan pasang surut dilakukan dengan dua cara yaitu 

menanam benih langsung dan dengan cara semai. Berikut distribusi dan frekuensi 

penererapan teknologi dari komponen penanaman pada budidaya padi sawah 

lahan pasang surut : 

 

Tabel 6. Distribusi frekuensi dan Persentase Tingkat Penerapan Teknologi 

Penanaman pada Budidaya Padi Sawah Lahan Pasang Surut di Desa 

Pembengis Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2013  

No Tingkat Penerapan Teknologi 
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. 

Menerapkan 

a. menanam benih langsung di 

petakan 

b. menanam benih secara langsung di 

lahan yang dibuat lubang dengan 

tugal 

c. disemaikan terlebih dahulu 

 

14 

 

 

13 

 

 

23 

 

28 

 

 

26 

 

 

46 

2. Tidak menerapkan 0 0 

 Jumlah 50 100 

Sumber : Hasil Olahan Data 2013 

 

Berdasarkan Tabel 6 sebanyak 14 responden atau 28 persen mereka 

melakukan proses penanaman dengan cara menanam benih langsung dipetakan 

dan 13 responden atau 26 persen mereka menanam benih secara langsung di lahan 

yang dibuat lubang dengan tugal. sedangkan 23 responden atau 46 persen Petani 

responden melakukan penanaman dengan cara disemai terlebih dahulu dan saat 

penanaman petani membuat jarak tanam padi 20 x 25 cm dan 25 x 25 cm. 
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Pemupukan  

      Pemupukan merupakan salah satu komponen penting dalam melakukan 

proses budidaya usahatani padi sawah lahan pasang surut. Jenis pupuk yang 

dianjurkan pda lahan pasang surut antara lain Urea, SP-36, ME-17, CU dan Zn. Di 

daerah penelitian hanya sedikit petani responden yang menggunakan pupuk dalam 

proses budidaya. Adapun jenis pupuk yang petani responden gunakan antara lain 

Urea,SP-36 Cu dan pupuk organik. Berikut distribusi dan frekuensi petani  dalam 

penerapan teknologi pemupukan pada budidaya padi sawah lahan pasang surut : 

 

Tabel 7.  Distribusi frekuensi dan Persentase Tingkat Penerapan Teknologi 

Pemupukan pada Budidaya Padi Sawah Lahan Pasang Surut di Desa 

Pembengis Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2013 

No Tingkat Penerapan Teknologi 
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. Menerapkan 8 16 

2. Tidak Menerapakan 42 84 

 Jumlah 50 100 
Sumber : Hasil Olahan Data 2013 

 

Tabel 7 menunjukkan sebanyak 16 persen atau 8 petani responden 

melakukan pemupukan dalam budidaya padi sawah. Sedangkan 84 persen atau 42 

petani responden tidak menerapkan atau tidak melakukan pemupukan dalam 

proses budidayanya. Hal ini disebabkan karena menurut para petani responden 

sangat sulit untuk mendapatkan pupuk. 

. 

Pengendalian Hama dan Penyakit 
Hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman (OPT) yang 

sering menyerang tanaman padi pada lahan pasang surut adalah tikus, wereng 

coklat, pengerek batang, dan blas. Berikut distribusi dan frekuensi petani  dalam 

penerapan teknologi pengendalian hama dan penyakit pada budidaya padi sawah 

lahan pasang surut.  

 

Tabel 8.  Distribusi frekuensi dan Persentase Tingkat Penerapan Teknologi 

Pengendalian Hama dan Penyakit  pada Budidaya Padi Sawah Lahan 

Pasang Surut di Desa Pembengis Kecamatan Bram Itam Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 

No Tingkat Penerapan Teknologi 
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. Menerapkan 41 82 

2. Tidak menerapakan 9 18 

 Jumlah 50 100 

Sumber : Hasil Olahan Data 2013 

      

Tabel 8 menunjukkan sebanyak 41 petani responden atau 82 persen 

menerapkan teknologi pengendalian hama dan penyakit pada budidaya padi 

sawah lahan pasang surut. Pengendalian hama tikus biasanya dilakukan petani 

responden dengan  cara   membuat  perangkap  yang  diberi umpan berupa 
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makanan   yang  disukai tikus. Sedangkan untuk pengendalian penyakit seperti 

blas, petani responden melakukan penyemprotan pestisida yang sesuai dengan 

takaran dan ajuran yang telah ditentukan. 

 

Panen dan Pasca Panen 

     Panen merupakan proses akhir dalam budidaya padi sawah. Beberapa alat 

dapat digunakan dalam proses pemanenan diantaranya sabit dan ani-ani. 

Sedangkan untuk melakukan perontokan gabah digunakan alat perontok gabah 

seperti thresher dan power thresher. Adapun gabah hasil panen dapat dikeringkan 

dengan cara menjemur atau dengan alat pengering. Gabah dikeringkan hingga 

kadar air mencapai 18 persen. Pengemasan dan pengangkutan hasil dianjurkan 

menggunakan karung goni atau plastik yang baik, tidak bocor, bersih dan kuat 

serta bebas hama. Berikut distribusi dan frekuensi petani  dalam penerapan 

teknologi panen dan pasca panen pada budidaya padi sawah lahan pasang surut. 

 

Tabel 9.  Distribusi frekuensi dan Persentase Tingkat Penerapan Teknologi Panen 

dan Pasca Panen  pada Budidaya Padi Sawah Lahan Pasang Surut di 

Desa Pembengis Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2013 

No Tingkat Penerapan Teknologi Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

1. Menerapkan 41 82 

2. Tidak menerapakan 9 18 

 Jumlah 50 100 
Sumber : Hasil Olahan Data 2013 

 

Tabel 9 menunjukkan bahwa terdapat 41 petani responden atau 82 persen 

yang menerapkan proses panen dan pasca panen sesuai anjuran. Petani responden 

melakukan proses pemanenan dengan menggunakan alat panen berupa sabit dan 

ani-ani serta menggunakan thresher dan power thresher untuk merontokkan 

gabah. Petani melakukan pengeringan gabah dengan cara dijemur serta melakukan 

pengemasan dan pengangkutan menggunakan karung. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat diambil kesimpulan  

sebagai berikut, bahwa pemanfaan dan pengembangan lahan pasang surut oleh 

petani di daerah penelitian telah berusaha untuk melakukan budidayanya dengan 

cara mengikuti program pemerintah daerah untuk melakukan usahatani dua kali 

setahun  GERTAK PADUKA (gerakan tanam padi dua kali setahun). Namun 

terkendala oleh keadaan air pasang yang terkadang datangnya tidak menentu, hal 

ini disebabkan karena keadaan tanggul yang kurang baik dan sedikit mengalami 

kerusakan. Penerapan teknologi dalam budidaya padi sawah lahan pasang surut 

dilokasi penelitian  masih rendah. Dimana para petani responden dalam penelitian 

ini  belum sepenuhnya mengikuti cara-cara yang telah dianjurkan oleh BPTP. Dari 

tujuh komponen teknologi yang telah dikeluarkan oleh BPTP belum ada 

keseluruhan komponen teknologi yang telah diterapkan oleh semua  petani 

responden, seperti penggunaan pupuk dan varietas masih sangat rendah.  
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ABSTRACT 

Biotrikom Technology is a technology that combines local ingredients such as the 

organic waste of oil palm  using indogenous microorganisms of local Riau namely 

Trichoderma spp. which acts as an activator with the addition of a carrier (inert 

carrier) such as bentonite, kaolin and ash bunch. the Long term aims of this 

research is to increase business productivity and livelihoods of the farmer of oil 

palm plantations in Rokan Hilir through the application of Biotrikom technology. 

The short term aims is the adoption of innovation and  biotrikom technology by 

palm oil farmers so as to using the waste into products of high economic value, 

aplication Biotrikom as biofertilizer and biopesticide  on oil palm cultivation so as 

to improve business efficiency and  productivity of oil palm plantation. The result 

showed that the level of innovation adoption palm growers toward compost 

Biotrikom  are in the low categories if seen of the variable knowledge, persuasion, 

decision to adopt or not adopt, implementation and confirmation. Biotrikom 

application in the main nursery  may slow the appearance of symptoms of leaf 

spot attack, and biostimulan the growth of oil palm seedlings 

 

Keywords : Biotrikom, Trichoderma spp., biofertilizer, biopesticides, solid waste 

palm oil 

 

PENDAHULUAN 

Kelapa sawit Indonesia mempunyai daya saing komoditas (competitive 

advantages) (CPO) masih lemah di pasar Internasional. Salah satu strategi kunci 

yang diyakini mampu meningkatkan daya saing kelapa sawit adalah dengan 

perbaikan teknologi yaitu dengan pengelolaan Iimbah. Ketersedian limbah 

biomassa sisa dari industri sawit, jumlahnya sangat berlimpah terutama di 

Propinsi Riau. Biomassa industri sawit yang dibuang ke lingkungan terus 

meningkat sejalan dengan pertumbuhan industri sawit. Pelepah sawit merupakan 

salah satu limbah biomasa sawit yang dihasilkan setiap proses pemanenan dan 

selama ini hanya ditumpuk diantara batang sawit.oleh karena itu, perlu dilakukan 

inovasi teknologi Biotrikom yang bersifat ramah lingkugan, mempunyai fungsi 

sebagai biofertilizer dan bipestisida sehingga dapat meningkatkan produksi dan 

produktivitas kebun sawit dengan memanfaatkan limbah dari perkebunan kelapa 

sawit. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) meningkatkan pengetahuan 

petani kelapa sawit rakyat tentang Biotrikom dan fungsinya sebagai biofertilizer 

dan biopestisida yang ramah lingkungan, 2) Penerapan teknologi Biotrikom 

berbasis limbah kelapa sawit dengan aktivator Trichoderma pseudokoningii 
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diproduksi oleh unit usaha biofertilizer dan biopestisida Faperta UR. Pada 

pembibitan kelapa sawit, 3) Sistem produksi zero waste product/green product 

diterapkan secara kontinyu dan konsisten, 4) Meningkatkan kemandirian ekonomi 

masyarakat terutama petani kelapa sawit rakyat melalui pemanfaatan sumberdaya 

lokal (bibit sawit unggul dan teknologi pemupukan yang bersifat ramah 

lingkungan), 5) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi petani sawit 

terutama petani kelapa sawit rakyat. 

 

URGENSI KEGIATAN 

  Peningkatan produksi TBS pada budidaya kelapa sawit pada umumnya 

dipengaruhi oleh penggunaan bibit bermutu baik. Untuk mendapatkan bibit yang 

bermutu petani kelapa sawit rakyat pada umumnya menggunakan bahan 

anorganik seperti pupuk kimia, pestisida sintetis yang dalam penggunaan terus 

menerus akan mengakibatkan kondisi kerusakan pada sifat fisik, kimia dan 

biologi tanah serta resistensi, tidak ramah lingkungan dan terbunuhnya organisme 

non sasaran sehingga muncullah strain, patovar dan ras-ras fisiologi yang baru. 

Propinsi Riau terutama Rokan Hilir mempunyai luas areal perkebunan 

seluas 240.471 ha dengan jumlah produksi sebesar 1.852.786 ton (7,7 ton/ha).  

Dari total luas areal perkebunan tersebut terbagi atas Perkebunan Rakyat seluas 

80.689 ha dan Perkebunan Besar Negara/Swasta seluas 159.782 ha. Data ini 

menunjukkan betapa besar biomassa organik industri sawit yang dibuang ke 

lingkungan dan ini akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan industri 

sawit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemanfaatan teknologi inovasi 

Biotrikom terformulasi sebagai biopestisida dan biofertilizer yang berbasis limbah 

kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani kelapa sawit 

rakyat.  

Oleh karena itu perlu dilakukan strategi pemberdayaan petani swadaya 

dengan meningkatkan pengetahuan petani melalui sosialisasi dengan metode 

penyuluhan tentang manfaat Biotrikom jika diaplikasikan pada budidaya kelapa 

sawit. Jika teknologi ini diterapkan dengan baik maka diharapkan dapat 

mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan pestisida sintetis serta dapat 

mengurangi kesenjangan harga jual TBS antara petani kelapa sawit rakyat dengan 

Perusahaan Besar Negara bersifat ramah lingkungan dan sebagai dampak akhir 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penekanan 

biaya produksi dan aktifitas ekonomi masyarakat. 

 

METODOLOGI 

Pelaksaan penelitian dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, 

dengan fokus wilayah di Kecamatan Tanah Putih dan pilot project yang dipilih 

yaitu Desa Rantau Bais, Desa Momogo dan Desa Teluk Berumbun. Pemilihan 

wilayah karena pada daerah tersebut banyak dilakukan kegiatan budidaya kelapa 

sawit sekaligus berhubungan dengan keberlanjutan dari program K2I yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Rokan Hilir. Kegiatan penelitian terdiri dari 

sosialisasi dan pelatihan pembuatan Biotrikom, pengambilan data karakteristik 

eksternal dan internal petani kelapa sawit di kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir 

Riau, Impelementasi Teknologi Biotrikom melalui penyediaan sarana dan 

prasarana produksi dan pengujian untuk mengetahui respon masyarakat. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dan metode demontrasi plot di 
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lapangan pada tiga kecamatan yaitu kecamatan Tanah Putih,  dan Kubu di 

Kabupaten Rokan Hilir. Demonstrasi plot dilaksanakan di lahan kebun kelapa 

sawit rakyat yang berubungan dengan program K2I. Pada tiga kecamatan tersebut 

yang diambil menjadi sampel adalah sembilan kelompok tani dan setiap kelompok 

tani terdiri dari 15 KK. Pelaksanaannya memerlukan waktu 2 tahun. Untuk 

mencapai tujuan, maka kegiatan penelitian terbagi dalam beberapa tahapan, 

sebagaimana disajikan pada bagan alir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Alir Pelaksanaan Penelitian 

 

A. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan penelitian peningkatan produktivitas usaha petani kelapa 

sawit rakyat melalui teknologi Biotrikom berbasis limbah padat kelapa sawit ini 

telah mencapai sekitar 85% dari target yang ingin dicapai. Adapun beberapa 

pelaksanaan yang saat ini telah dicapai antara lain: 

 

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi pupuk Biotrikom 

Kegiatan sosialisasi pupuk biotrikom ditujukan untuk memberikan 

penjelasan pada petani tetang pentingnya penggunaan pupuk organik dan 

keuntungan-keuntungan yang didapat dari memproduksi dan menggunakan 

biotrikom. Kegiatan ini dilaksanakan untuk kelompok tani di Desa Rantau Bais, 

Desa Momogo dan Desa Teluk Berumbun, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten 
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Rokan Hilir. Pelaksanaan ini merupakan langkah awal memperkenalkan teknologi 

biotrikom yang diharapkan dapat berimbas pada peningkatan ekonomi 

masyarakat. 

 

Pelaksanaan pelatihan pembuatan biotrikom  

Kegiatan pelatihan pembuatan biotrikom bertujuan untuk mengajarkan kepada 

petani bagaimana mengolah bahan organik yang ada disekitar dan berlimbah 

menjadi pupuk dalam formulasi biotrikom. kegiatan ini dilaksanakan untuk 

kelompok tani di Desa Rantau Bais, Desa Momogo dan Desa Teluk Berumbun, 

Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Melalui pelaksanaan ini 

diharapkan petani akan tertarik untuk melakukan kegiatan usaha tani dengan 

memproduksi biotrikom. 

 

Persepsi Petani terhadap pupuk kompos biotrikom melalui wawancara 

terstruktur menggunakan kuisioner 

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendataan karakter masyarakat 

dalam hal ekonomi pertanian. Kegiatan dilaksanakan melalui tanya jawab secara 

langsung dengan masyarakat dari rumah kerumah. Melalui kegiatan ini akan 

didapat data dari kondisi perekonomian masyarakat Desa Rantau Bais, Desa 

Momogo dan Desa Teluk Berumbun, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan 

Hilir. 

 

Proses adopsi inovasi terhadap produk Biotrikom 

Berbagai teknologi dan inovasi di bidang pertanian telah banyak 

dihasilkan secara teknis maupun ekonomis, semua itu tidak serta merta diterima 

dan diterapkan oleh petani. Hal ini perlu adanya kajian dan pendalaman tentang 

proses adopsi inovasi pertanian untuk merancang strategi yang efektif agar target 

sasaran atau petani dapat menerapkan inovasi baru yang memiliki prospek lebih 

baik.  

Setiap individu memiliki pandangan yang berbeda–beda mengenai suatu 

inovasi atau teknologi baru. Ada suatu inovasi baru ketika petani menganggapnya 

hal yang biasa namun untuk petani lain menganggapnya sesuatu hal yang baru 

mereka kenal. Dalam penelitian ini inovasi baru itu adalah pupuk kompos 

Biotrikom. Artinya petani mengetahui manfaat dari mengadopsi pupuk kompos 

Biotrikom dan dapat membuat pupuk kompos Biotrikom dengan sendirinya 

setelah diberikan pengetahuan dan pelatihan.  

Adopsi adalah keputusan untuk menggunakan sepenuhnya ide baru 

sebagai cara bertindak yang paling baik. Keputusan inovasi merupakan suatu tipe 

pengambilan keputusan yang khas. Adopsi petani dalam penelitian ini adalah 

petani yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan di atas 1 

Ha. Hal ini disebabkan agar petani bisa mengadopsi inovasi pupuk kompos 

Biotrikom secara baik dan berkelanjutan dengan keadaan luas lahan yang 

memungkinkan. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa proses adopsi inovasi petani 

kelapa sawit rakyat terhadap pupuk kompos Biotrikom di Desa Rantau Bais 

Kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir sama dengan proses yang 

dikemukakan oleh (Rogers, 2003) dalam teori proses keputusan inovasi. Teori ini 
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menjelaskan bahwa ada lima tahapan yang harus dilalui, diantaranya adalah: a) 

Pengetahuan; b) Persuasi; c) Keputusan; d) Implementasi; e) Konfirmasi.  

 

Tahap Pengetahuan 

Berdasarkan teori Rogers (2003) yang membahas tentang teori proses 

keputusan inovasi, pengetahuan dapat dibagi menjadi 4 kriteria, diantaranya 

adalah; 1) Praktek-praktek sebelumnya; 2) Kebutuhan yang dirasakan; 3) 

Keinovatifan; 4) Norma-norma dari sistem sosial. 

1. Praktek-Praktek Sebelumnya 

Jumlah petani pada tahap pengetahuan sebanyak 30 orang, sesuai dengan  

jumlah petani yang hadir pada saat mengikuti sosialisasi tentang pupuk kompos 

Biotrikom.Kegiatan penelitian sosialisasi pengetahuan pupuk kompos Biotrikom 

di kantor Desar Rantau Bais diantaranya berupa: 1) Sosialisasi pupuk kompos 

Biotrikom yang disampaikan oleh Dr. Ir. Adiwirman. MS, Ir. Fifi Puspita, MP, 

GME. Manurung, SP.M.Si, Ir. Susy Edwina, M.Si,. 2) Pelatihan pembuatan pupuk 

kompos Botrikom di kantor Desa Rantau Bais dengan menggunakan bahan yang 

sudah dipersiapkan sebelumnya dari pihak pemateri. 3) Diskusi masalah yang 

dihadapi oleh petani dalam pengadaan pupuk pada areal perkebunan kelapa sawit. 

Pengetahuan petani dalam penggunaan dan penerapan pupuk dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Pengetahuan petani tentang praktek-praktek sebelumnya oleh petani 

kelapa sawit rakyat terhadap pupuk 

No. Uraian Skor Kategori 

1 Tujuan pemupukan kelapa sawit 3,33 Mengetahui 

2 Jenis pupuk kimia 2,67 Mengetahui  

3 Mengetahui pupuk yang asli dan pupuk palsu  
1,00 

Tidak 

Mengetahui   

4 Perbedaan pupuk asli dan palsu 
1,00 

Tidak 

Mengetahui  

5 Resiko pemakaian pupuk palsu 
1,00 

Tidak 

Mengetahui 

6 Cara melakukan pemupukan 2,17 Mengetahui  

7 Memupuk menggunakan pelindung  1,83 Menggunakan  

8 Dosis pupuk kimia  
1,33 

Tidak 

Mengetahui 

9 Dosis pupuk untuk perkebunan kelapa sawit  1,53 Tidak Tahu 

10 Mendapat penyuluhan dari dinas tentang cara 

dan dosis pemupukan yang baik 
1,00 

Tidak Pernah 

11 Mendapat pelatihan tentang cara pemupukan 

dan dosis pemupukan yang baik 
1,00 

Tidak Pernah 

12 Kegunaan pupuk yang diterapkan di kebun 

kelapa sawit 
3,47 

Cukup 

Mengetahui 

Jumlah skor 21,33  

Rata-rata skor 1,78 Sangat Rendah 
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Berdasarkan Tabel 1 rata-rata skor pada tahap pengetahuan petani dalam 

pemupukan sebelumnya sebesar 1,78 termasuk kategori sangat rendah. Kondisi 

ini menunjukkan pengetahuan petani terhadap pupuk dan pemupukan sangat 

rendah.  Hal ini disebabkan tidak adanya pelatihan dan pembinaan yang diikuti 

oleh petani, ketiadaan penyuluh yang dapat membantu menyelesaikan masalah 

yang dialami petani. Sehingga menjadi kendala bagi petani untuk 

mengembangkan usahatani. 

 

Kebutuhan yang dirasakan 

Kebutuhan petani terhadap pupuk kimia maupun pupuk kompos Biotrikom 

dalam upaya produksi kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Pengetahuan petani tentang kebutuhan yang dirasakan oleh petani kelapa 

sawit rakyat terhadap pupuk kimia dan pupuk kompos Biotrikom 

No. Uraian Skor  Kategori 

1 Kebutuhan pupuk yang digunakan dalam 

perkebunan kelapa sawit 

2,40 Mengetahui 

2 Kebutuhan terhadap pupuk kimia dapat 

meningkatkan produksi kelapa sawit 

4,03 Cukup  

3 Pengetahuan pupuk organik (Biotrikom) 1,00 Sangat Rendah 

4 Kebutuhan terhadap inovasi pupuk kompos 

Biotrikom  

4,13 Cukup 

Jumlah skor 11,56  

Rata-rata skor 2,89 Sedang 

 

Berdasarkan Tabel 2 rata-rata skor 2,89, termasuk kategori sedang. Secara 

umum petani mengetahui kebutuhan pupuk untuk perkebunan kelapa sawit.  

Kebutuhan petani terhadap pupuk kimia termasuk kategori cukup, karena untuk 

meningkatkan produksi petani membutuhkan pupuk kimia, namun harga pupuk 

kimia yang relatif mahal, menyebabkan petani tidak memiliki kemampuan untuk 

membelinya.  

Pengetahuan petani terhadap pupuk organik sangat rendah karena petani 

tidak mengetahui sama sekali pupuk organik dan kegunaannya. Peningkatan 

pengetahuan petani terkait dengan pupuk organik atau pupuk kompos Biotrikom, 

diharapkan mampu memberikan perbaikan kesejahteraan rumah tangga petani 

melalui peningkatan produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan.  

 

Keinovatifan 

Suatu inovasi akan mudah diadopsi apabila menguntungkan bagi calon 

adopternya. Begitu juga inovasi teknologi pengolahan dan penerapan pupuk 

kompos Biotrikom yang merupakan sebuah inovasi, akan lebih mudah diadopsi 

apabila dapat memberikan keuntungan bagi calon adopternya. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Pengetahuan petani tentang keinovatifan petani kelapa sawit rakyat 

terhadap pupuk kompos Biotrikom 

No. Uraian Skor Kategori 

1 Kegunaan hasil pelatihan tentang pupuk kompos 

Biotrikom  

3,97 Cukup  

2 Inovasi pupuk kompos Biotrikom dapat diterima 

untuk kebutuhan pemupukan  

4,30 Sangat 

Menerima  

3 Inovasi pupuk kompos Biotrikom dapat 

meningkatkan pendapatan petani 

3,83 Cukup  

Jumlah skor 12,10   

Rata-rata skor 4,03 Tinggi 

 

Tabel 3 menunjukkan rata-rata skor keinovatifan sebesar 4,03 termasuk 

kategori tinggi, karena petani merasakan manfaat  pelatihan pengolahan pupuk 

kompos Biotrikom yang dilakukan. Inovasi pupuk kompos Biotrikom memiliki 

skor 4,30 menunjukan kategori tinggi, disebabkan bahan baku yang digunakan 

dalam pembuatan pupuk berasal dari sumber daya alam yang ada di sekitar petani.  

 

Norma-norma dari sistem sosial 

Norma-norma dari sistem sosial merupakan sikap dan respon  petani yang 

setuju dan tidak setuju dengan inovasi pupuk kompos Biotrikom di Desa Rantau 

Bais. Data norma-norma dari sistem sosial dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Pengetahuan petani tentang norma-norma dari sistem sosial  petani 

kelapa sawit rakyat terhadap pupuk kompos Biotrikom 

No. Uraian Skor  Kategori 

1 Pupuk kompos Biotrikom dapat diterima dengan 

norma-norma sosial dan adat istiadat desa  

4,73 Cukup 

Diterima 

2 Keyakinan dalam melakukan pemupukan 2,83 Ada  

3 Aturan tentang masalah pemupukan didalam 

masyarakat 

3,63 Cukup 

Tahu 

4 Cara lain dalam melakukan pemupukan  3,83 Cukup 

Tahu 

5 Mengetahui sumber daya alam dapat dimanfaatkan 

sebagai pupuk organik 

1,10 Tidak 

Tahu 

Jumlah skor 16,12  

Rata-rata skor 3,22 Sedang 

 

Berdasarkan Tabel 4, rata-rata skor yang menunjukan norma-norma dari 

sistem sosial sebesar 3,22 tergolong kategori sedang. Kondisi ini disebabkan 

karena petani merasa bahwa teknologi pengolahan pupuk kompos Biotrikom 

cukup diterima sesuai dengan norma-norma sosial dan adat istiadat desa. Adanya 

Keyakinan dalam melakukan pemupukan yaitu dengan cara ditebar dan di tugal, 

hal ini diketahui ketika peneliti memberikan pertanyaan kepada petani dalam 

melakukan pemupukan.  
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Tabel 5.  Pengetahuan petani kelapa sawit rakyat terhadap pupuk organik maupun 

pupuk kimia 

No. Uraian Skor Kategori 

1 Praktek sebelumnya  1,78 Sangat Rendah 

2 Kebutuhan yang dirasakan  2,89 Sedang 

3 Keinovatifan  4,03 Tinggi 

4 Norma-norma dan sistem sosial 3,22 Sedang 

Jumlah skor 11,92  

Rata-rata skor 2,98 Sedang 

    

Berdasarkan Tabel 5, pengetahuan petani terhadap pupuk organik maupun 

kimia rata-rata dengan skor 2,98 termasuk kategori sedang. Kondisi ini 

menunjukan petani merasa pengetahuan yang dimiliki belum mampu dan cukup 

untuk mengelola perkebunan kelapa sawit, sehingga keberadaan penyuluh yang 

mampu membantu petani dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi sangat 

penting 

 

Tahap Persuasi 

Berdasarkan teori Rogers (2003) yang membahas tentang teori proses 

keputusan inovasi, persuasi dari karakteristik inovasi yang dipersepsikan dapat 

dibagi menjadi 5 kriteria, diantaranya adalah; 1) Keuntungan relatif; 2) 

Kompabilitas atau keserasian; 3) Kerumitan; 4) Dapat dicoba; 5) Dapat dilihat 

hasilnya. Pada tahap persuasi jumlah petani sebanyak 15 orang, tergantung jumlah 

yang hadir pada saat pelatihan pembuatan pupuk. Lokasi pelatihan di kebun K2i 

tepatnya di lokasi Kebun Pemburu, yang direncanakan menjadi kebun milik 

petani masyarakat Desa Rantau Bais yang akan dibagikan secara merata. Lokasi 

pelatihan yang jauh menjadi kendala bagi petani untuk menghadiri pelatihan 

pembuatan pupuk kompos. Pelatihan dilakukan di kebun K2i disebabkan mesin 

pengolahan pupuk kompos ditempatkan di kebun tersebut, dengan pertimnbangan 

petani Desa Rantau Bais yang mendapat kebun K2I akan lebih efisien dalam 

pengelolaannya.   

Suatu inovasi pasti memiliki sifat-sifat yang melekat dalam inovasi 

tersebut. Demikian juga dengan teknologi pengolahan pupuk kompos Biotrikom 

yang merupakan suatu inovasi baru bagi petani di Desa Rantau Bais dan juga 

memiliki sifat-sifat yang melekat pada inovasi tersebut. Sifat inovasi pada 

teknologi pengolahan pupuk kompos Biotrikom dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Keuntungan relatif 

 Keuntungan relatif merupakan derajat dimana suatu program dapat 

memberikan suatu keuntungan atau menfaat kepada anggotanya. Suatu inovasi 

akan mudah diadopsi apabila menguntungkan bagi calon adopternya. Mardikanto 

(1988)mengatakan bahwa sebenarnya keuntungan relatif tidak hanya terbatas pada 

keuntungan dalam arti ekonomi saja, tetapi mencakup secara teknis, dan sosial-

psikologis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Keuntungan relatif pupuk kompos Biotrikom menurut petani  kelapa 

sawit rakyat  

No. Uraian Skor Kategori 

1 Pupuk kompos Biotrikom dapat menambah 

penghasilan keluarga 

4,33 Dapat 

2 Teknologi yang diajarkan inovasi pupuk 

kompos Biotrikom menguntungkan 

4,67 Menguntungkan  

3 Keuntungan penggunaan pupuk kompos 

Botrikom atau pupuk kimia 

4,67 Dapat 

4 Secara ekonomis pupuk kompos Biotrikom 

dapat membrikan keuntungan  

4,27 Menguntungkan 

5 Penyetujuan tentang teknologi inovasi pupuk 

kompos Biotrikom 

4,07 Cukup Setuju 

6 Setelah penerapan dan pelatihan pembuatan 

pupuk kompos Biotrikom  

2,27 Mampu 

Membuat 

Jumlah skor 24,28  

Rata-rata skor 4,05 Tinggi 

 

Berdasarkan Tabel 6, rata-rata skor 4,05 termasuk kategori tinggi atau 

cukup sesuai, menunjukkan teknologi pengolahan pupuk kompos Biotrikom di 

Desa Rantau Bais dapat memenuhi kebutuhan petani dan mudah dipelajari, baik 

dari teknis maupun aspek ekonomi. Sumber daya alam yang tersedia di Desa 

Rantau Bais menjadikan petani mudah melakukan pembuatan pupuk kompos 

Biotrikom. Dukungan dari pemerintah yang diberikan oleh petani untuk mengolah 

pupuk kompos Biotrikom baik dengan skala kecil maupun skala besar, yaitu 

mesin pencacah sudah diberikan oleh pemerindah melalui program MP3EI.   

 

Tingkat keselarasan (Kompatibilitas) 
Tingkat keselarasan merupakan mengGambarkan kondisi suatu program 

dianggap sesuai dengan latar belakang kehidupan petani baik dari tingkat 

pendidikan maupun pengalaman berusahatani. Semakin tinggi tingkat keselarasan 

maka akan semakin baik dalam menerima informasi yang diberikan baik dari 

penyuluh maupun sesama petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.  

Berdasarkan Tabel 7 rata-rata skor 4,31 tergolong kategori sangat tinggi. 

Hal ini disebabkan keberadaan pupuk kompos dengan harga yang murah dan 

berkualitas, sesuai dengan kondisi sosial ekonomi petani dalam meningkatkan 

produktifitas kelapa sawit.  

Kepercayaan dan adat istiadat yang ada di Desa Rantau Bais juga sangat 

mendukung program MP3EI yang bekerjasama dengan Fakultas Pertanian 

Universitas Riau. Program yang dibuat yaitu mengatasi permasalahan petani Desa 

Rantau Bais terhadap pemenuhan pupuk yang terlalu mahal dan meningkatkan 

kesejahteraan petani dengan mengadopsi pupuk kompos Biotrikom.  
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Tabel 7. Tingkat keselarasan pupuk kompos Biotrikom menurut petani kelapa 

sawit rakyat  

No. Uraian Skor Kategori 

1 Kecocokan menggunakan pupuk 

kompos Biotrikom 

4,27 Sangat Cocok 

2 Kesesuaian materi yang diajarkan 

tentang pupuk kompos Biotrikom 

4,27 Sangat Sesuai 

3 Kesesuaian inovasi pupuk kompos 

Biotrikom  

4,27 Sangat Sesuai 

4 Kesesuaian anjuran penggunaan pupuk 

kompos Biotrikom  

4,27 Sangat Sesuai 

5 Kesesuaian teknologi pengolahan 

pupuk kompos Biotrikom dengan 

harapan 

4,53 Sangat Sesuai 

6 Kesesuaian penggunaan pupuk 

kompos Biotrikom dengan sistem 

kepercayaan dan adat istiadat  

4,27 Sangat Sesuai 

Jumlah skor 25,88  

Rata-rata skor 4,31 Sangat Tinggi 

 

Kompleksitas (kerumitan) 

Kompleksitas merupakan derajat dimana inovasi dianggap sebagai suatu 

yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Hasil penelitian menunjukkan 

keseluruhan semua petani cukup mudah untuk memahami teknologi pengolahan 

pupuk kompos Biotrikom, dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Kompleksitas pupuk kompos Biotrikom menurut petani kelapa sawit 

rakyat 

No. Uraian Skor  Kategori 

1 Memahami teknologi pengolahan pupuk kompos 

Biotrikom 

3,73 Tidak Sulit 

2 Penerapan teknologi pengolahan pupuk kompos 

Biotrikom 

2,47 Cukup Sulit 

3 Kemampuan pemahaman dan terampil dalam 

melakukan teknologi pengolahan pupuk kompos 

Biotrikom 

3,87 Tidak Sulit 

4 Praktek penggunaan pupuk kompos Biotrikom 

lebih sulit dibanding dengan cara praktek pupuk 

kimia 

3,47 Tidak Sulit 

Jumlah skor 13,54   

Rata-rata skor 3,39 Sedang 

 

Berdasarkan Tabel 8 rata-rata skor 3,39 termasuk kategori sedang, 

menunjukkan petani tidak sulit untuk memahami teknologi pengolahan pupuk 

kompos dan cukup mudah untuk menjadi terampil dalam pengolahan pupuk 

kompos.  Penerapan teknologi pupuk kompos pada petani tergolong cukup sulit 
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karena membutuhkan kesabaran dalam menunggu hasil yang timbul dari efek 

pemakaian pupuk. 

 

Pengujian Teknologi Biotrikom 

 Sebelum suatu inovasi diadopsi oleh petani kelapa sawit rakyat hendaknya 

suatu inovasi dapat dilakukan pembuatan demplot  dalam skala yang lebih kecil. 

Petani juga akan lebih percaya pada suatu inovasi ketika suatu inovasi dapat 

dicoba atau mungkin telah dicoba oleh petani lain sehingga memiliki tingkat 

keberhasilan. Persepsi petani kelapa sawit rakyat dilihat dari aspek dapat dicoba, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9.  Teknologi pupuk kompos Biotrikom dapat dicoba menurut persepsi 

petani kelapa sawit rakyat  

No. Uraian Skor Kategori 

1 Penerapan pupuk kompos Biotrikom dalam skala 

kecil  

3,87 Cukup 

Dapat  

2 Mengetahui resiko kegagalan menggunakan 

teknologi pupuk kompos Biotrikom dalam skala 

besar  

3,87 Cukup 

mengetahui 

3 Pupuk kompos Biotrikom perlu di cobakan oleh 

penyuluh atau pihak yang berkompeten 

4,40 Sangat 

Setuju 

Jumlah skor 12,14 

Tinggi Rata-rata skor 4,05 

 

Berdasarkan data Tabel 9. rata-rata skor 4,05 termasuk kategori Tinggi,  

kondisi ini mengGambarkan petani sangat menginginkan bukti terlebih dahulu 

untuk menerapkan pupuk kompos Biotrikom, agar tidak menanggung resiko 

usaha. Hal ini terlihat dari hasil yang diperoleh pada kebun percobaan 3 petani 

kelapa sawit rakyat yang menggunakan pupuk kompos Biotrikom memberikan 

hasil yang memuaskan. 

 

Dapat dilihat hasilnya 

 Inovasi harus dapat dilihat hasilnya atau disaksikan oleh petani. 

Berdasarkan Tabel 10. rata-rata skor adopsi inovasi pada tahap dapat dilihat 

hasilnya sebesar 3,09 tergolong kategori sedang. 

 

Tabel 10.  Teknologi pupuk kompos Biotrikom Dapat dilihat hasilnya menurut 

petani kelapa sawit rakyat   

No. Uraian Skor Kategori 

1 pengolahan pupuk kompos Biotrikom lebih cepat 

hasilnya 

1,80 Lambat  

2 pengolahan pupuk kompos Biotrikom dapat 

diamati hasilnya 

3,73 Cukup  

3 pengolahan pupuk kompos Biotrikom dapat 

meningkatkan kesejahteraan petani 

3,73 Cukup  

Jumlah skor 9,26  

Rata-rata jumlah skor 3,09 Sedang  
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Tabel 11.  Karakteristik inovasi yang dipersepsikan menurut patani kelapa sawit 

rakyat terhadap adopsi inovasi teknologi pupuk kompos Biotrikom 

No. Uraian Skor  Kategori 

1 Keuntungan Relatif 4,05 Tinggi 

2 Tingkat Kompabilitas  4,31 Sangat Tinggi 

3 Komplesitas  3,39 Sedang  

4 Dapat Dicoba  4,05 Tinggi 

5 Dapat Diamati 3,09 Sedang  

Jumlah skor 18,89   

Rata-rata skor 3,78 Tinggi  

 

Tabel 12.  Keputusan mengadopsi teknologi pupuk kompos Biotrikom menurut 

petani kelapa sawit rakyat   

No. Uraian Skor Kategori 

1 Keberlanjutan mengadopsi pupuk kompos 

Biotrikom   

2,00 Tidak Berlanjut 

2 Keinginan mengadopsi kembali pupuk 

kompos Biotrikom 

3,00 Menginginkan   

3 Manfaat mengadopsi pupuk kompos 

Biotrikom  

2,67 Mengetahui 

4 Mengetahui ketika mengadopsi pupuk 

kompos Biotrikom dapat memberikan 

keuntungan ekonomis  

2,67 Mengetahui 

5 Keinginan mengadopsi atau menerapkan 

pupuk kompos Biotrikom 

5,00 Sangat 

Menginginkan 

6 Pengaruh mengadopsi pupuk kompos 

Biotrikom terhadap perkebunan kelapa 

sawit 

2,67 Bagus  

7 Keputusan inovasi terhadap pupuk 

kompos Biotrikom  

2,67 Baik 

8 Waktu memutuskan untuk mengadopsi 

pupuk kompos Biotrikom 

3,00 Mendapat pelatihan  

9 Menerapkan pupuk kompos Biotrikom 

ketika sudah diberikan pelatihan  

2,67 Menerapkan 

Jumlah skor 26,35  

Rata-rata skor 2,93 Sedang 

 

Pengolahan pupukkompos Biotrikom membutuhkan kesabaran petani 

untuk melihat hasilnya karena proses pembuatan pupuk membutuhkan waktu 

selama ± 1 bulan. Karakteristik inovasi petani terhadap adopsi inovasi teknologi 

pupuk kompos Biotrikom di Desa Rantau Bais dapat dilihat pada Tabel 11. 

dengan rata-rata skor 3,78 termasuk kategori tinggi. Petani merasa teknologi 

pupuk kompos Biotrikom mampu memberikan keuntungan relatif dibanding 

dengan pupuk kimia. Kondisi ini dapat dilihat dari tingkat kompabilitas yang 

sangat baik, kompleksitas cukup baik, dapat diuji coba teknologi pupuk kompos 

Biotrikom baik dalam skala kecil maupun skala besar, dan mudah diamati, tetapi 

waktu yang digunakan untuk mengamati teknologi pengolahan pupuk kompos 
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Biotrikom adalah kurang lebih selama 1 bulan, sehingga dapat dikategorikan 

sedang.  

 

Tahap Keputusan 

Keputusan mengadopsi adalah suatu proses menerima dengan penuh 

keyakinan berdasarkan penilaian dan uji coba yang telah dilakukan dan 

diamatinya sendiri. Setelah petani mendapatkan semua informasi dan pelatihan 

teknologi pembuatan pupuk kompos Biotrikom, maka petani mulai memutuskan 

apakah ingin mengadopsi pupuk kompos Biotrikom atau tidak mengadopsi.  

 Jumlah petani pada tahap keputusan ini 15 orang, sama dengan tahap 

persuasi, sesuai dengan jumlah petani yang hadir pada saat pelatihan.  Petani yang 

mengadopsi pupuk kompos Biotrikom hanya 3 petani dan sisanya tidak 

mengadopsi sebanyak 12 petani. Keputusan petani untuk mengadopsi dapat dilihat 

pada Tabel 12. 

 

Keputusan untuk tidak mengadopsi 

 Keputusan petani  untuk tidak mengadopsi pupuk kompos Biotrikom 

berjumlah 12 petani, dengan alasan tidak mau menanggung resiko sebelum 

melihat bukti yang nyata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 13. 

 

Tabel 13.  Keputusan untuk tidak mengadopsi menurut patani terhadap adopsi 

inovasi teknologi pupuk kompos Biotrikom 

No. Uraian Skor Kategori 

1 Sebab berhenti mengadopsi pupuk kompos 

Biotrikom 

1,42 Tidak 

Menguntungkan 

2 Sebab menolak mengadopsi pupuk kompos 

Biotrikom 

1,83 Tidak 

Menguntungkan 

Jumlah skor 3,25  

Rata-rata skor 1,63 Sangat Rendah 

 

Berdasarkan Tabel 13, mayoritas petani tidak mengadopsiteknologi 

pengolahan pupuk kompos Biotrikom dengan rata-rata skor 1,63, termasuk 

kategori sangat rendah.  

 

Tahap Implementasi 

Pada tahap implementasi petani yang bersedia menerapkan pupuk kompos 

Biotrikom diperkebunan kelapa sawit berjumlah 3 petani, masing-masing petani 

diberikan pupuk kompos Biotrikom untuk diaplikasikan di areal perkebunan 

kelapa sawit mereka.  Jawaban petani pada tahap implementasi dapat dilihat pada 

Tabel 14. 

Berdasarkan Tabel 14, pada tahap implementasi rata-rata skor sebesar 

2,50, termasuk kategori rendah, menunjukkan kegiatan sosialisasi,  penyuluhan, 

pelatihan serta pembuatan dan penerapan pupuk kompos Biotrikom telah berhasil 

menjangkau petani sasaran. Kondisi tersebut dilihat daripenerapan inovasi 

tersebut oleh petaniserta manfaat yang dirasakan dari penggunaan pupuk 

meskipun jumlah petani yang menerapkan hanya 3 orang  (10% dari jumlah petani 

pada tahap awal). 
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Tabel 14.  Adopsi inovasi teknologi pupuk kompos Biotrikom pada tahap 

Implementasi oleh petani kelapa sawit rakyat  

No. Uraian Skor Kategori 

1 Menerapkan pupuk kompos Biotrikom  3,00 Menerapkan  

2 Paham cara menerapkan pupuk kompos 

Biotrikom 

2,00 Belum 

Paham 

3 Penggunaan hasil pupuk kompos Biotrikom  2,33 Sedikit Baik 

4 Pupuk kompos Biotrikom membantu 

meningkatkan produksi  

2,67 Membantu  

Jumlah skor 10  

Rata-rata skor 2,50 Rendah 

 

Jumlah petani yang mengimplementasikan pupuk kompos Biotrikom 

dikatakan rendah karena hanya ada 1 petani yang merasakan manfaat dari 

teknologi penerapan dan pengolahan pupuk kompos Biotrikom dari 3 petani yang 

menerapkan. Hanya 1 petani yang memiliki lahan tidak terendam air ketika banjir, 

sehingga pupuk kompos Biotrikom yang sudah diimplementasikan dapat bereaksi 

dengan baik dan dapat memberikan efek bagi pertumbuhan tanaman. Kedua orang 

petani lainnya tidak dapat merasakan manfaat dari pupuk kompos Biotrikom 

karena lahan perkebunan kelapa sawit mereka terendam oleh air.  

 

Tahap Konfirmasi 

Tahap konfirmasi merupakan tahap ketika petani kelapa sawit rakyat yang 

memiliki interaksi dengan penyuluh, keluarga, teman/kerabat, aparat desa, dan radio terkait 

masalah pupuk kompos Biotrikom. Untuk mengevaluasi inovasi yang sudah dilaksanakan, 

berhasil atau tidak diperoleh 3 petani yang sampai pada tahap akhir, didukung  keinginan 

yang besar untuk mengusahakan lahan perkebunan kelapa sawit yang lebih produktif. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 15. 

 

Tabel 15.  Konfirmasi yang dilakukan petani kelapa sawit rakyat tentang adopsi 

inovasi teknologi pupuk kompos Biotrikom 

No. Uraian Skor  Kategori 

1 Penyuluh 2,33 Rendah  

2 Keluarga 1,67 Sangat Rendah  

3 Teman/Kerabat 2,33 Rendah  

4 Aparat Desa 1,33 Sangat Rendah  

5 Radio 1,00 Sangat Rendah 

Jumlah skor 8,66   

Rata-rata skor 1,73 Sangat Rendah 

 

Berdasarkan Tabel 15, menunjukkan upaya petani untuk melakukan 

konfirmasi tentang inovasi teknologi pupuk kompos Biotrikom di Desa Rantau 

Bais termasuk kategori sangat rendah. Kondisi ini disebabkan keterbatasan 

kemampuan petani untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam teknis 

budidaya tanaman kelapa sawit.  
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Tingkat adopsi inovasi petani terhadap pupuk kompos Biotrikom 

Tingkat adopsi inovasi petani dapat ditentukan oleh pengetahuan, persuasi 

dari karakteristik inovasi yang dipersepsikan, keputusan mengadopsi atau tidak 

mengadopsi, implementasi, dan konfirmasi. Berdasarkan Tabel 16 terlihat bahwa 

pada tahap pengetahuan jumlah petani 30 orang, dengan rata-rata skor 2,98 

termasuk kategori sedang. Tahap persuasi jumlah petani 15 orang, dengan rata-

rata skor 3,78 tergolong kategori tinggi. Tahap keputusan mengadopsi jumlah 

petani 3 orang dengan rata-rata skor 2,93, termasuk kategori sedang dan 

keputusan tidak mengadopsi jumlah petani 12 orang dengan rata-rata skor sebesar 

1,63 termasuk kategori sangat rendah. Tahap implementasi jumlah petani 3 orang 

dengan rata-rata skor sebesar 2,50 termasuk kategori rendah, selanjutnya hanya 1 

petani kelapa sawit rakyat yang merasakan manfaat dari pupuk kompos 

Biotrikom. Tahap konfirmasi jumlah petani 3 orang dengan rata-rata skor sebesar 

1,73 termasuk kategori sangat rendah.  

 

Tabel 16. Tingkat adopsi inovasi petani kelapa sawit rakyat tentang adopsi inovasi 

teknologi pupuk kompos Biotrikom 

No. Variabel Skor Kategori Jumlah Petani 

1 Pengetahuan petani  2,98 Sedang 30 

2 Persuasi (karakteristik inovasi yang 

dipersepsikan) 

3,78 Tinggi 15 

3 Keputusan       

a.       Mengadopsi  2,93 Sedang 3 

b.      Tidak Mengadopsi 1,63 Sangat 

Rendah 

12 

4 Implementasi 2,50 Rendah 3 

5 Konfirmasi 1,73 Sangat 

Rendah 

3 

Jumlah Skor 15,55     

Rata-rata Skor 2,59 Rendah   

 

Secara keseluruhan tingkat adopsi inovasi petani terhadap pupuk kompos 

Biotrikom berada pada kategori rendah dengan rata-rata skor adalah 2,59. Dilihat 

dari jumlah petani yang mengikuti proses adopsi mulai dari tahap pengetahuan 

sampai dengan konfirmasi hanya ada 3 petani, namun hanya 1 petani yang benar-

benar merasakan manfaat dari pupuk kompos Biotrikom.   

 

Implementasi Teknologi Biotrikom 

 Petani telah sering memanfaatkan bahan organic seperti jerami dan bahan 

organik lainnya sebagai pupuk organik, namun pemanfaatan limbah padat kelapa 

sawit sebagai bahan baku pupuk Biotrikom dengan penambahan bahan 

pembawa (inert carrier) belum dilakukan petani  kelapa sawit rakyat. 

Formulasi Biotrikom sebagai biopestisida dan biofertilizer diharapkan dapat 

mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan pestisida sintetik. Formulasi 

Biotrikom  mengandung unsur hara  N (1,47 %) ,  P ( 0,47 %),  K (2,37%), Mg 

(7,69%), Ca (5,88), C-organik (23,3 %), dan C/N 15,8.  
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Aplikasi Biotrikom Terformulasi  di Main Nursery 

 

1. Tinggi Bibit Kelapa Sawit (cm) dan Diameter Bonggol (cm) 

 Hasil pengamatan tinggi bibit kelapa sawit setelah diaplikasikan dengan 

formulasi Biotrikom yang berbeda berpengaruh tidak nyata. Rata-rata tinggi bibit 

kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 17. 

 

Tabel. 17. Pemberian formulasi Biotrikom terhadap Tinggi bibit kelapa sawit di 

Main Nursery 

Formulasi Biotrikom 
Rata-rata Tinggi Bibit 

(cm) 

Rata-rata Diameter 

Bonggol (cm) 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

58.56 a 

63.89 a 

62.67 a 

60.12 a 

59.45 a 

7.20 a 

13.95 a 

8.44 a 

8.27 a 

7.91 a 

Angka-angka yang diikuti huruf kecil yang sama berbeda tidak nyata setelah 

dilakukan uji lanjut dengan uji jarak berganda Duncan‟s pada α = 5%.  

Keterangan: T0 =  50 g  Biotrikom, T1 = 50 g Biotrikom + 25 g sludge +  10 g 

talk +  15 g  kaolin, T2=  50 g Biotrikom +25 g arang sekam  +  10 g 

talk +  15 g bentonit, T3 = 50 g Biotrikom + 25 g abu janjang kelapa 

sawit +10 g talk +15 g Ca-alginat, T4 = 50 g Biotrikom + 25 g 

gambut + 10 g talk + 15 g zeolit 

  

Tabel 17 menjukkan bahwa aplikasi Biotrikom terformulasi menggunakan 

bahan bahan pembawa dan perekat yang berbeda memberikan respon yang sama 

untuk semua formulasi yang diuji terhadap tinggi dan diameter bonggong bibit 

kelapa sawit. Namun pada formulasi biotrikom dengan penambahan arang sekam 

serta bentonit tinggi bibit kelapa sawit cenderung lebih tinggi. Hal ini diduga 

karena bahwa pemberian Biotrikom terformulasi dapat meningkatkan 

ketersediaan unsur N dalam tanah guna menunjang ketersediaan hara sampai bibit 

dalam menyelesaikan siklusnya. Hal ini didukung dengan C/N yang rendah pada 

formulasi Biotrikom yaitu 10,2 sehingga ketersediaan N meningkat.  Disamping 

itu hal ini disebabkan karena pemberian Biotrikom sebagai pupuk organik tidak 

hanya menambah ketersediaan unsur hara baik makro maupun mikro pada tanah 

tetapi juga dapat meningkatkan penyerapan pupuk anorganik yang ditambahkan 

melalui aktifitas mikroorganisme yaitu Trichoderma sp sebagai agen biokontrol 

dan juga sebagai biostimulan sehingga memicu bibit untuk tumbuh lebih baik 

(Puspita, et al. 2010) 

.  Respon yang sama juga terjadi pada parameter diameter bonggol dimana 

tidak terjadi perbedaan yang nyata diantara sesama perlakuan yang diuji. Pada 

formulasi biotrikom (T2) menunjukkan formulasi yang cenderung lebih baik 

dalam meningkatkan diameter bonggol. Hal ini diduga karena formula pada 

perlakuan T1 mempunyai nisbah C/N (10,2) yang lebih rendah dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya. Di samping itu  nisbah C/N rendah merupakan proses 

dekomposisi yang baik, sehingga unsur hara yang dibutuhkan tanaman tersedia, 

diantaranya unsur hara P dan K. Pada perlakuan T2 unsur hara P dan K tersedia 

tergolong tinggi (1,47% P2O5 dan 2,37% K2O) sehingga lebih cepat tersedia. 
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Unsur hara P dan K ini akan mempengaruhi pertambahan diameter bonggol bibit 

kelapa sawit. Diameter bonggol merupakan indikator untuk pertumbuhan bibit 

kelapa sawit yang baik, yang pada umumnya semakin besar perkembangan 

bonggol batang, maka keadaan organ-organ di bagian atasnya seperti tinggi 

batang dan jumlah pelepah daun juga semakin baik pula. Unsur Nitogen 

diperlukan untuk sintesis protein dan bahan-bahan penting lainnya. Bila unsur 

nitrogen terpenuhi maka pembentukan klorofil, sintesa protein, pembentukan sel-

sel baru dapat dicapai sehingga mampu menambah diameter bonggol. Pembesaran 

diameter bonggol dipengaruhi oleh ketersediaan unsur kalium. Menurut 

Setyamidjaja (1992) bahwa fosfor dan kalium dapat memperbaiki pertumbuhan 

vegetatif tanaman seperti diameter bonggol. 

 

2. Berat Basah (g), Berat Kering (g) dan Ratio Tajuk Akar 

 Hasil pengamatan terhadap berat basah, berat kering dan ratio tajuk akar 

bibit kelapa sawit setelah dianalisis ragam berat basah dan berat kering 

berpengaruh tidak nyata dan ratio tajuk akar berpengaruh nyata. Rata-rata berat 

basah, berat kering dan ratio tajuk akar bibit kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 

18. 

 

Tabel 18. Rata-rata Berat Basah, Berat Kering dan Ratio Tajuk Akar Bibit Kelapa 

Sawit 

Formulasi Biotrikom 

Rata-Rata 

Berat Basah Bibit (g) BeratKering Bibit (g) Ratio 

Tajuk Akar 

T1                                            98.20 a                             45,97 a  7,94 ab 

T2                                          154.18 a                             63,03 a  8,39 ab 

T3                                            150,47 a                            51,01 a 4,83 a 

T4                                            131,45 a                            44,30 a 6,18 ab 

T5                                      145,35 a54,09 a                                7,26 ab 

  

Pada Tabel 18 dapat dijelaskan bahwa pemberian Biotrikm dengan 

formulasi yang berbeda-beda memberikan respon yang sama pada pengamatan 

berat basah dan berat kering bibit. Namun pada formulasi T2 mempunyai berat 

basah dan berat kering bibit kelapa sawit cenderung lebih tinggi dibandingkan 

dengan formulasi lainnya. Hal ini diduga bahwa peningkatan berat basah dipicu 

dari peningkatan unsur hara, terutama unsur hara N pada medium yang mendapat 

perlakuan formulasi Biotrikom. Peningkatan ketersediaan unsur hara akan 

meningkatkan aktifitas metabolisme tanaman sehingga terjadi peningkatan hasil 

fotosintat yang menimbulkan pertambahan berat basah bibit kelapa sawit. Sesuai 

dengan pendapat Nyakpa et al. (1998) bahwa aktivitas fotosintesis yang optimal 

akan menghasilkan asimilat lebih banyak yang akan mendukung berat 

tanaman.Respon yang berbeda dapat dilihat pada pengamatan Ratio Tajuk Akar, 

pemberian formulasi yang berbeda memberikan respon yang berbeda. 

 Nilai rasio tajuk akar yang terendah, dimana terjadi keseimbangan 

pertumbuhan tajuk dan akar. Penurunan rasio tajuk akar disebabkan karena terjadi 

peningkatan unsur hara pada tanah sehingga akar berkembang pesat untuk 

menyerap unsur hara yang menyebabkan proses asimilasi tanaman menjadi 

meningkat dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan tajuk tanaman. Puspita 
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et al. 2011 dalam Gardner et al. (1991) rasio tajuk akar mempunyai pengertian 

bahwa pertumbuhan satu bagian tanaman diikuti dengan pertumbuhan bagian 

tanaman lainnya, dengan kata lain semakin baik perkembangan akar tanaman, 

maka semakin baik pula perkembangan tajuk tanaman tersebut. Ratio tajuk akar 

merupakan faktor penting dalam pertumbuhan tanaman yang mencerminkan 

kemampuan dalam penyerapan unsur hara serta proses metabolisme yang terjadi 

pada tanaman. Hasil berat kering tajuk akar menunjukan penyerapan air dan unsur 

hara oleh akar yang ditranslokasikan ke tajuk tanaman. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kondisi petani kelapa sawit rakyat menunjukkan pengetahuan petani 

terhadap pupuk dan pemupukan sangat rendah; 

2. Inovasi pupuk kompos Biotrikom memiliki skor 4,30 menunjukan kategori 

tinggi; 

3. Norma-norma dari sistem sosial sebesar 3,22 tergolong kategori sedang. 

Kondisi ini disebabkan karena petani merasa bahwa teknologi pengolahan 

pupuk kompos Biotrikom cukup diterima sesuai dengan norma-norma 

sosial dan adat istiadat desa; 

4. Aplikasi Biotrikom dapat meningkatkan pertambahan tinggi bibit kelapa 

sawit, namun tidak mempengaruhi jumlah pelepah bibit kelapa sawit; 

5. Stimulasi  kewirausahaan masyarakat melalui sarana dan prasarana 

Biotrikom. 

Kegiatan ini menunjukkan pengaruh positif terhadap masyarakat, terutama 

di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau. Oleh karena itu 

diharapkan akan terus ada program-program lain yang berkesinambungan untuk 

lebih meningkatkan kualitas masyarakat, khususnya petani kelapa sawit, sehingga 

dapat mencapai tujuan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Terimakasih diucapkan untuk DP2M dikti yang telah mendanai seluruh 

kegiatan ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang 

diharapkan. 
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ABSTRACT 

The objective of research was to know the relationship between given technology 

and seed production for development model. Research was done in Tebo Regency 

in 2013. The results showed that age characteristics of seed grower more 

productive, low education levels and experience became a certified seed grower is 

still under four years; the implementation percentage of seed production 

technology in three different agroecology in the application of technology; 

financial analysis in three agro-ecological land is valuable as a profitable farm 

seed production; and there is a strong relationship between the using of seed 

production technology and the revenue. 

 

Key words : Development model, soybeans, seed production, dry land 

 

PENDAHULUAN 

Ketersediaan kedelai dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional, 

apalagi pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif masih tinggi yaitu sebesar 

1,6% per tahun akan berdampak pada peningkatan permintaan pangan. Untuk itu, 

pemerintah melalui Kementerian Pertanian menjalankan program swasembada 

berkelanjutan menuju swasembada kedelai tahun 2014 (Atman, 2009). 

Rata-rata produktivitas kedelai di Provinsi Jambi 1,2 ton/ha (BPS Provinsi 

Jambi 2012). Rata-rata produktivitas nasional kedelai 1,3 ton/ha dengan kisaran 

0,6-2,0 ton/ha di tingkat petani, sedangkan di tingkat penelitian telah mencapai 

1,7-3,2 ton/ha, tergantung pada kondisi lahan dan teknologi yang diterapkan. 

Angka-angka ini menunjukkan bahwa produksi kedelai di tingkat petani masih 

bisa ditingkatkan melalui inovasi teknologi (LITBANG PERTANIAN 2011). 

Produksi kedelai dalam negeri dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya seperti 

peningkatan luas areal pertanaman (ekstensifikasi) dan juga penerapan teknologi 

budidaya kedelai yang dapat meningkatkan produktivitasnya (intensifikasi). 

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pengembangan berbagai 

komoditi utama maka Pemerintah Provinsi Jambi memandang perlu menyusun 

rencana model pengembangan kawasan sentra produksi. Kawasan sentra produksi 

berguna untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan sebagai acuan lokasi 

investasi bagi pemerintah dan swasta, khususnya dalam upaya mencapai efisiensi, 

efektifitas dan nilai tambah dari investasi di bidang pertanian (BAPPEDA, 2005). 

Pengembangan kawasan sentra produksi merupakan suatu pola pembangunan 

dengan pendekatan wilayah terpadu, secara menyeluruh dan komprehensif 

menganut aspek tata ruang, mekanisme perencananan dan pola koordinasi 

pembangunan. Kawasan sentra produksi benih kedelai di Kabupaten Tebo 

memiliki agroekologi lahan kering. Oleh karena itu diperlukan kajian model 

pengembangan produksi benih kedelai pada agroekologi lahan kering  untuk 
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mendukung program strategis peningkatan produksi benih kedelai di Provinsi 

Jambi. 

 

STUDI PUSTAKA 

Pengetahuan tentang produksi benih kedelai harus diupayakan, agar 

tanaman tumbuh sehat dan bebas dari tekanan organisme pengganggu serta harus 

diikuti oleh teknologi penanganan pascapanen yang benar. Penanganan pra panen 

sama pentingnya dengan penanganan pasca panen untuk tujuan produksi benih. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam produksi benih kedelai adalah 

perbenihan dilakukan pada sentra produksi dan dipilih dari lahan yang subur 

dengan irigasi yang cukup serta bukan daerah endemik hama penyakit, menanam 

pada waktu yang tepat, pemeliharaan tanaman harus dilakukan optimal supaya 

tanaman tumbuh normal, dihindari penanaman dari lahan bekas varietas yang 

berbeda, dan panen tepat waktu serta penanganan pasca panen yang benar 

(Wirawan dan Wahyuni, 2002),. 

Provinsi Jambi belum mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan benih 

dan konsumsi kedelai. Pada tahun 2008 Provinsi Jambi menghasilkan benih 65 

ton. Benih yang dibutuhkan untuk menanam kedelai seluas 1 ha adalah 40 kg, 

maka produksi benih yang dihasilkan tersebut hanya mampu untuk memenuhi 

pertanaman kedelai seluas 1.625 hektar. (Edison dan Dharia, 2009). Pada musim 

tanam 2009 Provinsi Jambi membutuhkan 700 ton benih kedelai untuk sasaran 

luas pertanaman 17.500 ha. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan benih masih 

sangat kurang, sehingga kekurangan benih dapat dipenuhi dengan meningkatkan 

produktivitas kedelai. Ketersediaan teknologi produksi benih kedelai dapat 

meningkatkan produktivitas kedelai. 

Pengembangan kedelai di Provinsi Jambi tahun 2009 diantaranya berada 

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lahan pasang surut), Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat (lahan sawah irigasi), dan di Kabupaten Tebo, Muaro Jambi, Bungo, 

Merangin dan Sarolangun (lahan kering masam). Kondisi seperti ini masih 

berpeluang untuk diintroduksikan teknologi yang dapat meningkatkan 

produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani. Teknologi yang dapat 

diintroduksikan merupakan teknologi yang sesuai dengan kondisi biofisik dan 

lingkungan setempat, sosial ekonomi, sosial budaya dan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. Penerapan teknologi baik budidaya dan pascapanen diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas usahatani petani (Siregar dan Sumaryanto. 2005; 

Ajao et al. 2012). 

Menurut Zaini (2005) dan Zakaria (2010), pengembangan pertanaman 

kedelai dapat diarahkan pada tiga agroekosistem utama, yaitu: lahan sawah irigasi, 

lahan sawah tadah hujan, dan lahan kering. Dengan mempertimbangkan 

produktivitas yang paling tinggi dan resiko kegagalan yang paling kecil, lahan 

kering mempunyai potensi paling besar untuk pengembangan tanaman 

kedelai.Model pengembangan produksi benih kedelai pada berbagai agroekologi 

tidak terlepas dari teknik budidaya yang digunakan dan usaha tani secara 

ekonomi. Hal ini disebabkan pada kondisi agroekologi yang berbeda, dimana 

kondisi tanah dan iklim akan sangat berpengaruh dalam perlakuan teknologi dan 

modal yang dibutuhkan untuk berusahatani pada petani penangkar yang 

mempunyai karakteristik yang berbeda pula. 
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METODOLOGI 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tebo (lahan kering). Penentuan lokasi 

dilakukan dengan sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut 

merupakan salah satu sentra produksi kedelai di Provinsi Jambi yang dapat 

mewakili agroekosistem lahan kering. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 

2013 sampai November 2013. Jumlah petani penangkar dipilih secara purposive 

sebagai daerah yang diambil datanya mewakili agroekologi lahan kering yang 

digunakan untuk produksi benih kedelai di Kabupaten Tebo. Jumlah responden 

sebanyak 30 orang petani penangkar. 

Data yang terkumpul kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif dengan SPSS 

17 sesuai dengan tujuan penelitian. Perhitungan analisis biaya dan keuntungan 

dilakukan dengan analisis R/C ratio, dengan rumus sebagai berikut : 

                     Total penerimaan 

R/C ratio = --------------------------- 

                        Total Biaya 

Usahatani perbenihan kedelai layak diusahakan jika memiliki R/C ratio 

lebih besar dari satu, dan semakin besar semakin layak diusahakan. Disamping itu 

juga dilakukan analisis B/C ratio. Hubungan antara harga, penerimaan dan volume 

produksi dapat diketahui dengan melakukan analisis break even point (BEP) yang 

meliputi BEP Price/TIH (Titik Impas Harga) dan BEP Yield/TIP (Titik Impas 

Produk). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di Kabupaten Tebo pola tanam yang diterapkan adalah padi-

padipalawija/kedelai, kedelai banyak ditanam pada bulan Juni - Juli setelah panen 

padi kedua. Kedelai musim utama ditanam mengikuti padi sawah musim hujan 

karena musim itulah yang terbaik untuk kedelai. Penanaman di lahan sawah lebih 

banyak diminati petani karena lebih tinggi hasilnya dan karena penanaman kedelai 

setelah padi, memungkinkan cara kerja yang sederhana sehingga lebih hemat 

tenaga dan biaya dibanding penanaman di lahan tegal. Penyiapan lahan untuk 

bertanam cukup hanya dengan pembuatan parit dangkal seurut galangan dan tanpa 

pengolahan lahan. Pengendalian gulma hanya dilakukan satu kali. Di Kabupaten 

Tebo, penanaman kedelai dilakukan dengan cara penugalan benih pada lahan 

sawah yang sudah dibabat jeraminya, kebanyakan tanpa pengolahan tanah. Pola 

penugalan kira-kira bujur sangkar, dengan jarak 20 x 20 sentimeter sampai 25 x 

25 sentimeter mengikuti jarak tugal jerami. Penanaman dengan cara tugal lebih 

baik karena jumlah tanamannya lebih besar dan tersebar lebih merata. 

Pada umumnya petani di Kecamatan Tebo Ilir  bertanam kedelai di lahan 

bekas padi sawah tanpa didahului pengolahan tanah. Selain kurang berguna, 

pengolahan tanah sebelum tanam itu juga berakibat memundurkan waktu tanam 

kedelai sehingga dapat mengurangi hasil. Tanah yang semasa padi sawah 

digenangi serta berlumpur tersebut, sewaktu kering ternyata cukup baik 

strukturnya untuk mendukung pertumbuhan kedelai tanpa pengolahan tanah 

sebelum tanam. Bahkan penyiangan pun dilakukan secara minim. Gulma yang 

lain telah cukup dikendalikan dengan membakar jerami yang dihamparkan 

menutup lahan yang baru ditugali benih kedelai. Berdasarkan lamanya periode 

waktu tumbuh dari sejak tanam sampai kematangan polong, varietas kedelai dapat 
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digolongkan menjadi tiga kelompok umur, yaitu (1) umur genjah (kurang dari 80 

hari), (2) umur sedang (80-85 hari), dan (3) umur dalam (lebih dari 85 hari). 

Kekeringan yang terjadi setelah biji kedelai ditanam dapat menghambat 

perkecambahan. Hal yang sama terjadi bila biji yang telah ditanam tergenang air. 

Tahun 2007, pada periode penanaman kedelai di Kecamatan Tebo Ilir  terjadi 

kekeringan sehingga menurunkan hasil. 

Kedelai merupakan tanaman semusim sehingga kebutuhan N, P dan K 

relatif besar. Kedelai yang ditanam dalam pola bergiliran dapat memanfaatkan 

sisa pupuk yang tidak digunakan tanaman sebelumnya. Di Kecamatan Tebo Ilir, 

kegiatan pemupukan antara satu petani dengan petani yang lain cukup bervariasi 

(Tabel  1). Penggunaan pupuk per hektar yang dianjurkan oleh Dinas Pertanian 

Kabupaten Tebo yaitu urea 50 kilogram, SP36/TSP 100 kilogram, KCl kilogram, 

NPK 150 kilogram, zat perangsang biji 2 liter. Paling banyak petani 

mengaplikasikan pupuk urea (80 persen) dengan takaran 53 kilogram per hektar, 

dan zat perangsang biji (30 persen) dengan takaran 1 liter per hektar. Selain itu, 

ada juga petani yang meggunakan pupuk NPK (20 persen) dengan takaran 20 

kilogram per hektar, dan poska (3.33 persen). Umumnya petani tidak melakukan 

kegiatan pemupukan sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan. Penggunaan dosis 

pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan hara tanaman akan menyebabkan 

pertumbuhan tanaman kedelai menjadi terganggu. Selain itu, dapat menghambat 

pembentukan polong akibatnya dapat menurunkan hasil. 

Selain kegiatan pemupukan, petani juga melakukan kegiatan pengendalian 

HPT. Hama yang sering menyerang tanaman kedelai adalah ulat grayak (pemakan 

daun) dan penggerek polong. Di Kecamatan Tebo Ilir, pengendalian HPT antara 

satu petani dengan petani yang lain cukup bervariasi. Umumnya petani melakukan 

penyemprotan sesuai dengan intensitas serangan, rata-rata penyemprotan 

dilakukan dua sampai tiga kali per tahun menggunakan pestisida kimia (80 

persen) dengan takaran 344.62 mililiter per hektar, sedangkan beberapa petani (20 

persen) tidak melakukan pengendalian HPT (Tabel 1). 

Saat panen ditentukan berdasarkan umur tanaman, ciri-ciri penampakan 

luar, dan dipengaruhi oleh ketinggian tempat penanaman. Setiap varietas kedelai 

memiliki umur yang berbeda, sehingga waktu panennya harus menyesuaikan 

dengan umur tanaman. Di Kecamatan Tebo Ilir varietas yang ditanaman 

umumnya adalah varietas Dapros (90 hari). Ciri-ciri umum tanaman kedelai sudah 

saatnya dipanen adalah polong secara merata sudah berwarna kuning-kecoklatan, 

batang-batangnya sudah kering, dan sebagian daun sudah kering dan rontok. 

Cara panen kedelai dilakukan dengan memotong pangkal tanaman dengan 

menggunakan sabit atau parang. Pangkal batang dan akar-akar tanaman kedelai 

bermanfaat sebagai sumber Nitrogen dan penyubur tanah untuk tanaman musim 

berikutnya. Di Kecamatan Tebo Ilir, selain panen tua untuk dikeringkan (66.67 

persen), ada juga petani yang panen polong hijau (33.33 persen) untuk tujuan 

konsumsi polong yang direbus. 

Setelah panen, kegiatan selanjutnya adalah pengeringan tujuannya untuk 

menurunkan kadar air dari biji sampai batas aman untuk disimpan atau 

memudahkan penanganan selanjutnya. Pengeringan dilakukan dengan menjemur 

brangkasan kedelai di bawah terik matahari dengan cara dihamparkan di atas 

lantai jemur atau menggunakan anyaman bambu. Lamanya penjemuran rata-rata 

tujuh hari, tapi pada cuaca baik dapat dilakukan sekitar 1 - 3 hari. 



80 

 

Tabel  1  Biaya Pupuk, Pestisida, Tenaga Kerja pada Usahatani Kedelai 

No Jenis Kegiatan Jumlah 

Petani 

yang 

melakukan 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

(sat/Ha) 

Harga Ratarata 

(Rp/unit) 

1 Bibit + Furadan 

(Kg) 

30 100.00 42.52 6 643.62 

2 Takaran Pupuk (Kg) 

Urea 

SP36/TSP 

KCl 

ZA 

NPK 

Zat Perangsang Biji 

(l) 

 

24 

8 

4 

0 

6 

9 

 

80.00 

26.67 

13.33 

0.00 

20.00 

30.00 

 

34.61 

79.74 

45.96 

 

25.85 

0.26 

 

1 501.30 

2 100.00 

2 080.42 

 

6 929.94 

35 692.31 

3 Pestisida (ml) 24 80.00 344.62 21 966.67 

4 Tenaga Kerja 

(HOK) 

Penanaman 

Penyiangan 

Pemupukan 

Pengendalian HPT  

Pengairan 

Panen/angkut 

Pengeringan dan 

Perontokan 

 

30 

11 

24 

24 

10 

20 

20 

 

100.00 

36.67 

80.00 

80.00 

33.33 

66.67 

2 

 

20 

2 

2 

2 

2 

3,5 

3,5 

 

15 000-20 000 

15 000-20 000 

15 000-20 000 

15 000-20 000 

15 000-20 000 

15 000-20 000 

15 000-20 000 

 

Perontokan atau pengupasan polong kedelai harus segera dilakukan setelah 

pengeringan. Keterlambatan dapat menyebabkan polong menjadi basah kembali 

dan menyulitkan dalam pembijian (pengelupasan biji dari polong). Umumnya 

petani di Kecamatan Tebo  Ilir melakukan perontokan dengan cara manual yaitu 

dipukul-pukul dengan kayu, tapi ada juga beberapa petani yang menggunakan alat 

perontok kedelai. Setelah dirontokan dilakukan pemisahan biji kedelai dari daun, 

sisa-sisa polong ataupun kotoran yang lain. 

Tujuan utama dari budidaya kedelai adalah memperoleh kedelai yang 

memiliki kadar air rendah, sehingga petani akan memperoleh penerimaan yang 

tinggi. Di Kecamatan Tebo Ilir, rata-rata produksi per hektar sebesar 1 370.97 

kilogram dengan produktivitas kedelai yang diperoleh sebesar 1.37 ton per hektar, 

sedangkan harga jual rata-rata Rp 3 095.60 per kilogram. Jenis pembiayaan 

usahatani kedelai terdiri atas pengadaan bibit, pupuk dan pestisida, upah tenaga 

kerja, sewa alat dan pajak. Tabel  1 memberikan informasi bahwa biaya usahatani 

baik biaya tunai maupun biaya diperhitungkan untuk kedelai yang dipanen polong 

muda (Rp 1 563 010.60 per hektar) lebih rendah dari biaya usahatani kedelai yang 

dipanen polong tua (Rp 3 312 778.73 per hektar). Besarnya biaya tunai yang 

dikeluarkan oleh petani yang panen polong muda dan panen polong tua 

disebabkan petani banyak menggunakan tenaga kerja yang berasal dari luar 

keluarga. Sumberdaya yang digunakan dalam usahatani kedelai meliputi tenaga 

kerja, benih, sewa alat, pupuk, pestisida dan pajak. Biaya tunai yang paling besar 
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digunakan untuk upah tenaga kerja luar keluarga, hal ini disebabkan tenaga kerja 

dalam keluarga sangat minim. 

Suatu usahatani akan dikatakan berhasil atau menguntungkan jika selisih 

antara penerimaan dan pengeluaran bernilai positif. Berdasarkan analisis 

usahatani (Tabel 2) kedelai per hektar untuk kedelai yang dipanen polong muda, 

total penerimaan mencapai Rp 1 871 269.84 dan pendapatan atas total biaya Rp 

398 256.24. Total penerimaan untuk kedelai polong tua mencapai Rp 4 243 

974.73 dan pendapatan atas total biaya Rp 1 111 196.00. 

 

Tabel 2. Analisis Pendapatan dan R/C Ratio Usahatani Kedelai Polong Muda dan 

Polong Tua per Hektar 

Jenis Biaya dan 

Penerimaan 

Polong Muda  

(Rp/ha) 

Polong Tua  

(Rp/ha) 

A. Penerimaan Tunai 1 871 269.84 4 243 974.73 

B. Penerimaan Tidak 

     Diperhitungkan 

- - 

C. Total Penerimaan 

(A+B) 

1 871 269.84 4 243 974.73 

D. Biaya Tunai 

     Benih 

    Pupuk 

    Pestisida 

    PPC/ZPT 

    Tenaga Kerja Luar 

Keluarga 

    Sewa Alat Handsprayer 

    Sewa Alat Perontok 

    Sewa Pompa 

    Pajak 

 

282 486.72 

51 959.99 

37 850.77 

- 

426 393.00 

10 000.00 

- 

100 00.00 

74 106.00 

 

282 486.72 

494 260.96 

75 701.54 

9 280.00 

1 096 367.63 

10 000.00 

114 247.50 

200 00.00 

107 471.33 

Total Biaya Tunai 882 796.30 2 201463.68 

E. Biaya Diperhitungkan 

    Tenaga Kerja Keluarga 

    Sewa Lahan 

    Benih 

    Penyusutan 

 

240 214.30 

350 000.00 

- 

- 

 

581 315.05 

350 000.00 

- 

- 

Total Biaya 

Diperhitungkan 

590 214.30 931 315.05 

F. Total Biaya (D+E) 1 473 010.60 3 132 778.73 

G. Pendapatan atas biaya 

tunai 

988 473.54 2 042 511.10 

H. Pendapatan atas biaya 

total 

398 259.24 1 111 196.00 

I. Pendapatan Bersih 398 256.24 1 111 196.00 

J. R/C Rasio 1.27 1.35 

K.B/C Rasio 0.27 0.35 

L.BEP yield/TIP (kg/ha) 347.25 434.77 

M. BEP price/TIH (Rp/kg) 4.263,60 3.983,50 
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Besarnya pendapatan atas biaya tunai yang diperoleh petani polong tua 

karena hasil yang diperoleh lebih banyak dan harga jual biji kedelai lebih tinggi 

dari pada kedelai hijau (muda). Melihat perbandingan jumlah R/C rasio yang 

diperoleh, petani yang panen polong tua (1.35) tidak berbeda jauh dari pada petani 

yang panen polong muda (1.27). Angka ini memberikan arti bahwa dari setiap 

rupiah biaya yang dikeluarkan oleh petani kedelai akan memberikan penerimaan 

sebesar Rp 1.35 untuk polong tua dan penerimaan sebesar Rp 1.27 untuk polong 

muda. Walaupun, nilai R/C rasionya tidak berbeda jauh tetapi pendapatan bersih 

polong tua lebih tinggi dari pendapatan bersih polong muda. Nilai R/C rasio yang 

diperoleh pada usahatani kedelai di Kecamatan Tebo  Ilir tidak berbeda jauh 

dengan nilai R/C rasio usahatani kedelai pada penelitian Tadayoshi, and 

Goldsmith, (2009) yaitu 1.4. 

Petani yang melakukan panen polong muda disebabkan beberapa hal, 

seperti jadwal penanaman yang terlambat, waktu pengolahan lama dan 

keterbatasan modal. Petani yang memiliki keterbatasan modal telah merencanakan 

menanam kedelai untuk dipanen muda, sehingga kegiatan pemeliharaan tidak 

dilakukan dengan optimal. Jadwal penanaman yang terlambat juga mengharuskan 

petani untuk melakukan panen kedelai polong muda. Selain itu, ada juga petani 

memanen polong muda karena keterbatasan waktu yang dimilikinya, sedangkan 

untuk membayar tenaga kerja mereka memiliki keterbatasan modal. Pemanenan 

kedelai polong muda tidak dapat dilakukan terus menerus karena penyerapan 

pasar untuk polong muda sangat terbatas, berbeda dengan polong tua yang bisa 

disimpan apabila petani tidak bisa menjual semua hasil panennya. Selain itu, 

penyerapan pasar untuk kedelai polong tua masih sangat terbuka luas karena 

kedelai polong tua dibutuhkan industri-industri makanan dan minuman berbahan 

baku kedelai. 

 

KESIMPULAN 

1. Usahatani kedelai di Kecamatan Tebo Ilir pada saat kebijakan tarif impor 

ditiadakan secara ekonomis masih menunjukkan kelayakan untuk 

dikembangkan karena memberikan nilai R/C rasio sebesar 1.28 artinya setiap 

masukan untuk usahatani kedelai memberikan penerimaan sebesar Rp 1.28. 

Produktivitas kedelai di Kecamatan Tebo Ilir 1.37 ton per hektar. Biaya 

usahatani kedelai paling besar dialokasikan untuk benih dan pupuk. Di 

Kecamatan Tebo Ilir kegiatan budidaya kedelai masih belum dilakukan dengan 

intensif 

menunjukkan penurunan yang cukup tajam sejalan dengan berkurangnya luas 

areal tanam. Kondisi ini sebagai akibat menurunnya minat petani dalam 

menanam kedelai karena usaha tani kedelai dinilai tidak memberikan 

keuntungan yang memadai. 

3. Upaya peningkatan produksi kedelai di tingkat petani tidak hanya berkaitan 

dengan aspek teknis dan ekonomis, tetapi juga strategi menggalang partisipasi 

petani dalam pengembangan kedelai. Untuk mewujudkan partisipasi aktif 

petani dalam peningkatan produksi kedelai menuju swasembada dan sekaligus 

peningkatan pendapatan mereka, perlu dijalin kerja sama dan koordinasi 

berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan program. 
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ABSTRACT 

Cabai merah (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu sayuran penting yang 

dibudidayakan secara komersial di daerah tropis dan mempunyai nilai ekonomis 

tinggi. Luas tanaman cabai di Riau terus mengalami penigkatan, akan tetapi untuk 

hasil produksinya mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah adanya 

serangan hama kutu daun persik Myzus persicae, yang merusak bagian tanaman 

dengan menghisap cairan pada jaringan tanaman tersebut. Upaya pengendalian 

masih banyak yang mengunakan insektisida kimia sintetik, namun insektisida 

sintetik dapat menimbulkan dampak negatif seperti resistensi hama, resurgensi 

hama. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan penggunaan insektisida 

kimia, maka diupayakan metode lain untuk mengendalikan hama kutu daun secara 

aman dan efektif, yakni penggunaan insektisida nabati menggunakan buah sirih 

hutan (Piper aduncum L.). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan ekstrak 

tepung buah sirih hutan (Piper aduncum L.) yang tepat untuk mengendalikan 

hama kutu daun persik Myzus persicae pada tanaman cabai. Penelitian ini 

dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas 

Riau Kampus Bina Widya, Pakanbaru. Penelitian ini dilaksanakan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan diulang 

sebanyak 5 kali yakni SRH0 (tanpa ekstrak tepung buah sirih hutan), SRH1 

(konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 25 g/liter air), SRH2 (konsentrasi 

ekstrak tepung buah sirih hutan 50 g/ liter air), SRH3 (konsentrasi ekstrak tepung 

buah sirih hutan 75 g/ liter air), SRH4 (konsentrasi ekstrak tepung buah sirih 

hutan 100 g/ liter air). Konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 75 g/l air 

merupakan konsetrasi yang tepat dalam mengendalikan hama kutu daun Myzus 

persicae dengan persentase mortalitas total sebesar 90% dan nilai LC95 sebesar 

7,15%. 

 

Keyword: Capsicum annuum L, Myzus persicae, Piper aduncum L, SRH (extract 

of Pipper aduncum fruit). 

 

PENDAHULUAN 

Cabai merah (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu sayuran penting 

yang dibudidayakan secara komersial di daerah tropis dan mempunyai nilai 

ekonomis tinggi. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Riau (2011) 

melaporkan bahwa telah terjadi kerusakan sedang pada tanaman cabai yang 

mengakibatkan penurunan produksi cabai. Hal ini dapat diketahui dengan melihat 

data produksi cabai pada tahun 2009 mencapai 5.398 ton, sedangkan pada tahun 

2010  hanya 3.468 ton. Berdasarkan data di atas, penurunan produksi cabai ini di 
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sebabkan oleh serangan hama dan penyakit. Salah satu hama yang menyerang 

tanaman cabai merah adalah hama kutu daun Myzus persicae Sulzer (Dinas 

Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Riau, 2011). 

Aplikasi insektisida kimia sintetik dalam mengendalikan hama kutu daun 

telah menimbulkan dampak negatif, maka diupayakan metode lain untuk 

mengendalikan hama kutu daun secara aman dan efektif, yakni penggunaan 

insektisida nabati (Novizan, 2002). Insektisida nabati adalah insektisida yang 

bahan dasarnya berasal dari tumbuhan yang berfungsi sebagai zat pembunuh, 

penolak, dan penghambat pertumbuhan  organisme pengganggu tanaman 

(Suhardjan, 1993 dalam Setyowati, 2004).  

Salah satu tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai insektisida nabati adalah 

sirih hutan (Piper aduncum L.) yang merupakan spesies tanaman famili 

Piperaceae yang daun dan buahnya memiliki potensi sebagai sumber insektisida 

botani. Senyawa aktif yang terdapat pada tumbuhan Piperaceae termasuk dalam 

golongan piperamida seperti piperin, piperisida, piperlonguminin dan guininsin. 

Senyawa tersebut telah banyak dilaporkan bersifat insektisida (Miyakado et al., 

1989; Parmar et al., 1997; Scott et al., 2008 dalam Zarkani, 2008). Senyawa 

tersebut bersifat sebagai racun saraf dengan mengganggu impuls saraf pada akson 

saraf seperti cara kerja insektisida piretroid (Lees & burt 1988; Scott et al., 2007 

dalam Muliya, 2010).  

Buah sirih hutan juga mengandung senyawa-senyawa seperti heksana, 

sianida, saponin, tanin, flafonoid, steroid, alkanoid dan minyak atsiri diduga dapat 

berfungsi sebagai insektisida (Aminah, 1995). Menurut Grainge dan 

Ahmed (1988) dalam Martono dkk.(2004), bahwa efektifitas suatu bahan nabati 

yang digunakan sebagai insektisda botani sangat  tergantung dari bahan yang 

dipakai. Sifat bioaktif atau sifat racunnya tergantung pada kondisi tumbuh, umur 

tanaman dan jenis dari tanaman tersebut. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nuriyanto (2011) bahwa pada 

konsentrasi ekstrak daun sirih hutan 50g/l air merupakan konsentrasi yang baik 

dalam mengendalikan kutu putih Paracoccus marginatus dengan persentase 

mortalitas total sebesar 95%. Konsentrasi yang tepat dalam mematikan 50%  

Paracoccus marginatus adalah 0,95%. Sampai saat ini pemanfaatan sirih hutan 

(Piper aduncum) dalam mengendalikan hama kutu daun M. persicae pada 

tanaman cabai belum ada dilaporkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan (Piper aduncum L.) yang tepat dalam 

mengendalikan hama kutu daun persik M. persicae pada tanaman cabai. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan dan 

Kebun Percobaan Fakultas  Pertanian Universitas Riau Jl. Bina Widya  km 12,5 

Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan. Penelitian ini dilaksanakan 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 

diulang sebanyak 5 kali yakni SRH0 (tanpa ekstrak tepung buah sirih hutan), 

SRH1 (konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 25 g/liter air), SRH2 

(konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 50 g/ liter air), SRH3 (konsentrasi 

ekstrak tepung buah sirih hutan  75 g/ liter air), SRH4 (konsentrasi ekstrak tepung 

buah sirih hutan 100 g/ liter air). 
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Parameter yang diamati dalam penelitian ini meliputi mortalitas harian (%), 

mortalitas total (%), lethal concentration (LC50, 95) (%), suhu dan kelembaban 

sebagai pengamatan pendukung. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan dan Kebun 

Percobaan Fakultas Pertanian Universitas, pada suhu rata-rata 25,44˚C dan 

kelembaban 86%, dengan hasil sebagai berikut : 

 

Mortalitas Harian (%) 

Hasil pengamatan terhadap persentase mortalitas harian nimfa kutu daun 

M. persicae dengan perlakuan konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan yang 

berbeda menunjukkan pengaruh terhadap kematian nimfa kutu daun persik. 

Persentase  kematian nimfa kutu daun persik dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Mortalitas harian kutu daun persik (%) 

 

Gambar 1 memperlihatkan bahwa mortalitas harian kutu daun persik M. 

persicae mengalami fluktuasi, pada hari pertama semua perlakuan telah 

menyebabkan kematian nimfa kutu daun persik pada kisaran 25% - 60% kecuali 

perlakuan 0 g/l air. Perbedaan mortalitas harian ini terjadi diduga disebabkan oleh 

kandungan senyawa aktif piperamidin dalam buah sirih hutan pada setiap 

perlakuan. Senyawa aktif piperamidin seperti piperisida dan guininsin yang 

berasal dari genus Piper telah dilaporkan memiliki aktivitas sebagai racun kontak 

(Miyakado et al., 1989 dalam Zarkani, 2008), sehingga jika diaplikasikan pada 

konsentrasi yang lebih tinggi maka aktivitas insektisidanya menjadi lebih tinggi 

karena senyawa aktif yang masuk ke dalam tubuh serangga akan lebih banyak.  

 Mortalitas  harian mencapai puncak pada hari pertama dengan persentase     

60 % pada konsentrasi 100 g/l air dan diikuti pada konsentrasi 75 g/l air dengan 

persentase mortalitas harian sebesar 57 %.  Hal ini diduga banyaknya senyawa 

piperamidin yang menempel pada tubuh kutu daun persik sehingga memberikan 

pengaruh yang besar pula terhadap mortalitas harian. 
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Pada hari ke 2 pengamatan menunjukkan persentase kematian nimfa kutu 

daun persik mengalami penurunan pada perlakuan konsentrasi 100 g/l air, 75 g/l 

air, 50 g/l air, dan 25 g/l air. Pada hari ke 3 pengamatan terakhir konsentrasi 25 

g/l air dan 50 g/l air mengalami persentase kematian M. persicae yaitu 13%, Hal 

ini lebih banyak dibanding dengan konsentrasi 75 g/l air dan 100 g/l air yaitu 9%. 

Diduga karena jumlah kutu daun M. persicae yang terdapat pada perlakuan 

konsentrasi 25 g/l air dan 50 g/l air masih banyak, sebaliknya M. persicae yang 

terdapat pada perlakuan 75 g/l air dan 100 g/l air telah banyak mati pada hari 

pertama dan hari kedua. Ini terjadi karena semakin tinggi konsentrasi yang 

diberikan akan semakin mempercepat kemampuan bahan aktif dalam mematikan 

serangga uji. Dewi (2010) menyatakan bahwa konsentrasi ekstrak yang lebih 

tinggi maka pengaruh yang ditimbulkan dalam mematikan serangga uji akan 

semakin tinggi, di samping itu daya kerja suatu senyawa sangat ditentukan oleh 

besarnya konsentrasi. 

 Dadang dan Prijono (2008) mengemukakan beberapa kekurangan 

insektisida nabati, antara lain persistensi insektisida nabati rendah, sehingga pada 

tingkat populasi hama yang tinggi, untuk mencapai keefektifan pengendalian 

yang maksimun diperlukan aplikasi yang berulang-ulang agar hama bisa 

menurun populasinya. 

 

Mortalitas Total (%) 

 Hasil pengamatan persentase mortalitas total kutu daun persik setelah 

dianalisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi ekstrak tepung buah 

sirih hutan memberikan pengaruh nyata terhadap persentase mortalitas total kutu 

daun persik, dan hasil uji lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 

1. 

 

Tabel 1. Persentase mortalitas total dengan pemberian beberapa konsentrasi 

ekstrak buah sirih hutan (%) 

Konsentrasi Rata-rata 

SRH 0 g/l air 0.00 a. 

SRH 25 g/l air 56 b. 

SRH 50 g/l air 78 c. 

SRH 75 g/l air 

SRH 100 g/l air 

90 d. 

97 d. 

KK = 14,1 % 
SRH= Sirih Hutan 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang  tidak sama berbeda nyata 

menurut uji DNMRT pada taraf  5% . %. Setelah ditransformasi dengan formula Arc Sin 
√ỳ. 

  

 Tabel 1 memperlihatkan data bahwa perlakuan tanpa ekstrak tepung buah 

sirih hutan berbeda nyata dengan konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 25 

g/l air. Konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 50 g/l air berbeda tidak nyata 

dengan konsentrasi  ekstrak tepung buah sirih hutan 75 g/l air dan 100 g/l air. Hal 

ini diduga karena sifat bahan aktif yang terkandung pada ekstrak tepung buah sirih 

hutan bekerja sebagai racun saraf dan masuk ke dalam tubuh kutu daun persik 

secara kontak, sehingga dapat mengganggu aktifitas kutu daun dan menyebabkan 
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kematian, namun dalam hal ini kutu daun masih mampu mentolerir senyawa 

tersebut, sehingga dengan peningkatan konsentrasi yang diberikan tidak 

menimbulkan pengaruh yang nyata dalam mematikan serangga uji. 

Konsentrasi  ekstrak tepung buah sirih hutan 75 g/l air adalah konsentrasi 

yang lebih baik karena telah mampu menyebabkan  mortalitas nimfa kutu daun 

persik sebesar 90%. Ekstrak pestisida nabati dikatakan efektif sebagai pestisida 

apabila perlakuan dengan ekstrak tersebut dapat mengakibatkan tingkat kematian 

lebih dari 90%. Hal ini sejalan dengan hasil analisis probit dengan program 

POLO-PC konsentrasi 7,15% ekstrak tepung buah sirih hutan mampu 

menyebabkan mortalitas nimfa kutu daun persik sebesar 95% (Tabel 2). 

 

     
a                                       b 

Gambar 2. Kutu daun M.persicae 

 a. Kutu yang hidup sebelum aplikasi 

         b. Kutu yang mati setelah aplikasi. Sumber: Foto Penelitian (2012) 

 

Lethal Concentration (LC95) (%) 

Berdasarkan nilai hasil analisis probit lethal concentration (LC) yang 

merupakan tolak ukur toksisitas suatu bahan, ekstrak tepung buah sirih hutan 

efektif terhadap nimfa kutu daun persik M. persicae dengan LC50 dan LC95 yaitu 

berturut-turut 2,28% dan 7,15%. Hasil analisis probit dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Penduga parameter toksisitas ekstrak tepung buah sirih hutan tumbuhan 

terhadap kutu daun persik Myzus persicae Sulzer 

Parameter Konsentrasi (%) Kisaran SK 95 (%) 

LC50 2,28 (0,17-0,27) 

LC95    7,15 (0,61-0,89) 

Ket. SK= Selang kepercayaan 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan dengan konsentrasi 2,28% 

merupakan konsentrasi yang paling tepat untuk mematikan 50% kutu daun M. 

persicae. Ini berarti bahwa nilai LC50 yaitu 2,28% pada penelitian ini berada pada 

range 0-25 g/l air ekstrak tepung buah sirih hutan. Hal ini sesuai dengan perlakuan 

konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 2,28% setara dengan 22,8 g/l air dapat 

menyebabkan mortalitas total sebesar 50%. 

Sementara itu, konsentrasi 7,15% ekstrak tepung buah sirih hutan 

merupakan konsentrasi yang paling tepat untuk mematikan nimfa kutu daun 

persik sebesar 95%. Menurut Prijono (2007) bahwa LC ekstrak suatu bahan 

insektisida botani dengan pelarut air efektif jika hasilnya di bawah 10%. Hal ini 

berarti ekstrak tepung buah sirih hutan cukup efektif dalam mengendalikan hama 
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kutu daun M. persicae. Menurut Grainge dan Ahmed (1988) dalam Martono dkk. 

(2004), menyatakan bahwa efektifitas suatu bahan nabati yang digunakan sebagai 

insektisida botani sangat tergantung dari bahan yang dipakai. Sifat bioaktif atau 

sifat racunnya dari suatu senyawa aktif tergantung pada kondisi tumbuh, umur 

tanaman dan jenis dari tanaman tersebut. 

 

KESIMPULAN  

 Aplikasi beberapa konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan dapat 

memberikan pengaruh terhadap mortalitas harian, mortalitas total dan LC50,95 

kutu daun persik M.  persicae. Konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 75 g/l 

air merupakan konsentrasi yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan 

lainnya, karena pada konsentrasi ini sudah mampu mematikan kutu daun persik 

M. persicae dengan mortalitas total sebesar 90% dan nilai LC sebesar 7,15%. 

Konsentrasi yang tepat untuk mematikan 50% kutu daun M. Persicae adalah 

2,28%, sedangkan untuk mematikan 95% kutu daun M. persicae adalah 7,15%. 

 

SARAN 

Upaya pengendalian kutu daun M. persicae sebaiknya menggunakan 

konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 75 g/l air. Namun perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut di lapangan mengingat banyak faktor yang ada di lapangan 

dapat mempengaruhi hasil pengendalian. 
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ABSTRACT 

The needs for soybean in the country are currently met by imported.  In the last 

ten years, more than 60% of the soybeans are imported from various countries 

every year. The purpose of this study was to determine the components of the 

population of soybean seed quality in two ways of application nitrogen fertilizers 

and determination of the value of heritability and the correlation between yield 

components in soybean seed quality.  The design used was Randomized Design 

Group (RAK) 2 factorials. The first factor is the genotype of soybean and the 

second method is the application of nitrogen fertilizer in the second degree.  The 

results of this study indicated a significant component of the diversity of 

genotypes for all the observed properties such as the weight of seeds per plant, 

weight of 100 seeds, dry seed yield per plot, oil content and protein content of 

soybean seeds.  Variety of environmental components in the form of nitrogen 

fertilizer application was significant only for the nature of the seed weight per 

plant, dry seed yield per plot and seed protein content.  The component of the 

interaction between genotype diversity with fertilizer significant was only for the 

nature of the oil content of seeds. Heritability value of all properties that were 

observed demonstrated significant value when compared with the twice value of 

its standard error (SE).  Soybean seed protein content was negatively correlated 

with yield components but the oil content of soybeans was not correlated with the 

yield components. Meanwhile the protein content of the oil contents of soybeans a 

negative correlation, although not significant. 

 

Keywords : Quality seed, method application, component variability, 

heritability, and correlation 

 

PENDAHULUAN 

Biji kedelai (Glycine max (L) Merril) merupakan sumber protein penting di 

Indonesia karena dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan 

manusia, sebagai makanan ternak dan bahan mentah berbagai kegiatan industri.  

Pada biji kedelai terdapat kandungan lemak berkisar antara 12%-20% sementara 

kandungan proteinnya dapat mencapai 40-50 %.  Berbagai manfaat yang didapat 

dari kandungan biji kedelai ini berorelasi positif dengan besarnya impor biji ini 

dari berbagai negara. Terlepas dari besarnya impor tersebut, rendahnya 

produktifitas kedelai pada saat ini ditambah dengan tingginya biaya produksi 

maka produksi kedelai dalam negeri masih sangat sulit untuk mengimbangi 

kebutuhan yang semakin meningkat, padahal sebenarnya melihat potensi yang ada 

produksi masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah menghasilkan varietas baru yang mempunyai potensi hasil tinggi 
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disertai sifat baik lainnya, seperti kandungan protein dan kandungan lemak pada 

biji. 

Tingkat keragaman mutu biji kedelai bervariasi sesuai dengan genotipe 

dan lingkungan dimana tanaman itu tumbuh.  Salah satu faktor lingkungan yang 

menyebabkan bervariasinya nilai keragaman mutu biji kedelai adalah ketersediaan 

unsur hara nitrogen dalam tanah. Unsur N merupakan faktor yang menentukan 

dalam peningkatan produktifitas kacang kedelai, pemberian pupuk N pada waktu 

aplikasi yang berbeda secara tidak langsung juga akan memberikan produktifitas 

hasil dan mutu biji yang berbeda.  Nitrogen sebagai salah satu komponen utama 

dalam pembentukan protein merupakan unsur hara yang selalu diangap memiliki 

peran inferior mengingat kedelai memiliki bintil akar yang dapat bersimbiosis 

dengan bakteri Rhyzobium dalam memfiksasi N untuk menyuplai kebutuhan 

nitrogen bagi tanaman. Namun beberapa penelitian menemukan bahwa unsur 

nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak dalam proses pengisian biji 

karena apabila terjadi defisiensi N pada tanaman, akan mengakibatkan terjadinya 

mobilisasi N dari daun yang akan mempercepat terjadinya penuaan pada daun 

(Gutierez-Boem et al, 2004).  Pada saat aktifitas bakteri sudah menurun dan tidak 

mampu mencukupi kebutuhan N pada biji, dengan demikian pemberian N pada 

fase pertumbuhan generatif dapat menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan N 

tanaman kedelai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komponen mutu biji 

dari populasi kedelai pada dua cara apikasi pupuk N yaitu pemberian pupuk N 50 

kg/ha saat tanam dan pemberian 50 kg N/ha saat tanam ditambah dengan 50 kg/ha 

N saat berbunga dan menduga nilai heritabilitas serta melihat korelasi dari dua 

cara aplikasi pemupukan nitrogen yang digunakan dalam penelitian ini.   

 

METODOLOGI 
Benih kedelai yang digunakan dalam penelitian berasal dari koleksi 

Laboratorium Benih dan Pemuliaan Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas 

Riau yang terdiri dari empat varietas yaitu Kipas Putih, Malabar, Slamet, Wilis 

dan lima galur hasil persilangan antara Kipas Putih dan Malabar yaitu Galur KM-

11AB, KM-13ED, KM-14DD, KM-19BE dan KM-25EC. Penelitian 

menggunakan rancangan acak kelompok dua faktorial, faktor pertama yaitu 9 

genotipe kedelai dan faktor kedua adalah 2 cara aplikasi pupuk nitrogen dengan 

ulangan sebanyak tiga kali. Percobaan lapangan berlangsung dari November 

2010-Februari 2011, sedangkan analisa protein dan lemak di laboratorium bulan 

April 2011-Juni 2011. 

Tanah dibajak dua kali dengan traktor menggunakan bajak singkal dan 

digaru dengan rotary  sehingga tanah gembur dan permukaan lahannya datar, 

kemudian dilakukan pembuatan plot percobaan dengan ukuran 3 x 2 m
2
.  Pada 

setiap lobang ditanam 2 butir benih kedelai dan ditutup dengan tanah. Setelah 

benih ditanam, diberikan pupuk TSP sebanyak 60 kg/ha, KCl sebanyak 100 kg/ha 

dan pupuk Urea diberikan sesuai cara aplikasi pupuk dalam penelitian ini dimana 

N1 diberikan pupuk 50 kg urea/ha hanya saat tanam dan N2 diberikan 50 kg/ha 

urea saat tanam ditambah 50 kg urea/ha saat berbunga. Hasil biji kering  per plot
 
 

diamati berdasarkan plot basis, sedangkan untuk komponen hasil lain diamati 

pada lima tanaman sampel, yang diambil secara acak pada setiap plot sehari 

menjelang panen.  Komponen hasil lainnya  meliputi berat biji per tanaman dan 
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bobot 100 biji.  Sedangkan komponen mutu biji yang diamati seperti kandungan 

protein dan minyak biji kedelai. 

Data dianalisis menggunakan program statistik SAS Version 9.12 (SAS 

User Manual, 2004). Untuk menentukan komponen keragaman terlebih dahulu 

dilakukan analisis ragam. Dalam menentukan komponen keragaman, nilai kuadrat 

tengah (KT) sumber keragaman yang ada dalam Tabel analisis ragam (Tabel 1) 

diterjemahkan ke dalam kuadrat tengah harapan (KTH). Selanjutnya KTH 

dikonversikan menjadi keragaman genetik, keragaman lingkungan dan keragaman 

genetik x lingkungan. 
 
Tabel 1. Analisis ragam dan kuadrat tengah harapan dari sifat yang diamati pada 

tanaman kedelai. 

Sumber Variasi Db KT KTH 

Ulangan 

Pupuk Nitrogen (N) 

Genotipe (G)  

Interaksi N x G 

error 

2 

1 

8 

8 

35 

KT5 

KT4 

KT3 

KT2 

KT1 

 

σ
2

e + 3 σ
2

pg + 20σ
2

p 

σ
2

e +  3 σ
2

pg + 6 σ
2

g 

σ
2

e +  3 σ
2

pg 

σ
2

e 

Jumlah 54   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berat Biji per Tanaman (gram) 

Rerata berat biji per tanaman berbagai genotipe kedelai pada dua cara 

aplikasi pupuk nitrogen yang diuji dengan perbandingan ganda BNT dan uji-t 

dapat dilihat di Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rata-rata berat biji per tanaman berbagai genotipe kedelai pada dua cara  

aplikasi pupuk nitrogen. 

Genotipe 

Aplikasi Pupuk Nitrogen (Urea) 

50 kg/ha saat tanam 
50 kg/ha saat tanam & 50 kg/ha saat 

berbunga 

Berat Biji per Tanaman  (gram/tanaman) 

Kipas Putih 23,13 ab   A 24,83 ab  A 

Malabar 20,33 abc B 24,40 ab  A                    

Slamet 17,00 bc   B 20,00 ab  A 

Wilis 26,46 a    A 27,66 a    A 

KM-13ED 13,40 c    B 20,00 ab  A 

KM-14DD 15,46 bc  B 19,20 ab  A 

KM-19BE 16,80 bc  A 14,46 b    A 

KM-11AB 16,00 bc  B 24,46 ab  A 

KM-25EC 23,00 ab  A 22,80 ab  A 

Rata - Rata 19,06 21,98 

Simpangan 

Baku 
4,48 6,17 

Angka pada tiap lajur yang diikuti oleh huruf kecil dan tiap baris diikuti huruf besar yang 
sama berbeda tidak nyata pada tingkat kepercayaaan 5% menurut uji BNT dan uji t 
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Dari data pada Tabel 2 terlihat bahwa pada kedua cara aplikasi N, keragaman 

berat biji per tanaman cukup luas.  Penambahan pupuk nitrogen 50 kg/ha saat 

berbunga meningkatkan nilai tengah berat biji per tanaman sebesar 2,92 

g/tanaman atau setara dengan 15,31 %.  Genotipe Malabar, Slamet, KM-13DD, 

KM-14DD dan KM-11AB menunjukkan peningkatan berat biji per tanaman 

apabila diberikan penambahan pupuk N saat tanaman berbunga, dengan kata lain 

penambahan pupuk nitrogen saat tanaman berbunga berkorelasi positif terhadap 

peningkatan berat biji per tanaman pada lima genotipe kedelai tersebut.  Dilain 

pihak, empat genotipe lain dengan pemberian pupuk nitrogen saat periode 

berbunga tidak memperlihatkan peningkatan berat biji per tanaman.  

Bervariasinya berat biji per tanaman antar masing-masing genotipe ini diduga 

dipengaruhi oleh faktor genetik. Hal ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh 

Kamil (1996) yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya berat biji tergantung 

banyak atau sedikitnya bahan kering yang terdapat di dalam biji, bentuk biji dan 

ukuran biji yang dipengaruhi oleh gen didalam tanaman itu sendiri. 

 

Bobot 100 Biji (gram) 

Rerata bobot 100 biji kedelai pada dua cara aplikasi pupuk N yang diuji 

dengan perbandingan ganda BNT dan uji-t dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Rata-rata bobot 100 biji berbagai genotipe kedelai pada dua cara aplikasi 

pupuk nitrogen. 

Genotipe   

Aplikasi Pupuk Nitrogen (Urea) 

50 kg/ha saat tanam 
50 kg/ha saat tanam & 50 

kg /ha saat berbunga 

Bobot 100  Biji  (gram) 

Kipas Putih 12,41 b    A 12,28 bcd    A 

Malabar 12,21 b    A 11,98 cd     A 

Slamet 13,23 ab  A 13,19 ab     A 

Wilis 10,31 c    A 11,29 d        A 

KM-13ED 13,22 ab  A 13,11 abc    A  

KM-14DD 12,49 b    A 12,74 abc   A 

KM-19BE 14,07 a    A 13,77 a       A 

KM-11AB 13,00 ab  A 12,57 abc   A 

KM-25EC 13,23 ab  A 12,46 bcd   A 

Rata - Rata 12,68 12,60 

Simpangan 

Baku 
0,78 0,70 

Angka pada tiap lajur yang diikuti oleh huruf kecil dan tiap baris diikuti huruf besar yang 

sama berbeda tidak nyata pada tingkat kepercayaaan 5% menurut uji BNT dan uji t 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa genotipe KM-19BE memiliki bobot 100 biji 

yang tertinggi pada kedua cara aplikasi pupuk N, sedangkan bobot 100 biji 

terendah ditunjukkan oleh varietas wilis juga pada kedua cara aplikasi pupuk N.  

Jika dikaitkan dengan parameter berat biji per tanaman, varietas wilis 
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menunjukkan berat biji per tanaman yang tertinggi tetapi memiliki bobot 100 biji 

terendah dibandingkan genotipe lainnya. Hal ini memberikan indikasi bahwa 

bobot 100 biji berkorelasi negatif dengan berat biji per tanaman, artinya semakin 

banyak jumlah biji per tanaman dapat menyebabkan semakin kecil ukuran biji.   

Beberapa peneliti melaporkan bahwa bobot 100 biji diatur oleh sifat 

bawaan tanaman, tetapi sifat ini selalu mempunyai ketergantungan dengan 

komponen hasil lain (Ivers dan Fehr, 1978). Sebagai contoh apabila berat biji per 

tanaman meningkat sering diikuti oleh berkurangnya bobot biji. Namun begitu, 

Egli (1981) melaporkan ada tanaman yang mempunyai jumlah biji yang banyak 

tetapi bobot bijinya juga relatif berat atau ukuran bijinya besar. 

 

Hasil Biji Kering  per Plot
 
 (gram) 

Rerata hasil biji kering per plot berbagai genotipe kedelai pada dua cara 

aplikasi pupuk nitrogen yang di uji dengan perbandingan ganda BNT dan uji-t 

dapat dilihat di Tabel 4.  

 

Tabel 4. Rata-rata hasil biji kering per plot berbagai genotipe kedelai pada dua 

cara aplikasi pupuk nitrogen. 

Genotipe 

Aplikasi Pupuk Nitrogen (Urea) 

50 kg/ha saat tanam 
50 kg/ha saat tanam & 50 kg 

/ha saat berbunga 

Hasil Biji Kering per Plot (gram/plot) 

Kipas Putih 1124.0 b   B 1299.8 b    A 

Malabar 1157.0 b   B 1392.7 b    A 

Slamet 1302.1 ab  B  1444.3 b    A 

Wilis 1531.5 a    B 1734.7 a    A 

KM-13ED 1247.4 ab  A 1233.9 b    B 

KM-14DD 1156.7 b   B 1427.5 b    A 

KM-19BE 1339.4 ab  A 1196.0 b    B 

KM-11AB 1341.3 ab  B 1464.5 ab   A 

KM-25EC 1340.1 ab  B 1447.5 b    A 

Rata - Rata 1282.16  1404.5 

Simpangan 

Baku 
202,83 157,1 

Angka pada tiap lajur yang diikuti oleh huruf kecil dan tiap baris diikuti huruf besar yang 

sama berbeda tidak nyata pada tingkat kepercayaaan 5% menurut uji BNT dan uji t 

 

Pada Tabel 4 terlihat bahwa rata-rata penambahan pupuk N 50 kg/ha pada 

saat berbunga, dapat meningkatkan hasil biji kering per plot sebesar 123,34 gram 

atau setara dengan 9,61 % dibanding tanaman yang hanya dipupuk saat tanam 

saja.  Hal ini memberikan indikasi bahwa hasil biji kering per plot dipengaruhi 

oleh adanya perbedaan faktor lingkungan dalam hal ini cara aplikasi pupuk 

nitrogen.  Apabila dikaitkan dengan komponen hasil lainnya seperti berat biji per 

tanaman (Tabel 2) dan bobot 100 biji (Tabel 3), varietas Wilis menunjukkan berat 

biji per tanaman dan hasil per plot yang tertinggi tetapi memiliki bobot 100 biji 
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terendah dibandingkan genotipe lainnya. Hal ini berarti dalam penelitian ini hasil 

per plot berkorelasi positif terhadap berat biji per tanaman, tetapi berkorelasi 

negatif dengan bobot 100 biji, sehingga hasil per plot akan semakin tinggi apabila 

komponen berat biji per tanamannya juga tinggi. Baihaki dan Wicaksana (2005) 

menyatakan bahwa tejadinya fluktuasi hasil dengan berubahnya faktor lingkungan 

berkaitan erat dengan mekanisme stabilitas penampilan sifat tanaman.  

 

Kandungan Lemak Biji Kedelai 
Rerata kandungan lemak biji berbagai genotipe kedelai pada dua cara aplikasi 

pupuk nitrogen yang diuji dengan perbandingan ganda BNT dan uji-t dapat dilihat 

di Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rata-rata kandungan lemak berbagai genotipe kedelai pada dua cara 

aplikasi pupuk nitrogen 

Genotipe 

Aplikasi Pupuk Nitrogen (Urea) 

50 kg/ha saat tanam 
50 kg/ha saat tanam & 50 kg 

/ha saat berbunga 

Kandungan Lemak Biji Kedelei (%) 

Kipas Putih 14,96 d       A 16,02 a   A 

Malabar 16,49 ab     A 15,78 a   A 

Slamet 15,77 bcd   A 15,90 a  A 

Wilis 15,64 bcd   A 16,22 a   A 

KM-13ED 14,97 cd     A 15,08 a   A 

KM-14DD 14,97 cd     A 15,58 a   A 

KM-19BE 16,97 a       A 15,80 a   A 

KM-11AB 16,19 ab     A 15,45 a   A 

KM-25EC 15,77 abc   A 15,90 a   A 

Rata - Rata 15,78 15,75 

Simpangan 

Baku 
0,62 0,71 

Angka pada tiap lajur yang diikuti oleh huruf kecil dan tiap baris diikuti huruf besar yang 

sama berbeda tidak nyata pada tingkat kepercayaaan 5% menurut uji BNT dan uji t 

 

Variabilitas kandungan lemak biji berkisar antara 14,96 sampai 16,97 % 

dengan nilai tengah 15,78 dan simpangan baku 0,62 % jika diberi 50 kg/ha pupuk 

N saat tanam.  Sedangkan pemberian pupuk N 50 kg/ha saat tanam ditambah 50 

kg N/ha saat berbunga, kandungan lemak biji kedelai berkisar antara 15,08 sampai 

16,22 % dengan nilai tengah 15,75 dan simpangan baku 0,71 %.  KM-19BE 

memiliki kandungan lemak yang tertinggi pada perlakuan 50 kg/ha pupuk N saat 

tanam dan varietas Wilis untuk perlakuan 50 kg N/ha saat tanam ditambah 50 kg 

N/ha saat berbunga, sedangkan yang terendah yaitu varietas Kipas Putih pada 

perlakuan 50 kg/ha pupuk N saat tanam dan KM-13DD untuk perlakuan 50 kg/ha 

pupuk N saat tanam ditambah 50 kg/ha N saat berbunga. 

Dari Tabel 5 terlihat bahwa penambahan 50 kg/ha pupuk nitrogen saat 

berbunga menurunkan nilai tengah kandungan lemak biji sebesar 0,03 atau setara 
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dengan 0,19 %. Penurunan kandungan lemak biji yang terjadi relatif kecil dan ini 

membuktikan bahwa penambahan pupuk N saat berbunga berpengaruh tidak 

nyata terhadap kandungan lemak biji kedelai.  Penelitian ini sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Boroomandan et al,(2009) melaporkan bahwa 

penambahan dosis pupuk Nitrogen tidak memberikan pengaruh terhadap 

kandungan lemak biji kedelai. 

 

Kandungan Protein Biji Kedelai 

Rerata kandungan protein biji berbagai genotipe kedelai pada dua cara 

aplikasi pupuk nitrogen yang diuji dengan perbandingan ganda BNT dan uji-t 

dapat dilihat di Tabel 6.  

 

Tabel 6.  Rata-rata kandungan protein berbagai genotipe kedelai pada dua cara 

aplikasi pupuk nitrogen 

Genotipe 

Aplikasi Pupuk Nitrogen (Urea) 

50 kg/ha saat tanam 
50 kg/ha saat tanam & 50 

kg /ha saat berbunga 

Kandungan Protein Biji Kedelei (%) 

Kipas Putih 42,11 a    A 31,20 b      B 

Malabar 38,95 a    A 36,21 ab    B 

Slamet 39,19 a    A 34,32 ab    B 

Wilis 31,32 b    B 36,18 ab    A 

KM-13ED 41,82 a    A 35,45 ab    B 

KM-14DD 44,73 a    A 40,54 a      B 

KM-19BE 44,36 a    A 38,52 ab    B 

KM-11AB 38,51 ab  A 35,60 ab    B 

KM-25EC 38,94 a    A 32,14 ab    B 

Rata - Rata 39,99 35,57 

Simpangan Baku 4,23 5,13 

Angka pada tiap lajur yang diikuti oleh huruf kecil dan tiap baris diikuti huruf besar yang 

sama berbeda tidak nyata pada tingkat kepercayaaan 5% menurut uji BNT dan uji t 

 

Data dari Tabel 6 memperlihatkan bahwa penambahan pupuk N 50 kg/ha 

saat berbunga menurunkan nilai tengah protein biji sebesar 4,42 atau setara 

dengan 12,42 %.  Hasil penelitian ini berbeda dengan laporan Gutierrez-Boem et 

al, (2004) dimana pemberian pupuk N 50 kg/ha saat tanam memberikan 

kandungan protein biji kedelai sebesar 36,1 %, sedikit lebih rendah dibanding 

pemberian pupuk nitrogen 100 kg/ha yang dapat menghasilkan protein biji kedelai 

sebesar 37 %.  Sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat tentang 

pengaruh pupuk nitrogen terhadap mutu biji tanaman pertanian terutama 

kandungan protein pada biji. Pada kedelai misalnya, terjadi peningkatan 

kandungan protein biji jika diberi pupuk nitrogen atau jika diberi nitrogen setelah 

tanamaan diinokulasi dengan bakteri Rhizobium (Timmerman dan Broller, 2002). 

Hasil yang berbeda dilaporkan oleh Schmitt et al, (2001) dimana dari hasil 
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penelitiannya pada kedelai yang dipupuk nitrogen persentase kandungan protein 

bijinya lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak dipupuk nitrogen. 

 

Variabilitas dan Heritabilitas 

Selain informasi tentang tersedianya variabilitas yang cukup pada suatu 

populasi kedelai untuk tanaman yang akan dijadikan sebagai salah satu kriteria 

seleksi, diperlukan juga informasi mengenai nilai-nilai pewarisan sifat dari 

tanaman tersebut seperti komponen keragaman dan heritabilitas.  Nilai keragaman 

setiap sifat yang diamati pada populasi kedelai dapat dilihat di Tabel 7. 

 

Tabel 7. Kuadrat tengah dari berat biji per tanaman, bobot 100 biji, hasil biji 

kering per plot, kandungan protein dan kandungan lemak biji kedelai 

pada dua cara aplikasi pupuk nitrogen. 

** = berbeda sangat nyata pada uji BNT 1 %,  * = berbeda nyata pada uji BNT 5 %  

 

Keragaman genetik yang ditunjukkan oleh kuadrat tengah genotipe kedelai 

cukup signifikan dan cukup luas untuk sifat yang diamati seperti berat biji per 

tanaman, bobot 100, hasil biji kering per plot, kandungan protein biji kedelai 

sedangkan kandungan lemak biji kedelai mempunyai keragaman yang relatif 

kecil. Data pada Tabel 7 juga memperlihatkan pengaruh lingkungan berupa 

aplikasi pupuk N dan interaksi antara genotipe dengan pupuk sangat nyata untuk 

semua sifat yang diamati kecuali bobot 100 biji dan kandungan lemak biji. Hal ini 

menunjukkan bahwa populasi kedelai yang diteliti dipengaruhi oleh faktor 

genotipe, pupuk serta interaksi antara genotipe dengan pupuk. Nilai komponen 

keragaman sifat yang diamati disajikan pada Tabel 8. 

Dari Tabel 8 terlihat bahwa keragaman genetik seluruh sifat tanaman yang 

diamati menunjukkan nilai lebih besar dari dua kali nilai simpangan errornya atau 

SE (σ
2
g) artinya komponen keragaman genotipe sangat signifikan untuk semua 

sifat yang diamati.  Oleh sebab itu, semua sifat-sifat tanaman yang diamati lebih 

dipengaruhi oleh faktor genetik dibandingkan faktor lingkungannya. 

Komponen keragaman lingkungan berupa aplikasi pupuk N signifikan 

hanya untuk sifat berat biji per tanaman, hasil biji kering per plot dan kandungan 

protein biji sehingga sifat ini selain dipengaruhi oleh genetik juga dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan.  Sedangkan bobot 100 biji dan kandungan lemak biji lebih 

dominan ditentukan faktor genetik karena komponen keragaman lingkungannya 

bernilai sama dengan nol.  Komponen keragaman interaksi antara genotipe 

dengan pupuk signifikan hanya untuk sifat kandungan lemak biji sehingga sifat ini 

Sumber 

Variasi 
DB 

Kuadrat Tengah 

Berat Biji per 

Tanaman 

Bobot 100 

Biji 

Hasil Biji 

Kering per 

Plot 

Kandung

an 

Protein  

Kandungan 

Lemak 

Ulangan 2 10,77** 0,22 84816.44**   0,33       1,84 

Pupuk (P) 
1 114,69** 0,10 

202198.68*

* 
263,58**                                 

      0,01      

Genotipe (G) 8  87,53**      4,55** 98864.35** 46,40**       1,09 

Interaksi GxP 8  16,51**      0,35 25123.37** 27,19**       0,80 

error 34  28,44      0,59 33278.72 28,11       0,42 
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selain dipengaruhi oleh genetik juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

Sedangkan sifat lain yang diamati tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.  

Dengan demikian, sifat-sifat ini sebagian besar dipengaruhi oleh faktor genetik. 

Dari penjelasan tiga komponen keragaman diatas, dapat dikatakan bahwa sifat-

sifat kedelai yang diamati dalam penelitian ini lebih banyak diatur dan 

dikendalikan oleh varians genetik dibandingkan dengan varians lingkungan 

maupun varians interaksi genetik dengan lingkungan.  

 

Tabel 8.  Nilai komponen keragaman genotipe (σ
2

g), komponen keragaman 

lingkungan atau pemberian pupuk nitrogen (σ
2

p), komponen 

keragaman interaksi genotipe x pupuk nitrogen (σ
2

pg), dan komponen 

keragaman fenotipe (σ
2

f)  

Sifat Tanaman σ
2
g σ

 2
p σ

2
pg   σ

2
f SE(σ

2
g) 

Berat Biji Per Tanaman 10,23
s
 3,28

 s
 0.00   17,87 0,69 

Bobot 100 Biji Kering 0,67
 s
 0.00 0.00   0,76 0,04 

Hasil Biji per Plot 11189.8
s
 6313.8

 s
 0.00  

22791.

15 
754,42 

Kandungan Protein    3,08
s
 8,73

 s
 0.00  16,47 0,20 

Kandungan Lemak 0,06
 s
     0,00 

  0,09
 

s
 

 0,15 0,0072 

s : signifikan 

 

Heritabilitas merupakan suatu nilai yang menentukan apakah suatu sifat 

tanaman lebih dipengaruhi oleh faktor genetik atau lingkungan. Sehingga untuk 

perakitan varietas baru perlu dipertimbangkan nilai heritabilitas. Heritabilitas 

biasanya digunakan untuk menduga besarnya kemajuan yang dicapai untuk sifat 

yang akan diperbaiki dalam seleksi apabila sifat itu digunakan sebagai kriteria 

seleksi.  Heritabilitas merupakan informasi yang dapat memberikan indikasi 

tentang besarnya nilai pewarisan sifat. Nilai heritabilitas yang diduga dalam 

populasi ini melibatkan komponen varians genetik dan disajikan pada Tabel 9.   

 

Tabel 9.  Nilai dugaan heritabilitas (h
2
) dan standar errornya untuk berbagai sifat 

tanaman kedelai pada dua cara aplikasi pupuk nitrogen. 

Sifat Tanaman H
2
        SE (h

2
) 

Berat Biji per Tanaman 0,57
 s
 0,03 

Bobot 100 Biji  0,88
 s
 0,05 

Hasil Biji Kering per Plot 0,49
 s
 0,03 

Kandungan Protein 0,18 
s 
   0,01 

Kandungan Lemak                                 0,40 
s 
   0,04 

  s :  signifikan 

 

Pada penelitian ini terlihat bahwa heritabilitas seluruh sifat seperti berat 

biji per tanaman, bobot 100 biji, hasil biji kering per plot, kandungan lemak dan 

kandungan protein biji menunjukkan nilai yang signifikan. Dengan demikian 

sifat-sifat yang menunjukkan hasil yang signifikan menandakan faktor genetik 

memegang peranan lebih besar dibandingkan faktor lingkungannya sehingga sifat-
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sifat tersebut dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam program pemuliaan 

tanaman.     

 

Korelasi Komponen Hasil dan Mutu Biji Kedelai 

Untuk melihat adanya hubungan antara komponen hasil dengan 

kandungan protein dan lemak biji kedelai, maka dihitung koefisien korelasi serta 

dibandingkan dengan nilai standard errornya untuk menentukan apakah bernilai 

sama dengan nol (r = 0) atau berbeda dengan nol, dimana hasilnya disajikan pada 

Tabel 10.  

Kandungan protein biji kedelai berkorelasi negatif dengan komponen hasil 

dimana nilai koefisien korelasinya berkisar antara -0.37 sampai -0.38.  Data diatas 

menunjukkan bahwa peningkatan nilai setiap komponen hasil akan diikuti dengan 

berkurangnya kandungan protein biji kedelai.  Hasil penelitian ini memperkuat 

hasil yang didapatkan Timmerman dan Broller, (2002) yang melaporkan bahwa 

terdapat hubungan yang negatif antara komponen hasil dengan kandungan protein 

pada biji kedelai.  Tanaman kedelai dengan hasil 3.9 ton/ha, kandungan protein 

pada bijinya yaitu 34.7 %,  sementara jika terjadi penurunan hasil menjadi 2.9 

ton/ha, kandungan protein biji meningkat menjadi 36 %.  Beberapa peneliti lain 

melaporkan hasil yang berbeda, Gutierrez-Boem et al, (2004) melaporkan bahwa 

kedelai yang memiliki hasil 3.67 ton/ha, kandungan protein biji sebesar 32 %, 

sedangkan jika terjadi peningkatan hasil menjadi 3.82 ton/ha, kandungan protein 

biji juga meningkat menjadi 33 %.  Dengan kata lain, peningkatan produksi 

berkorelasi positif dengan kandungan protein biji kedelai. 

 

Tabel 10.  Koefisien korelasi antara komponen hasil dan kandungan protein serta 

kandungan lemak biji kedelai. 

Komponen Hasil Kandungan Protein Kandungan Lemak 

Berat Biji Per Tanaman -0,38** 0,03 

Bobot 100 Biji -0,37** 0,03 

Hasil Biji Kering per Plot -0,37** 0,07 

Kandungan Protein - -0,06 
Keterangan : ** menyatakan koefisien korelasi berbeda nyata dengan 0 pada 1% 

probability 

 

Kandungan lemak biji kedelai tidak berkorelasi dengan ketiga komponen 

hasil, dimana antara kandungan lemak biji dengan berat biji per tanaman, bobot 

100 biji dan hasil biji kering per plot nilai korelasinya sangat kecil.  Dengan kata 

lain kandungan lemak biji kedelai bebas dari pengaruh peningkatan atau 

penurunan yang terjadi pada komponen hasil biji kedelai.  Data pada Tabel 10 

juga menunjukkan terdapat hubungan yang negatif antara kandungan protein 

dengan kandungan lemak biji kedelai walaupun tidak signifikan.  Hasil penelitian 

ini berbeda dengan hasil Win et al, (2010) yang melaporkan bahwa kandungan 

protein biji berkorelasi negatif dengan kandungan lemak biji kedelai. 
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KESIMPULAN 

Pemberian pupuk nitrogen saat berbunga mampu meningkatkan berat biji 

per tanaman, bobot 100 biji dan hasil biji kering per plot, serta kandungan lemak 

biji, tetapi menurunkan kandungan protein biji kedelai. Populasi kedelai yang 

diteliti memiliki variabilitas yang relatif besar dan sifat-sifat yang diamati pada 

populasi memiliki heritabilitas yang nyata atau heriTabel, sehingga sifat-sifat 

tersebut dapat dijadikan tolok ukur dalam seleksi pada perbaikan genetik. 

Kandungan protein biji kedelai berkorelasi negatif dengan semua komponen hasil 

seperti berat biji per tanaman, bobot 100 biji dan hasil biji kering per plot tetapi 

kandungan lemak biji kedelai tidak berkorelasi dengan komponen hasil. 
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ABSTRACT 

Fruit flies is major pest on chilli. Controlling this pest can be used of atractan. The 

experiment to get species of fruit flies and the most fixed oil type both as atractan 

fruit flies pest at chilli plant (Capsicum annum L.). The experiment was conducted 

at Laboratory of Plant Pest and experimental garden University  of Riau 

Pekanbaru, from January until April 2013. The experiment used a Randomized 

Block Design (RBD) with 4 treatments and 6 replications. The treatments are trap 

with fixed oil four. Atractan are sweet flag (Acorus calamus), sweet basil 

(Ocidum minimum), celery (Apium gravoelens) and lemongrass scanted 

(Andropogon nardus). Results of the research showed  catch two fruit flies 

species. That species are B. dorsalis and B. umbrosa. Sweet basil is best atractan. 

That can catch fruit flies with averagely 26,83 numbers. All fruit flies which 

gotten are male fruit flies. Female fruit flies at most gotten of lemongrass scanted 

with averagely 0,33 number. Fixed oil of sweet basil constitutes at longest 

atractan its active term with averagely 4,66 days. 

 

Keywords: Fruit flies, atractan, chilli  

 

PENDAHULUAN 

Cabai merah merupakan komoditas yang kebutuhannya terus meningkat 

seiring dengan pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi (Bernadius, 2003). 

Lalat buah merupakan hama penting pada tanaman cabai merah. Bactrocera 

dorsalis Hendel merupakan lalat buah yang dapat mengakibatkan kehilangan hasil 

hingga 94,4%  (Arief, 2009).  

 Pengendalian lalat buah yang lebih efektif dan ekonomis yaitu dengan 

menggunakan atraktan berbahan aktif metil eugenol (Kardinan, 2003). Metil 

eugenol (C12H24O2) merupakan derivatif dari zat kimia penarik (para pheromone) 

yang dikeluarkan oleh lalat buah betina yang belum melakukan kopulasi namun 

telah masak reproduksi (Pujiastuti dan Adam, 2009). Metil eugenol terdapat pada 

beberapa tumbuhan (Kardinan, 2011).  

 Tanaman yang telah diketahui sebagai atraktan lalat buah yaitu kayu putih, 

teh pohon, daun wangi, selasih, trengguli dan cengkeh (Kardinan, 2003). Menurut 

Pujiastuti (2008) jeringau juga merupakan atraktan lalat buah yang mengandung 

metil eugenol, selain itu menurut Dalimatha (2003) dalam Efendy dkk, (2010) 

seledri mengandung senyawa metil eugenol, sedangkan Sastrohamidjojo (2004) 

dalam Zaenal (2012) mengemukakan bahwa serai wangi mengandung eugenol. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jenis lalat buah dan jenis 

minyak atsiri yang paling baik sebagai atraktan lalat buah  pada tanaman cabai 

merah (Capsicum annum L.). 
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METODOLOGI 

 Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan dan Laboratorium Hama 

Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Riau, pada bulan Januari 2013 sampai 

April 2013. 

 Bahan yang digunakan adalah benih cabai merah (Capsicum annum L.) 

varietas TM-999, mulsa plastik hitam perak, pestisida, pupuk daun, air, kertas 

label, botol plastik kemasan air mineral 1.500 ml, corong plastik, lem plastik, 

kayu, kapas, tali plastik, paku, tanah, pupuk kandang, pasir, alkohol 70%,  1,5 kg 

daun jeringau, 1,5 kg daun selasih hijau, 1,5 kg daun seledri dan 1,5 kg daun serai 

wangi. Daun jeringau dan daun serai wangi didapat dari Desa Pematang Berangan 

Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, daun selasih hijau 

didapat dari Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat dan daun seledri didapat 

dari pasar Panam Pekanbaru. 

 Penelitian dilaksanakan secara eksperimen dengan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan sehingga 

diperoleh 24 unit percobaan. Perlakuan yang digunakan adalah beberapa tanaman 

sumber minyak atsiri yaitu: 

T1 = Jeringau   

T2 = Selasih hijau  

T3 = Seledri  

T4 = Serai wangi  

 Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan analisis sidik ragam 

dan diuji lanjut dengan uji Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) pada 

taraf 5%. 

 Pengolahan lahan dimulai dari pembersihan lahan dari tumbuhan liar, 

kemudian dilakkukan pengolahan lahan. Pengolahan tanah meliputi pencangkulan 

tanah untuk mengangkat sisa-sisa akar tumbuhan liar dari dalam tanah, 

pembalikan tanah serta pengemburan tanah dan pembuatan bedengan. Bedengan 

yang dibentuk sebanyak 6 bedengan dengan panjang 1.200 cm, lebar 100 cm dan 

tinggi 30 cm. Pupuk kandang dimasukkan ke dalam lubang tanam sebanyak 0,5 

kg/lubang tanam dengan jarak 70 dalam baris dan 60 antar baris,  kemudian 

bedengan diberi mulsa plastik hitam perak. 

Benih disemai pada seed bed yang telah diisi medium persemaian yang 

terdiri dari tanah, pasir dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1.  Semaian 

yang telah berumur 10 hari dipindahkan ke polybag kecil berukuran 4 cm x 15 cm 

yang telah diisi medium tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 

(Wahyuni, 2008). 

 Mulsa dilubangi dengan kaleng bekas yang diberi bara api. Lubang dibuat 

dengan jarak 70 dalam baris dan 60 antar baris. Penanaman dilakukan setelah 

umur bibit 21 hari setelah semai pada mulsa yang telah dilubangi, sehingga dalam 

satu bedengan terdapat 32 tanaman.  

Perawatan meliputi penyiraman tanaman, pemasangan ajir, penyiangan, 

pembumbunan, pemberian pupuk daun (N, P, Mn, B, CU, Co, Zn, aneurine, 

lactoflavine, nicotinic acid amide), pupuk daun anti keriting (S, B, Cu, Fe, Mg),  

perempelan tunas pada batang utama, penyulaman, aplikasi pestisida berbahan 

aktif deltamethrin. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore saat tidak terjadi 

hujan. Penyiangan dilakukan untuk membuang gulma. Pemasangan ajir dilakukan 

3 hari setelah tanam. Pemberian pupuk daun anti keriting satu kali seminggu 
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dengan konsentrasi 2 g per liter air sedangkan pemberian pupuk daun lengkap satu 

kali 8 hari dengan konsentrasi 2 g per liter air. Aplikasi pestisida dilakukan satu 

kali seminggu dengan konsentrasi 0,5 ml per liter air (Asih, 2001). Aplikasi 

pestisida dihentikan saat tanaman berumur 25 hari setelah tanam agar tidak terjadi 

pengaruh pestisida terhadap aktifitas lalat buah. 

 Penyulingan dilakukan 2 minggu setelah penanaman cabai merah. 

Penyulingan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu persiapan bahan, persiapan 

alat penyulingan, pengisian bahan ke dalam katel penyulingan dan penyulingan. 

Persiapan bahan dilakukan dengan cara mencuci daun tanaman sumber minyak 

atsiri kemudian dikeringanginkan selama 2 hari. Daun yang telah 

dikeringanginkan dipotong-potong menggunakan pisau dengan ukuran ± 0,4 cm. 

Ukuran potongan diusahakan seseragam mungkin. Masing-masing daun 

ditimbang dengan timbangan digital sebanyak 1,5 kg. 

 Persiapan alat dilakukan dengan membersihkan katel penyulingan setelah 

itu diisi dengan air bersih. Permukaan air berada 3 cm di bawah plat berpori yang 

menjadi alas potongan daun. Bahan dimasukkan ke dalam katel penyulingan 

sebanyak 1,5 kg secara merata agar penetrasi uap terjadi secara merata.  

Penyulingan dilakukan dengan uap dan air metode Sihite (2009). Daun jeringau 

yang telah dikeringanginkan dimasukkan ke dalam alat penyulingan sebanyak 1,5 

kg. Mekanisme kerja alat adalah mengalirkan uap air ke pipa yang melewati air 

pendingin agar terjadi kondensasi. Penyulingan dilakukan selama 3 jam. Air dan 

minyak hasil kondensasi kemudian didiamkan selama 2 jam agar minyak atsiri 

dan air terpisah. Minyak dapat dipisahkan dengan membuka keran dan ditampung 

dengan erlenmeyer kemudian dimasukkan ke dalam vial dan ditutup rapat. Alat 

penyulingan dibersihkan, kemudian dilakukan penyulingan dengan cara yang 

sama untuk daun tanaman selasih hijau, seledri dan serai wangi yang telah 

dikeringanginkan. 

 Perangkap yang digunakan adalah perangkap Stainer tipe II yang terbuat 

dari botol plastik kemasan air mineral 1.500 ml dan corong plastik. Cara 

pembuatan perangkap yaitu dengan melubangi botol plastik sebesar ujung corong, 

sebanyak tiga lubang pada bagian tengah botol. Kemudian corong dipasang dan 

dilem. Setiap perangkap diberi tiga corong. Corong tersebut berfungsi sebagai 

pintu masuk bagi lalat buah. Di dalam botol diberi gumpalan kapas berdiameter 

1,5 cm.  

 Setelah cabai merah berumur 35 hari setelah tanam (saat tanaman 

berbunga), maka 1 ml minyak atsiri jeringau dimasukkan kedalam gelas ukur, 

kemudian diambil dengan menggunakan pipet tetes dan diteteskan ke gumpalan 

kapas pada perangkap Steiner tipe II. Hal yang sama dilakukan sebanyak 6 kali. 

Gelas ukur dan pipet tetes dibersihkan, kemudian dilakukan hal yang sama untuk 

minyak atsiri selasih hijau, seledri dan serai wangi.  

 Perangkap Steiner tipe II digantung pada tiang kayu yang telah disiapkan 

dengan ketinggian 100 cm (Efendy dkk, 2010). Setiap bedengan dipasang empat 

perangkap (satu perangkap dipasang diantara 8 tanaman). 

 Pengamatan yang dilakukan meliputi identifikasi jenis lalat buah yang 

terperangkap, jumlah lalat buah yang terperangkap (ekor), jumlah lalat buah 

jantan (ekor), Jumlah lalat buah betina (ekor), masa aktif atraktan (hari), suhu (
0
C) 

dan kelembaban (%).  
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Gambar 1. Perangkap Steiner tipe II 

Sumber : Dokumentasi penelitian (2013)  

a.  Tempat masuk lalat buah 

b.  Corong 

c.  Kapas beratraktan 

d.  Air  

   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi Jenis Lalat Buah yang  Terperangkap 

 Identifikasi terhadap jenis lalat buah (Bacrocera spp.) dilakukan sampai 

tingkat spesies dengan menggunakan buku panduan determinasi Siwi dkk, (2006). 

 

Tabel 1. Jenis lalat buah yang terperangkap   

No Genus Jenis (spesies) Nama ilmiah 

1 Bactrocera dorsalis Bactrocera dorsalis Hendel 

2 Bactrocera umbrosa Bactrocera umbrosa Fabricius 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 2 jenis lalat buah yang terperangkap pada 

perangkap Steiner tipe II dengan atraktan minyak atsiri yaitu B. dorsalis dan B. 

umbrosa. Hasil rearing dari buah cabai merah yang terserang lalat buah diperoleh 

lalat buah B. dorsalis. B. dorsalis merupakan lalat buah yang menyerang cabai 

merah. Hal ini didukung oleh pendapat Herlinda dkk, (2008) yang menyatakan 

bahwa B. dorsalis muncul dari buah           C. annum sedangkan B. umbrosa tidak 

menyerang C. annum tetapi masuk ke dalam perangkap karena tertarik pada metil 

eugenol. 

  
Gambar 2.  Imago  B. dorsalis (a) dan imago B. umbrosa (b) pada pembesaran 2 x 

10. Sumber : Dokumentasi penelitian (2013)  

 

 

Jumlah Lalat Buah yang Terperangkap (Ekor) 

Pada perlakuan atraktan yang berasal dari minyak atsiri selasih hijau 

berbeda nyata dengan perlakuan atraktan lainnya. Perlakuan atraktan yang berasal 

c 

b 

d 

a 

b a 
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dari minyak atsiri serai wangi, seledri dan jeringau tidak berbeda (Tabel 2), hal ini 

diduga karena kandungan eugenol atau metil eugenol pada minyak atsiri serai 

wangi, seledri dan jeringau tidak jauh berbeda. 

 

Tabel 2. Rata-rata jumlah lalat buah yang terperangkap (ekor) 

Jenis atraktan (minyak atsiri) Rata-rata (ekor) 

Selasih hijau 26,83a 

Serai wangi 12,00b 

Seledri 11,33b 

Jeringau 9,50b 
KK = 16%  

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata 
menurut uji DNMRT pada taraf 5% 

 

Menurut Pujiastuti dan Adam (2009) minyak atsiri selasih hijau 

mengandung 56% metil eugenol. Kadar eugenol pada jeringau menurut Djonny 

(2011) adalah 4,71-5,505%. Menurut Dalimatha (2003) dalam Efendy dkk, (2010) 

seledri mengandung senyawa metil eugenol, tetapi kadar metil eugenol pada 

seledri belum ada dilaporkan. Begitu juga dengan kadar eugenol pada serai  

wangi, menurut Sastrohamidjojo (2004) dalam Zaenal (2012) serai wangi 

mengandung eugenol.  

 
 

 

Gambar 3. Jumlah lalat buah yang perperangkap setiap hari 

 

Gambar 3 memperlihatkan bahwa jumlah lalat buah yang terperangkap 

berbeda pada setiap harinya. Lalat buah yang paling banyak terperangkap pada 

masing-masing atraktan yaitu pada hari ke-1. Jumlah lalat buah yang terperangkap 

pada hari ke-2 turun, pada hari ke-3 naik dan pada hari ke-4 sampai hari ke-7 

jumlah lalat buah yang terperangkap menurun.  

Banyaknya lalat buah yang terperangkap pada hari ke-1 dikarenakan 

masih banyaknya kandungan eugenol atau metil eugenol pada masing-masing 

minyak atsiri. Terjadinya penurunan jumlah lalat buah yang terperangkap pada 

hari ke-2 karena aktifitas lalat buah terganggu akibat turunnya hujan pada siang 

harinya. 

Turunnya jumlah lalat buah yang terperangkap pada hari ke-4 sampai hari 

ke-7 diakibatkan semakin berkurangnya metil eugenol atau eugenol pada setiap 

harinya akibat terjadinya penguapan. Hal ini sesuai dengan pendapat Efendy dkk, 

(2010) yang menyatakan bahwa jumlah imago lalat buah yang terperangkap 

Hari setelah aplikasi 
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semakin hari semakin berkurang sejalan dengan menguapnya metil eugenol 

(C12H24O2) atau eugenol (C10H12O2) yang terkandung pada minyak atsiri dari 

sumber atraktan.  

 

Jumlah Lalat Buah Jantan yang Terperangkap (Ekor) 

Jumlah lalat buah jantan yang terperangkap dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Rata-rata jumlah lalat buah jantan yang terperangkap (ekor) 

Jenis atraktan (minyak atsiri) Rata-rata (ekor) 

Selasih hijau 26,83a 

Serai wangi 11,66b 

Seledri 11,33b 

Jeringau 9,33b 
KK =16,86% 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata 
menurut uji DNMRT pada taraf 5% 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara 

atraktan yang berasal dari minyak atsiri selasih hijau dengan atraktan lainnya. 

Rata-rata minyak atsiri selasih hijau dapat memerangkap lalat buah jantan 

sebanyak 26,83 ekor, sedangkan serai wangi 11,66 ekor, seledri 11,33 ekor dan 

jeringau 9,33 ekor. Diduga perbedaan kemampuan selasih hijau dengan atraktan 

lainnya dikarenakan kandungan metil eugenol pada selasih hiijau lebih tinggi 

dibandingkan sumber atraktan lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Efendy 

dkk, (2010) jumlah imago lalat buah jantan yang terperangkap dipengaruhi 

persentase kandungan metil eugenol atau eugenol. 

Lalat buah yang terperangkap didominasi lalat buah jantan. Diduga hal ini 

terjadi karena bahan aktif yang dominan pada atraktan tersebut berupa metil 

eugenol atau eugenol. Hal ini sesuai dengan pendapat Pujiastuti dan Adam (2009) 

metil eugenol merupakan turunan dari zat kimia penarik (para pheromone) yang 

dikeluarkan lalat buah betina yang telah matang reproduksi namun belum 

melakukan kopulasi, sehingga lalat buah yang terperangkap didominasi lalat buah 

jantan. 

 

Jumlah Lalat Buah Betina yang Terperangkap (Ekor) 

Jumlah lalat buah betina yang terperangkap pada masing-masing minyak 

atsiri asal dari tanaman jeringau, selasih hijau, seledri dan serai wangi dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata-rata jumlah lalat buah betina yang terperangkap (ekor) 

Jenis atraktan (minyak atsiri) Rata-rata (ekor) 

Serai wangi 0,33 

Jeringau 0,16 

Selasih hijau 0 

Seledri 0 
KK = 28,40%  

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa lalat buah betina yang terperangkap hanya 

terdapat pada minyak atsiri serai wangi dan jeringau, namun tidak ada yang 
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terperangkap pada minyak atsiri selasih hijau dan seledri. Lalat buah betina  yang 

terperangkap hanya B. dorsalis. Minyak atsiri serai wangi rata-rata dapat 

memerangkap sebanyak 0,33 ekor dan pada  minyak atsiri jeringau 0,16  ekor.  

Perbedaan kemampuan dari masing-masing atraktan dalam memerangkap 

lalat buah betina dikarenakan kandungan bahan aktif  yang terdapat pada masing-

masing minyak atsiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Zulfitriani dkk, (2004) 

mengemukakan bahwa minyak serai wangi mengandung bahan hayati, termasuk 

di dalamnya  aldehide, alcohol, ester, keton dan terpene. Bahan-bahan ini 

kemungkinan merupakan sisa metabolisme serai wangi yang menjalankan fungsi 

ganda sebagai penarik serangga atau pengusir serangga. Pernyataan ini diperkuat 

dengan pendapat Sjam (2002) dalam  Sjam dkk, (2011) A. nardus bersifat atraktan 

terhadap lalat buah dan dapat menarik lalat buah betina. Debach et al, (1991) 

dalam Pujiastuti (2008) menyatakan bahwa jeringau mengandung ß-asarone yang 

bersifat atraktan terhadap lalat betina B. dorsalis. 

Lalat buah betina yang terperangkap hanya B. dorsalis, sedangkan B. 

umbrosa tidak ditemukan. Hal ini diduga ß-asarone tidak bersifat atraktan 

terhadap lalat buah betina B. umbrosa. Pendapat ini sesuai dengan hasil penelitian 

Pujiastuti (2008) yang menyatakan bahwa tidak terdapat lalat buah betina B. 

umbrosa pada perangkap dengan perlakuan minyak atsiri jeringau.  

 

5. Masa Aktif Atraktan (Hari) 

Masa aktif masing-masing minyak atsiri asal dari tanaman jeringau, 

selasih hijau, seledri dan serai wangi dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rata-rata masa aktif atraktan (hari)  

Jenis atraktan (minyak atsiri) Rata-rata (hari) 

Selasih hijau 4,66 

Jeringau 4,16 

Serai wangi 3,83 

Seledri 3,83 
KK = 6,49% 

 

Rata-rata masa aktif atraktan yang tertinggi terdapat pada minyak atsiri 

selasih hijau yaitu 4,66 hari, sedangkan masa aktif jeringau 4,16 hari, serai wangi 

3,83 hari dan seledri 3,83 hari. 

Tidak berbedanya masa aktif atraktan asal minyak atsiri selasih hijau, 

jeringau, serai wangi dan seledri diduga karena suhu harian saat penelitian cukup 

tinggi yaitu 27,5 
0
C sampai 31 

0
C, sehingga minyak atsiri semakin mudah 

menguap. Hal ini didukung oleh pendapat Guenther (1987) dalam Alfian (2007) 

yang menyatakan bahwa minyak atsiri mudah menguap pada suhu kamar (25 
0
C). 

Menurut Pujiastuti dan Adam (2009) aplikasi minyak atsiri selasih hijau 

dipertanaman cabai merah pada dataran tinggi ± 1.500 m di atas permukaan laut  

(dpl) mempunyai rata-rata masa aktif selama 28,6 hari. Masa aktif minyak atsiri 

serai wangi pada pertanaman mangga yang ditanam pada ketinggian ± 25 m dpl 

menurut Zulfitriani dkk, (2004) yaitu selama 5 hari. Masa aktif minyak atsiri 

seledri menurut Efendy dkk, (2010) pada pertanaman mangga  yang ditanam  ± 

100 m dpl bisa mencapai 26,2 hari.  
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Menurut Efendy dkk, (2010) kemampuan bertahan atraktan dipengaruhi 

oleh suhu dan kecepatan angin setempat. Semakin rendah suhu maka masa aktif 

atraktan akan semakin lama dan begitu juga sebaliknya, semakin tinggi suhu maka 

masa aktif atraktan semakin cepat berakhir. 

 

KESIMPULAN 

1. Minyak atsiri dari jeringau, selasih hijau, seledri dan serai wangi  dapat 

digunakan sebagai atraktan lalat buah Bactrocera dorsalis dan Bactrocera 

umbrosa. 

2. Minyak atsiri yang terbaik untuk dijadikan atraktan adalah minyak atsiri 

selasih hijau, karena selasih hijau mempunyai masa aktif yang lebih lama 

yaitu rata-rata 4,66 hari dan jumlah lalat buah terperangkap paling banyak 

yaitu rata-rata 26,83 ekor.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Alfian. 2007. Analisis ukuran perajangan dan lama penyulingan terhadap 

rendemen dan mutu minyak serai wangi (Andropogon nardus L.). Skripsi 

Fakultas Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru. (Tidak dipublikasikan) 

Arief  M. 2009. Identifikasi lalat buah (Diptera:Tephritidae) dan kerusakan pada 

buah cabai (Capsicum annum) di Kebun Balitsa Lembang. Skripsi 

Program Studi Biologi ITB, Bandung. (Tidak dipublikasikan). 

Asih A. N. 2001. Cabai Hot Beauty. Penebar Swadaya. Bogor. 

Bernadius. 2003. Bertanam Cabai Pada Musim Hujan. Agromedia Pustaka. 

Jakarta.  

Djonny M. 2011. Pengkondisian temperatur air kondensat dan waktu operasi pada 

penyulingan minyak jeringau (Acorus calamus). Skripsi Program Studi 

Teknik Kimia Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makasar. (Tidak 

dipublikasikan). 

Efendy T.A., R. Rani. dan S. Samad. 2010. Pengujian beberapa jenis tanaman 

sebagai sumber atraktan lalat buah (Bactrocera spp.) (Diptera: Tephridae) 

pada tanaman  cabai (Capsicum annum L.). Di dalam prosiding Seminar 

nasional.  Universitas Sriwijaya, Palembang.  

Herlinda S., Zuroaidah, Y. Pujiastuti, S. Samad dan T. Adam. 2008. Spesies lalat 

buah yang menyerang sayuran Solanaceae dan Cucurbitaceae di Sumatra 

Selatan. Jurnal Hortikultura, volume 18 (2): 212-220. 

Kardinan A. 2003. Tanaman Pengendali Lalat Buah. Agromedia Pustaka. Bogor. 

Kardinan A. 2011. Penggunaan pestisida nabati sebagai kearifan lokal dalam 

pengendalian hama tanaman menuju sistem pertanian organik. Jurnal 

Pengembangan Inovasi Pertanian, volume  4 (4): 262-278. 

Pujiastuti Y. 2008. Bioaktifitas ekstrak jeringau (Acorus calamus) dan ekstrak 

buah belimbing sebagai atraktan lalat buah (Bactrocera spp). Jurnal 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, volume 7 (3): 167-176. 

Pujiastuti Y. dan Adam T. 2009. Keandalan minyak selasih (Ocidum sp.) dalam 

mengendalikan lalat buah (Diptera: Tepritidae). Jurnal Agritrop, volume 

28 (3): 139-146. 

Sihite D.T. 2009. Karakteristik minyak atsiri jeringau (Acorus calamus). Skripsi 

Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara, Medan. (Tidak 

dipublikasikan). 



110 

 

Siwi S.S., Hidayat P. dan Saputra. 2006. Taksonomi dan Bioekologi Lalat Buah 

Penting, Bactrocera spp. (Diptera: Tephritidae) di Indonesia. Balai Besar 

Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi Sumberdaya Genetik. Bogor. 

Sjam S., Surapati S., Rosmana A. dan Tamrin S. 2011. Teknologi Pengendalian 

hama dalam sistem budidaya sayuran organik. Jurnal Fitomedika, volume 

7 (3): 142-144. 

Zaenal M.A. 2012. Uji penggunaan tepung serai wangi (Cymbopogon nardus L.) 

dalam mengendalikan rayap (Captotermes curvignatus) pada skala 

laboratorium. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru. 

(Tidak dipublikasikan). 

Zulfitriani D.M., Sjam S. & Ahdin G. 2004. Pemanfatan minyak serai wangi  

(Andropogon nardus L.) sebagai araktan berperekat terhadap lalat buah 

pada pertanaman mangga. Jurnal Sains & Teknologi, volume  4 (3): 123-

129. 



111 

 

UJI  PELET BIOFUNGISIDA  YANG MENGANDUNG BEBERAPA 

ISOLAT TRICHODERMA SP. LOKAL RIAU TERHADAP PENYAKIT 

YANG DISEBABKAN OLEH  GANODERMA BONINENSE PAT. SECARA 

IN VITRO 

 

Yetti Elfina S
1
, Rahmi Dewi

2
, dan  Roy Ibrahim

3
 

 

1
Staf Pengajar Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau 

2
Staf Pengajar Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam 

Universitas Riau 
3
Mahasiswa Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau 

 

 

ABSTRAK 

Penyakit busuk pangkal batang disebabkan jamur Ganoderma boninense Pat. 

menjadi masalah utama perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pengendalian yang 

banyak dilakukan terhadap penyakit ini  yaitu menggunakan fungisida kimia 

sintetik. Penggunaan fungisida kimia sintetik menimbulkan dampak negatif 

terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Sebagai alternatif untuk 

pengendalian penyakit yang disebabkan oleh G. boninense ini yaitu dengan 

menggunakan agens hayati Trichoderma spp. Pengendalian hayati dengan 

menggunakan Trichoderma spp. merupakan pengendalian yang lebih ramah 

lingkungan. Aplikasi Trichodema spp. di lapangan umumnya masih dalam bentuk 

substrat dan kompos. Cara ini kurang praktis sehingga agen hayati perlu 

diformulasikan. Formulasi terdiri dari bahan aktif, bahan makanan, bahan 

pembawa dan bahan pencampur. Bahan aktif yang digunakan ialah berbagai isolat 

Trichoderma spp. lokal Riau yang diisolasi dari berbagai rizosfir tanaman yang 

telah dikoleksi Laboratorium Penyakit Tumbuhan dari penelitian sebelumnya. 

Bahan organik yang berasal dari  pelepah kelapa sawit dapat digunkan sebagai 

sumber nutrisi. Bahan pembawa yang digunakan yaitu kaolin dan tepung sagu 

digunakan sebagai bahan pencampur. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

formulasi yang mengandung isolat Trichoderma sp. lokal Riau yang terbaik untuk 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan  jamur G. boninense  penyebab 

penyakit kelapa sawit  secara in vitro. Penelitian ini dilakukan secara eksperimen 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 

perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diuji adalah penggunaan beberapa isolat  

Trichoderma sp lokal Riau sebagai bahan aktif biofungisida pelet untuk 

mengendalikan  jamur G.  boninense secara in vitro. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa biofungisida pelet yang terbaik dalam menghambat jamur G. 

boninense penyebab penyakit kelapa sawit adalah biofungisida pelet yang 

mengandung isolat T. harzianum. 

 

Kata kunci : Formulasi biofungisida, isolat Trichoderma spp. lokal, dan G. 

boninense 

 

PENDAHULUAN 
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 Jamur Ganoderma boninense Pat. merupakan salah satu patogen  yang 

menyerang tanaman kelapa sawit. Jamur ini menyebabkan penyakit Busuk 

Pangkal Batang (BPB) pada kelapa sawit.  Penyakit ini merupakan penyakit 

terpenting pada perkebunan kelapa sawit di Indonesia (Darmono, 1998).  

Mulanya, G. boninense hanya menyerang tanaman kelapa sawit yang berumur 

lebih dari 25 tahun, tetapi pada dasawarsa terakhir ini dapat menyebabkan 

kerugian besar pada tanaman yang berumur 10-15 tahun (Turner, 1981), bahkan 

sekarang penyakit ini ditemukan dapat menyerang pembibitan kelapa sawit. 

Penyakit ini telah menyebabkan kematian kelapa sawit hingga 80% atau lebih dari 

populasi kelapa sawit  di beberapa perkebunan di Indonesia. 

Pengendalian penyakit yang dilakukan cenderung menggunakan bahan 

kimia sintetis (pestisida) yang lebih praktis dalam aplikasinya. Akibat penggunaan 

pestisida yang yang terus meningkat kebutuhan terhadap pestisida juga 

meningkat.  Tahun 2009, Indonesia mengimpor pestisida lebih dari $90 juta. Total 

nilai pasar pestisida nasional Rp 6 triliun. Analisis Capricorn  Indonesia Comsult 

Inc (1996) menyatakan bahwa pada tahun 2000 pertumbuhan konsumsi pestisida 

meningkat mencapai 6,33 %. 

Tingkat ketergantungan  pertanian Indonesia terhadap pestisida kimia yang 

tinggi tentunya akan membawa dampak negatif pada upaya ekspansi komoditas 

pertanian/ perkebunan ke pasar bebas, yang seringkali menghendaki  produk 

bermutu dengan tingkat penggunaan pestisida yang rendah. Salah satu alternatif 

yang dapat diambil antara lain dengan penggunaan biopestisida yang sampai saat 

ini masih dinyatakan aman bagi lingkungan. Usaha untuk memproduksi 

biopestisida di dalam negeri amat memungkinkan. Faktor yang mendukung 

diantaranya adalah bahwa Indonesia,  termasuk daerah Riau cukup kaya dengan 

berbagai jenis jasad renik karena pada umumnya biopestisida  dieksplorasi dari 

berbagai jasad renik yang merupakan musuh alami. Teknologi pembuatan 

pestisida tidak terlalu sulit  untuk diadopsi dan dikembangkan di dalam negeri. 

Penggunaan Trichoderma sp. sebagai agen hayati kebanyakan dilakukan 

dalam bentuk substrat seperti campuran dedak padi dan serbuk gergaji, pasir + 

tepung kulit sekam, pasir + tepung jagung dan kulit sekam (Dharmaputra dan 

Suwandi, 1988), kulit sekam + serbuk gergaji (Sinaga, 1989), jagung manis 

(Susilo, Santoso dan Tutung, 1994). Cara pemberian dalam bentuk substrat 

tersebut dirasa kurang praktis dan kurang efisien untuk aplikasi di lapangan, 

terutama untuk tujuan aplikasi dalam skala luas. Oleh karena itu, perlu 

dikembangkan suatu teknik pengemasan agen hayati dalam suatu bentuk 

formulasi sehingga mudah dalam pengaplikasian di lapangan. 

Langkah berikutnya adalah  usaha untuk memproduksi biofungisida dengan 

harga yang relatif murah. Salah satu pemecahan masalah tersebut yaitu dengan 

memformulasikan kembali bahan baku kualitas analitik/proanalitik yang 

digunakan di luar negeri dan menggantikannya dengan bahan baku lokal yang 

harganya relatif lebih murah dan mudah didapatkan.  

Dalam penelitian ini semua bahan yang digunakan dalam membuat 

formulasi biofungisida tersebut menggunakan  bahan lokal.  Bahan aktif formulasi 

menggunalan isolat Trichoderma spp lokal Riau, yang diisolasi dari berbagai 

rizosfir tanaman yang telah dikoleksi Laboratorium Penyakit Tumbuhan dari 

penelitian sebelumnya. Isolat-isolat tersebut adalah T. pseudokoningii, 

T.harzianum, T. koningii dan T. viride.  Bahan makanan yang digunakan dalam 
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fomulasi ini menggunakan bahan organik yang berasal dari pelepah kelapa sawit.  

Menurut Elfina, Venita  dan Andriani (2012) bahan organik lokal yang yang 

paling baik sebagai bahan makanan  dalam formulasi biofungisida berbentuk pelet   

berbahan aktif T. pseudokoningii adalah bahan organik yang berasal dari pelepah 

kelapa sawit.  Formulasi biofungisida berbentuk pelet yang mengandung bahan 

organik pelepah kelapa sawit ini pada penyimpanan 4 minggu mempunyai daya 

hambat tertinggi (36,25 %) dibandingkan formulasi yang mengandung alang- 

alang, ampas tebu, jerami padi dan sekam padi.  Bahan pembawa yang digunakan 

dalam formulasi ini adalah zeolit, sedangkan bahan pencampur yang digunakan 

adalah sagu.  Kaolin dan sagu merupakan sumber daya alam yang tersedia banyak 

di Riau. 

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitan dengan judul “Uji  Biofungisida Pelet yang Mengandung Beberapa 

Isolat Trichoderma sp. lokal Riau terhadap Ganoderma boninense Pat. Penyebab 

Penyakit Kelapa Sawit Secara In vitro”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan formulasi yang mengandung isolat Trichoderma sp. lokal Riau yang 

terbaik terhadap jamur G. boninense penyebab penyakit kelapa sawit secara in 

vitro. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Penyakit Tumbuhan 

Fakultas Pertanian dan Laboratorium Nanoteknologi dan Material Jurusan Fisika 

Fakultas MIPA Universitas Riau. Penelitian ini dilaksanakan mulai Mei 2013 

sampai dengan Agustus 2013. 

Penelitian ini dilakukan secara  in vitro dengan menggunakan rancangan 

acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang 

diuji adalah penggunaan beberapa isolat agens hayati Trichoderma sp lokal Riau 

sebagai bahan aktif biofungisida untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan 

jamur G.  boninense secara in vitro yaitu T0 = Tanpa Isolat Trichoderma sp, T1 = 

Isolat T. pseudokoningii, T2 = Isolat T. harzianum, T3 = Isolat T. koningii, T4 = 

Isolat T. Viride 

 Data pengamatan yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis secara 

statistik dengan menggunakan analisis ragam dan dilakukan uji lanjut Duncan’s 

New Multiple Rang Test (DNMRT) taraf 5%. Data hasil pengamatan parameter 

pendukung tidak dianalisis stastistik dan ditampilkan dalam bentuk Tabel. 

Isolat jamur Trichoderma spp. direisolasi ke dalam cawan petri yang telah 

diisi medium PDA sebanyak 20 ml. Kemudian diinkubasi selama 5-7 dalam 

inkubator, sampai didapatkan pertumbuhan isolat yang homogen. Bahan yang 

digunakan untuk pembuatan formulasi biofungisida terdiri dari tepung pelepah 

daun kelapa sawit sebanyak 60 g dicampurkan dengan 30 g kaolin dan 30 g 

tepung sagu dengan perbandingan 2:1:1. Bahan tersebut dimasukkan ke dalam 

plastic polyethylene,kemudian ditambahkan 60 ml aquades steril. Biomassa 

konidia jamur Trichoderma spp. dengan kerapatan 10
6
 konidia/ml sebanyak 6 ml 

dimasukkan ke dalam campuran tersebut. lalu diadukmerata dan homogen dalam 

plastik polyethylen. Total bahan yang telah dicampur sebanyak 120 gr. Bahan 

yang telah dicampur ditimbang menggunakan timbangan digital sebanyak 1 g 

kemudian dimasukkan ke dalam alat pencetak pelet dan dalam 1 perlakuan akan 
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diperoleh 120 butir pelet dengan 10 mm, kemudian pelet dikeringkan di dalam 

oven dengan suhu 35
0
C selama 2 jam.  

Pelet Trichoderma spp. yang telah kering dimasukkan ke dalam plastik 

polyethylen yang bagian ujungnya dipasang cincin pipa paralon dan ditutup 

dengan kapas lalu dilapisi aluminium foil dan plastic wrap. Setelah itu, formulasi 

disimpan di dalam lemari penyimpanan dan disusun berdasarkan perlakuan 

selama 0, 4 dan 8 minggu.  

 

Pengamatan  

Tampilan produk 

Tampilan produk yang diamati adalah ada tidaknya perubahan pada pelet 

yang meliputi warna pelet, hifa jamur dan bentuk pelet yang disimpan selama 0, 4 

dan 8 minggu. 

 

Diameter koloni jamur Trichoderma spp. pada formulasi biofungisida (mm) 

Pengamatan dilakukan setiap hari terhadap koloni jamur Trichoderma spp. 

yang terdapat dalam formulasi biofungida yang ditumbuhkan kembali pada cawan 

petri untuk tiap unit percobaan. Pengukuran diameter koloni dilakukan ketika 

koloni jamur yang tumbuh pada medium PDA yang telah diinokulasikan dengan 

formulasi biofungisida sesuai perlakuan telah memenuhi cawan petri. Alat yang 

digunakan dalam pengukuran adalah kertas  milimeter. Cara penghitungan 

diameter koloni dilakukan dengan membuat garis vertikal dan horizontal yang 

berpotongan tepat pada titik tengah koloni jamur pada cawan petri. Garis dibuat di 

bagian bawah cawan petri yang berfungsi untuk mempermudah  perhitungan 

diameter koloni.  

 

Kecepatan pertumbuhan koloni jamur Trichoderma spp. dalam formulasi 

biofungisida  (mm/hari) 

Kecepatan pertumbuhan koloni Trichoderma spp.  yang terdapat dalam 

formulasi biofungisia didapatkan dengan mengukur diameter koloni jamur 

Trichoderma spp.  dari formulasi biofungisida  yang ditumbuhkan kembali pada 

medium PDA, diameter koloni jamur diukur dengan menggunakan kertas 

milimeter. Pengukuran dilakukan tiap hari sampai cawan petri penuh dan 

dilakukan pada dua tempat yang tetap pada cawan petri bagian belakang, 

kemudian ditentukan rata-rata kecepatan pertumbuhan koloni per hari.  

 

Jumlah spora dalam formulasi biofungisida (CFU/ml) 

Jumlah spora dalam formulasi biofungisida dihitung dengan metode 

hitungan cawan (plate count).  

 

Uji penghambatan pertumbuhan jamur patogen G. boninense pada 

formulasi biofungisida 

Kemampuan penghambatan terhadap pertumbuhan jamur G. boninense pada 

masing-masing formulasi biofungisida dihitung sampai ada jamur Trichoderma 

spp. pada setiap perlakuan yang telah tumbuh hingga ke bagian pinggir koloni 

jamur G. boninense setelah ditumbuhkan pada medium PDA.  
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Pengamatan Pendukung  

Pengamatan pendukung mencakup pengukuran suhu dan kelembaban 

harian di tempat penyimpanan, kadar air pelet dan pengukuran pH pelet 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tampilan Produk 

Hasil pengamatan tampilan produk formulasi biofungisida berbentuk pelet 

dari masing-masing perlakuan beberapa isolat  agens hayati Trichoderma sp. lokal 

dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tampilan produk biofungisida pelet yang mengandung Trichoderma spp. 

dan tanpa  Trichoderma sp. selama penyimpanan 0, 4, dan 8 minggu mengalami 

perubahan warna dan tekstur. Formulasi biofungisida pelet  yang mengandung 

Trichoderma sp. dan tanpa  Trichoderma sp. pada lama penyimpanan  0 minggu 

memiliki tekstur renyah, pada 4 dan 8 minggu mengalami perubahan tekstur 

menjadi tekstur padat pada penyimpanan 4 minggu dan tekstur lebih padat pada 

penyimpanan 8 minggu. 

Formulasi biofungisida pelet  yang mengandung Trichoderma sp.  dan 

tanpa  Trichoderma sp. pada lama penyimpanan 0 minggu berwarna coklat. Pada 

lama penyimpanan 4 minggu, formulasi biofungisida pelet  yang mengandung T. 

pseudokoningii, T. koningii dan T. viride berubah warnanya menjadi coklat tua 

dan pada lama penyimpanan 8 minggu, formulasi biofungisida pelet  yang 

mengandung T. pseudokoningii, T. koningii dan T. viride berubah lagi menjadi 

warna coklat keputihan sedangkan formulasi biofungisida pelet yang mengandung 

T. harzianum pada penyimpanan 4 minggu berwarna coklat keputihan dan tidak 

mengalami perubahan warna pada lama penyimpanan 8 minggu. 

 Pada pengamatan ada tidaknya hifa, hifa tidak terlihat pada formulasi 

biofungisida pelet tanpa  Trichoderma sp. pada lama penyimpanan 0, 4 dan 8 

minggu, hifa juga tidak terlihat pada formulasi biofungisida yang mengandung 

Trichoderma spp. pada penyimpanan 0 minggu. Hifa Trichoderma sp. mulai 

terlihat tumbuh pada formulasi biofungisida yang disimpan 4 minggu dan 

bertambah banyak pada formulasi biofungisida yang disimpan 8 minggu.  

Pengamatan 4 minggu, warna hifa pelet yang mengandung T. pseudokoningii 

berwarna hijau tua dan mengalami perubahan warna hifa menjadi hijau keputihan 

dan mengering setelah penyimpanan 8 minggu. Warna hifa pada pelet yang 

mengandung T. harzianum berwarna hijau keputihan dan tidak mengalami 

perubahan warna hifa setelah 8 minggu. Warna hifa pada pelet yang mengandung 

T. koningii berwarna hijau tua dan mengalami perubahan warna hifa menjadi hijau 

keputihan pada penyimpanan 8 minggu. Warna hifa pada pelet yang mengandung 

T. viride berwarna hijau kekuningan dan mengalami perubahan warna hifa 

menjadi hijau keputihan setelah penyimpanan 8 minggu.   

 Hal ini diduga terjadinya peningkatan kadar air. Peningkatan kadar air 

pada lama penyimpanan 4 minggu dan 8 minggu ini menyebabkan spora  

Trichoderma sp berkecambah dan tumbuh hifa sehingga menyebabkan perubahan 

warna pada tampilan produk. Mengatasi hal ini perlu dicari suatu perlakuan atau 

penambahan senyawa tertentu yang dapat mempertahankan kadar air supaya tidak 

meningkat atau memilih teknologi pengemasan dan penyimpanan yang tepat 

sehingga tidak menyebabkan peningkatan kadar air.  
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Tabel. 1.   Tampilan produk formulasi biofungisida pelet yang mengandung 

beberapa isolat  agens hayati Trichoderma spp. lokal. 

Perlakuan Periode penyimpanan 

0 minggu 4 minggu 8 minggu 

Tanpa isolat 

Trichoderma sp 

 Warna  

 Ada/tidak 

hifa 

 Tekstur 

 

 

Coklat   

 

Tidak ada hifa  

 

 

Renyah 

 

 

 

Coklat   

 

Tidak ada hifa 

 

 

Padat 

 

 

Coklat 

keputihan 

Tidak ada hifa 

 

 

Lebih padat 

T. pseudokoningi 

 Warna  

 Ada/tidak 

hifa 

 

 

 

 Tekstur 

 

Coklat 

 

Tidak ada hifa 

 

 

 

Renyah 

 

Coklat tua 

 

Ada hifa berwarna  

hijau tua 

 

 

Padat 

 

Coklat 

keputihan 

Ada hifa 

berwarna hijau 

keputihan dan 

mengering 

Lebih padat 

T. harzianum 

 Warna  

 Ada/tidak 

hifa 

 

 

 

 Tekstur 

 

Coklat 

 

Tidak ada hifa 

 

 

 

Renyah 

 

Coklat keputihan 

 

Ada hifa warna 

hijau keputihan 

 

 

Padat 

 

Coklat 

keputihan 

Ada hifa 

berwarna hijau 

keputihan dan 

mengering 

Lebih padat 

T. koningii 

 Warna  

 Ada/tidak 

hifa 

 Tekstur 

 

Coklat  

 

Tidak ada hifa 

 

 

Renyah 

 

Coklat tua 

 

Ada hifa hijau 

 

 

Padat 

 

Coklat  

keputihan  

Ada hifa, hijau 

keputihan 

 

Lebih padat  

T.viride  

 Warna  

 Ada/tidak 

hifa  

 

 

 

 Tekstur 

 

Coklat 

 

Tidak ada hifa 

 

 

 

Renyah 

 

Coklat tua 

 

Ada tumbuh hifa 

berwarna hijau 

kekuningan 

 

Padat 

 

 

 Coklat 

keputihan 

Ada tunbuh hifa 

berwarna hijau 

keputihan  

 

Lebih padat 
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Diameter Koloni Jamur Trichoderma spp. dari masing-masing Formulasi   

Biofungisida (mm) 

Hasil pengamatan diameter koloni jamur Trichoderma spp. dalam 

formulasi biofungisida  pelet dengan penyimpanan 0, 4, dan 8 minggu yang 

ditumbuhkan kembali di media PDA setelah dianalisis ragam menunjukkan hasil 

yang berpengaruh nyata. Hasil uji lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat 

pada Tabel 2.  

Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa  pada penyimpanan 0, 4 dan 8 

minggu, keempat isolat Trichoderma spp, yakni T. harzianum, T. pseudokoningii, 

T. koningii dan T. viride dapat tumbuh dan berkembang di media PDA setelah 

dikemas dalam formulasi bentuk pelet  yang mengandung tepung pelepah kelapa 

sawit, kaolin dan tepung sagu bila syarat hidupnya terpenuhi.   

 

Tabel 2. Rerata diameter  koloni jamur Trichoderma spp dari masing- masing 

formulasi pada penyimpanan yang berbeda (mm) 

Perlakuan 
Rerata Diameter Koloni 

0 Minggu 4 Minggu 8 Minggu 

T. harzianum 89,25 a 88,38  a 89,25 a 

T. pseudokoningii  83,25 a 84,13 ab 88,38 a 

T. koningii 82,75 a 79,38  b 87,25 a 

T. viride 70,00 b 69,50  c 80,88 b 

Tanpa Trichoderma sp                0,00 c  0,00  d   0,00 c 
Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama adalah berbeda nyata menurut 

hasil uji DNMRT pada taraf 5% setelah ditransformasi dengan  

 

Menurut Weller dan Cook (1983) bahwa untuk menstabilkan efektifitas 

agensia hayati, termasuk Trichoderma sp. harus diformulasikan. Menurut 

Purwantisari et al., (2008) medium untuk pertumbuhan jamur seperti Trichoderma 

sp. minimal mengandung selulosa. Sukiran (2008) dalam Jusniwarlis (2011) 

menyatakan bahwa pelepah kelapa sawit mempunyai kandungan selulosa 

sebanyak 42%, hemiselulosa 21%, lignin 18-20% dan air 10%. Purwantisari et 

al.,(2008) juga mengemukakan bahwa dalam pembuatan formulasi yang 

menggunakan kaolin sebagai media pembawa yang dapat juga berfungsi sebagai 

bahan makanan dan tepung (talk) sebagai bahan pencampur. Diameter koloni 

jamur jamur T. harzianum,  T. pseudokoningii dan T.koningii yang terdapat dalam 

formulasi pelet yang ditumbuhkan kembali di media PDA pada penyimpanan 0 

minggu lebih tinggi dibandingkan dengan diameter koloni T. viride.  

Menurut Susanto (2008) masa simpan produk agens hayati berkisar dalam 

minggu, bulan bahan hitungan tahun tergantung pada jenis dan tujuan produk 

agens hayati tersebut. Elfina et al (2012) juga mengemukakan bahwa jamur T. 

pseudokoningii yang diformulasi dalam bentuk pelet yang mengandung pelepah 

kelapa sawit, kaolin dan tepung tapioka setelah disimpan selama 4 minggu masih 

dapat tumbuh di media PDA dengan diameter mencapai 9 cm. Menurut Hapsari 

(2003) lama penyimpanan 1 bulan (4 minggu) merupakan lama penyimpanan 

yang terbaik untuk formulasi biofungisida pada suhu kamar. Pertumbuhan 

diameter koloni terbaik terdapat pada biofungisida pelet yang mengandung T. 

harzianum.   
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Menurut Salamiah et al (2011), pelet biofungisida yang mengandung T. 

harzianum dengan bahan pembawa tepung ketan putih  masih dapat tumbuh 

dengan baik ketika ditumbuhkan di media PDA bila disimpan selama 8 minggu. 

Diameter koloni jamur T. harzianum,  T. pseudokoningii dan T.koningii yang 

terdapat dalam formulasi pelet telah disimpan 8 minggu dan ditumbuhkan kembali 

di media PDA  lebih tinggi dibandingkan dengan diameter koloni T. viride.  Hasil 

ini sama dengan pengamatan diameter koloni Trichoderma spp. dalam 

biofungisida pelet yang diamati 0 minggu. Menurut Nur et al.,(2011) 

mengemukakan bahwa pertumbuhan (diameter koloni) jamur T. harzianum dan T. 

koningii yang ditumbuhkan di media PDA lebih besar dibandingkan dengan jamur 

T. viride. Diameter koloni T. harzianum, T. koningii dan T. viride adalah 8.73 cm, 

8.50 cm dan 6.97 cm. 

 

Kecepatan Pertumbuhan Koloni Jamur Trichoderma spp pada masing- 

masing  Formulasi Biofungisida (mm/hari) 

Hasil pengamatan kecepatan pertumbuhan koloni jamur  Trichoderma spp 

dalam  formulasi biofungisida pelet dengan penyimpanan 0, 4, dan 8 minggu yang 

ditumbuhkan kembali di media PDA setelah dianalisis ragam menunjukkan hasil 

yang berpengaruh nyata. Hasil uji lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rerata kecepatan pertumbuhan  koloni jamur Trichoderma spp dari 

masing-masing formulasi pada penyimpanan yang berbeda (mm/hari) 

Perlakuan 
Rerata Kecepatan Tumbuh 

0 Minggu 4 Minggu 8 Minggu 

T. harzianum 29,75 a 29,46 a 29,75 a 

T. pseudokoningii  27,75 a  28,04 ab 29,46 a 

T. koningii 27,58 a 26,46 b 29,08 a 

T. viride 23,33 b 23,17 c 26,96 b 

Tanpa Trichoderma sp 0,00 c 0,00 d 0,00 c 
Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama adalah berbeda nyata menurut 

hasil uji DNMRT pada taraf 5% setelah ditransformasi dengan  

 

Data pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa  pada penyimpanan 0 minggu, 

keempat isolat Trichoderma spp, yakni T. harzianum, T. pseudokoningii, T. 

koningii dan T. viride dapat tumbuh dan mempunyai kecepatan pertumbuhan 

koloni yang berbeda-beda di media PDA setelah dikemas dalam formulasi  bentuk 

pelet yang mengandung tepung pelepah kelapa sawit, kaolin dan tepung sagu bila 

syarat hidupnya terpenuhi.  Kecepatan pertumbuhan koloni  jamur T. harzianum,  

T. pseudokoningii dan T.koningii yang terdapat dalam formulasi pelet yang 

ditumbuhkan kembali di media PDA lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan 

pertumbuhan koloni T. viride. Tingginya kecepatan pertumbuhan koloni jamur T. 

harzianum, T. pseudokoningii,dan T koningii dibandingkan T. viride karena ketiga 

isolat tersebut pada pengamatan diameter koloni lebih tinggi dibandingkan 

diameter koloni T. viride.  Nur et al.,(2011) juga menemukan dalam penelitiannya  

bahwa kecepatan pertumbuhan  koloni jamur T. harzianum dan T. koningii yang 

ditumbuhkan di media PDA lebih besar dibandingkan dengan jamur T. viride. 
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Formulasi biofungisida pelet yang disimpan 4 minggu memperlihatkan 

bahwa keempat isolat Trichoderma spp, dapat tumbuh dan mempunyai kecepatan 

pertumbuhan koloni yang berbeda-beda di media PDA setelah dikemas dalam 

formulasi  bentuk pelet. Kecepatan pertumbuhan koloni terbaik terdapat pada 

biofungisida pelet yang mengandung T. harzianum.  Penelitian Nur et al.,(2011) 

menemukan bahwa kecepatan pertumbuhan koloni yang tertinggi dari beberapa 

isolat yang diuji adalah jamur T. harzianum.  

Formulasi biofungisida pelet yang disimpan 8 minggu memperlihatkan 

bahwa keempat isolat Trichoderma spp, dapat tumbuh dan mempunyai kecepatan 

pertumbuhan koloni yang berbeda-beda di media PDA setelah dikemas dalam 

formulasi  bentuk pelet. Menurut Salamiah et al (2011), pelet biofungisida yang 

mengandung T. harzianum dengan bahan pembawa tepung ketan putih  masih 

dapat tumbuh dengan baik ketika ditumbuhkan di media PDA bila disimpan 

selama 8 minggu. Kecepatan pertumbuhan koloni jamur T. harzianum,  T. 

pseudokoningii dan T.koningii yang terdapat dalam formulasi pelet telah disimpan 

8 minggu dan ditumbuhkan kembali di media PDA  lebih tinggi dibandingkan 

dengan kecepatan pertumbuhan koloni T. viride.  Hasil ini sama dengan 

pengamatan kecepatan pertumbuhan koloni Trichoderma spp. dalam biofungisida 

pelet yang diamati 0 minggu.  

 

Perhitungan Jumlah Spora pada Formulasi 

Hasil pengamatan jumlah spora Trichoderma spp dalam formulasi 

biofungisida dengan penyimpanan 0, 4 dan  8 minggu yang ditumbuhkan kembali 

di media PDA setelah dianalisis ragam menunjukkan hasil yang berpengaruh 

nyata. Hasil uji lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 4. 

Data pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa  pada penyimpanan 0 minggu, 

keempat isolat Trichoderma spp, yakni T. harzianum, T. pseudokoningii, T. 

koningii dan T. viride dalam formulasi biofungisida pelet baru diformulasi dalam 

biofungisida pelet sehingga masih dalam masa adaptasi. Daya adaptasi spora 

sangat berpengaruh pada jumlah spora yang dihasilkan jamur Trichoderma spp. 

Menurut Sulistiani (2009) spora yang masih muda tidak mampu bertahan dengan 

medium tumbuh yang baru.  

 

Tabel 4. Rerata jumlah spora Trichoderma spp masing-masing formulasi pada 

penyimpanan yang berbeda 

Perlakuan 
Rerata Jumlah Spora (CFU/ml) 

0 Minggu 4 Minggu 8 Minggu 

T. harzianum 0,93 x 10
6
 a 16,48 x 10

6
   a 8,88 x 10

6
   a 

T. pseudokoningii  0,93 x 10
6 
a 12,13 x 10

6
   b 8,90 x 10

6
   a 

T. koningii 0,65 x 10
6
 a   9,48 x 10

6
   c 7,28 x 10

6
   ab 

T. viride 6,25 x 10
6
 a   8,55 x 10

6
   c 5,75 x 10

6
   b 

Tanpa Trichoderma sp 0,00 b   0,00 d 0,00 c 
Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama adalah berbeda nyata menurut 
hasil uji DNMRT pada taraf 5% setelah ditransformasi 

 

Jumlah spora keempat isolat Trichoderma spp. dalam formulasi 

biofungisida pelet pada penyimpanan  4 minggu yang ditumbuhkan kembali di 

media PDA meningkat dibandingkan dengan jumlah spora Trichoderma spp. 
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dalam biofungisida pelet yang disimpan 0 minggu dan jumlah spora masing-

masing biofungisida pelet yang mengandung Trichoderma spp. tersebut berbeda-

beda. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Elfina et al (2012) 

sebelumnya yang melaporkan bahwa jumlah spora T. pseudokoningii dalam 

formulasi biofungisida yang disimpan 4 minggu lebih tinggi dibandingkan jumlah 

spora pada biofungisida pelet yang disimpan 0 minggu. Tingginya jumlah spora 

pada lama penyimpanan 4 minggu ini disebabkan karena tersedianya jumlah 

nutrisi untuk perkembangbiakan dan pertumbuhan koloni jamur T. pseudokoningii 

serta pada lama penyimpanan 4 minggu tersebut spora jamur T. pseudokoningii 

telah mampu beradaptasi dengan baik pada bahan-bahan penyusun formulasi 

biofungisida pelet. Jumlah spora terbanyak terdapat pada biofungisida pelet yang 

mengandung T. harzianum.  

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Nur et al.,(2011)  yang 

menemukan bahwa jumlah spora T. harzianum yang mempunyai pertumbuhan 

tertinggi tidak memiliki jumlah spora yang terbanyak, T. viride menunjukkan 

pertumbuhan yang lambat dan membentu spora yang lebih sedikit. Hal ini 

berkaitan dengan kerapatan atau ketebalan lapisan miselia dalam koloni yang 

tidak sama meskipun ukuran diameter sama sehingga jumlah spora juga berbeda. 

Jumlah spora keempat isolat Trichoderma spp. dalam formulasi 

biofungisida pelet pada penyimpanan 8 minggu yang ditumbuhkan kembali di 

media PDA menurun dibandingkan dengan jumlah spora Trichoderma spp. dalam 

biofungisida pelet yang disimpan 4 minggu dan jumlah spora masing-masing 

biofungisida pelet yang mengandung Trichoderma spp. tersebut berbeda-beda. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Elfina et al (2012) sebelumnya 

yang melaporkan bahwa jumlah spora T. pseudokoningii dalam formulasi 

biofungisida yang disimpan 8 minggu lebih rendah dibandingkan jumlah spora 

pada biofungisida pelet yang disimpan 4 minggu. Rendahnya jumlah spora pada 

lama penyimpanan 8 minggu ini disebabkan karena berkurangnya jumlah nutrisi 

yang dibutuhkan oleh jamur antagonis T. pseudokoningii yang mengakibatkan 

terhambatnya pertumbuhan dan proses perkembangbiakan dari jamur T. 

pseudokoningii. Akibat dari berkurangnya  nutrisi tersebut menyebabkan jumlah 

spora yang terbentuk sangat sedikit. Agrios (1997) kondisi lingkungan yang 

miskin zat makanan menyebabkan spora jamur tidak mampu berkecambah dan 

berproduksi. Jumlah spora terbanyak terdapat pada biofungisida pelet yang 

mengandung  T. harzianum. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Salamiah et 

al., (2011)  menyatakan bahwa pelet biofungisida T. harzianum yang 

menggunakan tepung ketan putih sebagai bahan pembawa dan disimpan selama 8 

minggu masih tumbuh dengan baik ketika ditumbuhkan di media PDA dan 

mampu memproduksi konidia dengan kerapatan tinggi.  

 

Uji Daya Hambat Formulasi Terhadap Jamur G. boninense 

Hasil pengamatan daya hambat Trichoderma spp dalam formulasi 

biofungisida  pelet terhadap jamur G. boninense penyimpanan 0, 4 dan 8 minggu 

yang ditumbuhkan kembali di media PDA setelah dianalisis ragam menunjukkan 

hasil yang berpengaruh nyata. Hasil uji lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat 

dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rerata daya hambat Trichoderma spp dari masing-masing formulasi pada 

beberapa  penyimpanan (%) 

Perlakuan 
Rerata Daya Hambat 

0 Minggu 4 Minggu 8 Minggu 

T. harzianum 53,86 a 56,73 a 49,99 a 

T. pseudokoningii  50,09 a 49,77 a 47,19 a 

T. koningii 47,85 a 35,07 b 40,76 b 

T. viride 35,38 a 26,83 c 26,17 c 

Tanpa Trichoderma sp                0,00 b                    0,00 d                    0,00 

d 
Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama adalah berbeda nyata menurut 

hasil uji DNMRT pada taraf 5% setelah ditransformasi dengan  

 

Data pada Tabel 5 memperlihatkan bahwa  pada penyimpanan 0 minggu, 

keempat isolat Trichoderma spp, yakni T. harzianum, T. pseudokoningii, T. 

koningii dan T. viride dalam formulasi biofungisida pelet dapat menghambat 

pertumbuhan jamur G. boninense. Pada penyimpanan 0 minggu ini, kemampuan 

menghambat keempat formulasi biofungisida pelet yang mengandung 

Trichoderma spp. tidak berbeda sesama diduga karena pada penyimpanan 0 

minggu ini, jamur Trichoderma spp. tersebut baru mulai beradaptasi dengan 

bahan-bahan penyusun formulasi biofungisida. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Elfina et al (2012) yang menemukan bahwa daya hambat T. 

pseudokoningii dalam formulasi biofungisida yang mengandung beberapa bahan 

organik yakni pelepah daun sawit, alang-alang, ampas tebu, jerami padi dan 

sekam padi pada penyimpanan 0 minggu juga tidak berbeda sesamanya karena T. 

pseudokoningii tersebut masih dalam masa adaptasi dalam substratnya.  

Daya hambat keempat isolat Trichoderma spp. dalam formulasi 

biofungisida pelet pada penyimpanan  4  dan 8 minggu dapat menghambat 

pertumbuhan jamur G. boninense namun tingkat penghambatan masing-

masingnya berbeda-beda. Biofungisida pelet yang mengandung T. harzianum dan 

T. pseudokoningii memiliki daya hambat yang lebih baik dibandingkan dua isolat 

lainnya yaitu T. koningii dan T. viride. Biofungisida pelet yang mengandung T. 

harzianum dan T. pseudokoningii mempunyai daya hambat masing-masing 

56,73% dan 49,77%, sedangkan biofungisida pelet yang mengandung T. koningii 

dan T. viride memilki daya hambat masing-masing 35,07% dan 26,83% . Hasil ini  

penelitian sesuai dengan hasil penelitian Achmad et al (2010) yang 

mengemukakan bahwa jamur T. harzianum dan T. pseudokononingii mampu 

menghambat pertumbuhan koloni jamur  Rhizoctonia solani dan Fusarium 

oxysporum secara in vitro pada media PDA maupun media MEA (Malt Exctract 

Agar). Hasil penelitian Yobo et al (2011) T. harzianum sudah dimanfaatkan 

dalam pengendalian hayati karena berperan sebagai salah satu biofungisida yang 

secara signifikan dapat mengendalikan jamur Pytopthora sp. Penelitian Elfina et 

al (2011) pada uji kemampuan menghambat Trichoderma spp. terhadap jamur R. 

solani penyebab penyakit hawar pelepah padi ternyata isolat T. harzianum, T. 

pseudokoningii dan T. koningii mempunyai daya hambat yang lebih baik 

dibandingkan T. viride. 

Tingginya daya hambat biofungisida pelet yang mengandung T. 

harzianum diduga karena jamur T. harzianum ini menurut Gusmiati (2010) T. 
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harzianum dapat memproduksi xilanase tertinggi dibandingkan enzim xilanase 

dari isolat T. pseudokoningii, T.viride dan T. asperellum. T. harzianum memiliki 

aktivitas enzim xilanase tertinggi yaitu 66,55 ± 60,742 U/ml. Jamur Trichoderma 

sp lainnya memproduksi xilanase dengan nilai rata-rata tidak berbeda satu dengan 

lainnya yaitu T. pseudokoningii (0,665 ± 0,326), T. viride (1,078 ± 0,330) dan T. 

asperellum (2,853 ± 2,124). Daya hambat biofungisida T. pseudokoningii juga 

tinggi diduga karena T. pseudokoningii mampu beradaptasi dengan cepat dengan 

bahan organik tepung pelepah kelapa sawit dibandingkan dengan jamur 

Trichoderma lainnya. Penelitian Elfina et al (2011) menginformasikan bahwa 

isolat T. pseudokoningii diisolasi dari rhizosfir kelapa sawit. 

Tingginya daya hambat biofungisida pelet yang mengandung T. 

harzianum dan T. pseudokoningii karena kedua isolat ini lebih mampu 

berkompetisi. Hal ini dapat dihubungkan dengan pengamatan diameter koloni dan 

kecepatan pertumbuhan koloni dimana  kedua isolat ini dalam biofungisida pelet 

yang ditumbuhkan kembali di media PDA setelah disimpan  4 minggu memiliki 

diameter koloni dan kecepatan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan 

biofungisida pelet yang mengandung T.koningii dan T. viride. Hal ini didukung 

oleh hasil penelitian Oktriana (2011) yang menyatakan bahwa kecepatan 

pertumbuhan jamur antagonis yang tinggi dapat menentukan aktivitas 

mikroorganisme antagonis terhadap patogen target. Hal yang sama juga 

dikemukan  pula oleh Djafaruddin (2000) menjelaskan bahwa faktor penting yang 

menentukan aktivitas mikroorganisme antagonis dalam mengendalikan patogen 

adalah kecepatan pertumbuhannya yang tinggi sehingga mampu berkompetisi 

dengan patogen dalam hal makanan dan penguasaan ruang yang pada akhirnya 

dapat lebih menean pertumbuhan jamur patogen. Menurut Baker dan Cook (1974) 

terdapat tiga mekanisme antar mikroba antagonis dan patogen yaitu antibiosis, 

kompetisi dan mikoparasitisme. Yobo et al (2011) juga mengemukakan bahwa 

jamur Trichoderma sp. berperan sebagai antagonis melalui mekanisme kompetisi 

dan mikoprasitisme serta menghasilkan enzim yang dapat menghambat jamur 

patogen.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

biofungisida pelet yang terbaik dalam menghambat jamur G. boninense penyebab 

penyakit kelapa sawit adalah biofungisida pelet yang mengandung isolat T. 

harzianum. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan dalam pembuatan 

biofungisida pelet menggunakan bahan aktif isolat jamur T. harzianum  
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ABSTRAK 

Potensi hasil hutan daerah Riau yang sangat memungkinkan untuk dikelola 

masyarakat umum adalah madu hutan. Populasi lebah madu di daerah Riau 

tersebar di berbagai wilayah. Wilayah yang kawasan hutannya paling banyak 

memproduksi madu liar adalah; Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuansing 

dan Kabupaten Pelalawan. UKM AL-Hikmah mendapatkan suplay madu hutan 

dari UKM Abdul Malik. Selain dari daerah Indragiri Hulu, madu hutan yang 

diperoleh UKM mitra disuplay dari beberapa daerah Kuantan Singingi dan 

Pelalawan oleh kelompok pengelola madu. Umumnya madu hutan yang baru 

dipanen mengandung kadar air lebih dari 24% (24-28%), sedangkan kadar air 

standar madu hutan yang ditentukan oleh JMHI adalah <24%. Demikian pula 

kadar air madu yang diperuntukkan untuk industri dan farmasi menuntut 

persentase yang sangat rendah yaitu 18%. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

pendekatan kepada UKM supaya madu yang dihasilkan mendapatkan sertifikasi 

dari Aliansi Organik Indonesia (AOI) dan sertifikasi Nasional Indonesia (SNI). 

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk kegiatan partisipasif 

perguruan tinggi melalui pendekatan terhadap sumber daya manusia yang ada di 

UKM mitra. Pelatihan panen lestari dan higienis sesuai standar Internal Control 

Sistem (ICS), beberapa materi yang diberikan dalam kegiatan bimbingan dan 

pelatihan ICS ini meliputi; prosedur pemanennan yang tepat, penggunaan 

peralatan yang higienis, pengetahuan kelestarian madu hutan dan konservasi.  

 

Kata kunci : Madu hutan, pohon sialang, pohon lestari 

 

PENDAHULUAN 

Dengan kearifan lokal madu hutan tersebut dipanen secara lestari oleh 

komunitas masyarakat sekitar hutan. Kita mendapatkan manfaat langsung dari 

madu yg kita konsumsi, masyarakat sekitar hutan juga mendapat insentif  

langsung dari usaha dan kerja keras mereka untuk menjaga hutan di sekitar 

mereka. Belum lagi lebah hutan mempunyai manfaat sangat penting dalam 

penyerbukan tumbuhan-tumbuhan di hutan. Akan tetapi masih banyak pemburu 

madu hutan yang tidak memiliki pemahaman tentang bagai mana penerapan 

panen lestari dan higienis sesuai standar Internal Control Sistem (ICS).  

Selama ini pengelolaan madu hutan masih dilakukan secara tradisional. 

Kualitas madu hutan dari pedalaman Provinsi Riau dipasaran nasional cukup baik, 

tidak kalah dengan madu Sumbawa dan madu Arab. Akan tetapi dengan 

pengelolaan yang masih sangat sederhana sekali berdampak kepada penurunan 

kualitas madu yang telah dipanen dari hutan. Di beberapa kabupaten pengelolaan 

madu hutan secara individu atau kelompok telah mendapat perhatian dan bantuan 
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dari pihak pemerintahan setempat, dan ada juga yang masih berjalan secara 

mandiri. Di Kabupaten Indragiri Hulu terdapat beberapa kelompok pengusaha 

madu hutan, diantaranya ialah UKM Al-Hikmah di Desa Kembang Harum dan 

UKM Abdul Malik Desa Cerucup, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri 

Hulu.  

Proses produksi madu hutan yang dilakukan oleh UKM Abdul Malik 

masih dilakukan secara sederhana sekali. Peralatan yang dipergunakan mulai dari 

proses pemanenan sampai dengan pengemasan masih menggunakan peralatan 

konvensional diantaranya adalah; ember   penampung, kain pemeras untuk 

memeras sarang lebah, jerigen untuk pengangkutan dari hutan ke rumah pemanen, 

corong, drum penampungan yang terbuat dari plastik. Madu murni yang diperoleh 

dimasukkan ke dalam botol kemasan bersegel berbahan plastik PET.  

 

METODOLOGI 

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk kegiatan partisipasif 

perguruan tinggi melalui pendekatan terhadap sumberdaya manusia yang ada di 

UKM mitra. Pelatihan panen lestari dan higienis sesuai standar Internal Control 

Sistem (ICS), beberapa materi yang diberikan dalam kegiatan bimbingan dan 

pelatihan ICS ini meliputi; prosedur pemanenan yang tepat, penggunaan peralatan 

yang higienis, pengetahuan kelestarian madu hutan dan konservasi. Kegiatan ini 

berdasarkan saran saat site visit diganti dengan pembuatan izin usaha madu dan 

SNI. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Madu yang diperoleh pemanjat dilakukan proses penyaringan, seterusnya 

dilakukan pengurangan kadar air dengan evaporator. Pengurangan kadar air madu 

bertujuan untuk memenuhi kriteria standar nasional Indonesia (SNI). Madu hutan 

memiliki karakteristik yang sangat khas dibandingkan dengan madu ternak. Pada 

umumnya madu hutan memiliki kadar air yang cukup tinggi (24-28%), itu 

sebabnya madu hutan cenderung lebih encer dibandingkan dengan madu ternakan. 

Hal itu bukan berarti madu hutan tidak baik kualitasnya.  

Kualitas madu dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya waktu 

pemanenan madu, kadar air, warna madu, rasa dan aroma madu. Waktu 

pemanenan madu harus dilakukan pada saat yang tepat, yaitu ketika madu telah 

matang dan sel-sel madu mulai ditutup oleh lebah. Selain itu, kadar air yang 

terkandung dalam madu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas madu. Madu 

yang baik adalah madu yang mengandung kadar air sekitar 17-21% (Sihombing, 

1997). Bervariasinya kadar air dalam madu disebabkan oleh beberapa hal, antara 

lain  kelembapan udara, jenis nektar, proses produksi dan penyimpanan (Suranto, 

2007).  

Warna dan rasa madu hutan tidak selalu sama, hal itu bergantung pada 

musim dan keanekaragaman nektar yang dihisap lebah. Madu hutan memiliki 

aroma yang sangat khas, hal itu dapat menjadi pembeda madu hutan dan madu 

ternak berdasarkan aromanya saja. Umumnya madu memiliki rasa manis. Rasa 

manis madu disebabkan oleh unsur monosakarida fruktosa dan glukosa, dan 

memiliki rasa manis yang hampir sama dengan gula. Namun ada juga madu yang 

memiliki rasa pahit dan keasaman.  Madu hutan bisa beraneka ragam warnanya, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Monosakarida
http://id.wikipedia.org/wiki/Fruktosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula
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mulai warna kuning keemasan, merah kecoklatan, hitam pekat, bahkan ada juga 

yang berwarna putih bening. 

Madu tersusun atas beberapa molekul gula seperti glukosa dan fruktosa 

serta sejumlah mineral seperti Magnesium, Kalium, Potasium, Sodium, Klorin, 

Sulfur, Besi, dan Fosfat. Madu juga mengandung vitamin B1, B2, B3, B6 dan C 

yang komposisinya berubah-ubah sesuai dengan kualitas bunga dan serbuk sari 

yang dikonsumsi lebah. Disamping itu, di dalam madu terdapat pula Tembaga, 

Yodium dan Seng dalam jumlah kecil, juga beberapa jenis hormon (Sarwono, 

2001).  

Madu mengandung biose atau zat pengatur tumbuh yang mempercepat 

pertumbuhan akar, tunas, serta pembungaan pada tanaman. Selain zat antibakteri, 

madu bisa membantu mempercepat pulihnya jaringan yang luka serta mencegah 

infeksi. Zat antibakteri dalam madu dapat menyembuhkan jerawat. Hidrogen 

feroksida juga sangat efektif untuk membersihkan kulit. Madu juga mengandung 

hormon gonadotropin yang merangsang alat reproduksi lebah ratu dan membantu 

dalam proses pematangan telur (Suranto, 2004). 

 

KESIMPULAN 

Pelatihan yang telah dilaksanakan panen lestari dan higienis sesuai standar 

internal control sistem menghasilkan madu mengikuti Standar Nasional Indonesia 

(SNI). 
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ABSTRACT  

The objective of this experiment was to evaluate and characterize horticultural 

traits of introduced and PKBT‟s melon hybrids and to identify the potential 

PKBT‟s hybrids compare to those of the commercial introduced hybrids. The 

experiment was conducted at KP IPB Tajur 2 from September to November 2009 

using Randomized Complete Block Design with three replications. The genotype 

variability was analyzed using analysis of variance method. The result showed 

that there are significant differences for all characters. H150 is a PKBT‟s 

Cantaloupe melon hybrid that had a high TSS (10.02% Brix) and skin hardnes. 

H7, an Inodorus cultivar, has some potential characteristics. This hybrid has the 

highest TSS (10.50% Brix) than the other Inodorus hybrids. PKBT‟s hybrids has 

harder fruit and higher TSS but has longer day to harvest than introduced hybrids. 

Var. Cantaloupensis has higher skin hardness but has lower fruit weight and 

longer harvest day than var. Inodorus.  

 

Key words : Characteristic, horticultural traits, melon hybrid 

 

PENDAHULUAN 

 Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya 

pendapatan dan perubahan pola makan masyarakat Indonesia yang semakin 

membutuhkan buah segar sebagai salah satu menu gizi sehari-hari, diperkirakan 

konsumsi terhadap buah melon akan  meningkat. Pada tahun 2012, produksi 

melon di Indonesia mencapai 70,583 ton. Produksi ini menurun 32% dari tahun 

sebelumnya (Dirjen Hortikultura, 2013). Data dari Dirjen Hortikultura tahun 2013 

juga menunjukkan nilai impor tanaman buah khusus melon dan semangka 

mencapai US $ 873,237. Hal inilah menunjukkan bahwa tingkat konsumsi buah 

melom di Indonesia tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan produksi 

lokal. Karena itu perlu dilakukan suatu usaha pengembangan melon di Indonesia.  

 Salah satu kendala dalam produksi adalah ketersediaan benih. Hingga saat 

ini varietas melon yang beredar di Indonesia harus diimport dari Taiwan, Thailand 

dan Jepang. Kontinuitas atau ketersediaan benih tersebut tidak terjamin. Hal ini 

menyebabkan upaya memproduksi benih melon dalam negeri menjadi perlu 

dilakukan. Benih yang dihasilkan harus unggul dan berkualitas, sehingga 

keberadaannya diharapkan dapat memsubstitusi benih impor. 

 Benih unggul dihasilkan melalui suatu program pemuliaan tanaman. 

Perakitan varietas hibrida merupakan alternatif yang menjanjikan dalam upaya 

menghasilkan benih melon yang unggul. Melon hibrida memiliki keunggulan 

dalam hal keseragaman buah yang tinggi baik dalam bentuk maupun mutunya, 

daya tumbuh yang cepat serta memungkinkan diperoleh kombinasi peubah yang 

diinginkan pada satu tanaman.  
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 Pusat Kajian Buah-buahan Tropika (PKBT) IPB telah melakukan 

serangkaian program pemuliaan melon. Program ini ditujukan ke arah 

pembentukan varietas hibrida. Hingga saat ini PKBT telah berhasil memperoleh 

beberapa hibrida yang berpotensi untuk dilepas sebagai varietas baru.  

Kegiatan evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam program 

pemuliaan tanaman yang secara umum bertujuan untuk memperoleh informasi 

mengenai genotipe yang ada. Dalam perakitan varietas hibrida, kegiatan evaluasi 

pada keturunan (F1) berguna untuk menilai kombinasi persilangan potensial. 

Hibrida harapan yang dipilih dan telah diuji adaptibilitas serta stabilitasnya juga 

perlu diuji banding dengan varietas-varietas hibrida komersial yang telah beredar 

dan dikenal di masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui apakah hibrida yang 

dihasilkan dapat bersaing dengan varietas-varietas komersial tersebut. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik hortikultura 

delapan hibrida melon dan mengidentifikasikan adanya hibrida hasil rakitan 

PKBT yang lebih potensial dibanding dengan varietas komersial introduksi. 

 

METODOLOGI 

Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai November 2009, 

bertempat di Kebun Percobaan IPB Tajur 2 Bogor yang terletak pada ketinggian 

487 m di atas permukaan laut dengan jenis tanah Latosol. Suhu harian rata-rata 

28.33
o
C dan kelembaban udara harian rata-rata 71%. 

 

Bahan dan Alat 
Bahan tanaman yang digunakan adalah dua  hibrida harapan melon PKBT, 

yaitu H7 dan H150 dan enam varietas melon hibrida komersial yaitu Ten Me, 

Honey Globe, New Charm, Angel, New Century dan Apollo. Asal dan grup 

varietas masing-masing hibrida dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hibrida Melon yang Dievaluasi 

No. Hibrida Asal Grup Varietas 

1 H150 PKBT Cantaloupensis 

2 Ten Me  Introduksi Cantaloupensis 

3 Angel Introduksi Cantaloupensis 

4 H7 PKBT Inodorus 

5 Honey Globe Introduksi Inodorus 

6 New Charm Introduksi Inodorus 

7 New Century Introduksi Inodorus 

8 Apollo Introduksi Inodorus 

 

Sarana produksi pertanian yang digunakan adalah pupuk kandang, pupuk 

majemuk NPK (10-21-21) dan (16-16-16), pupuk tunggal (Urea, KCl dan SP-36), 

KNO3 merah dan KNO3 putih, pupuk Boron (B 10.6%), Multimikro, pupuk daun 

Gandasil merah dan hijau, kapur pertanian Dolomit (CaCO3.MgCO3) serta 

insektisida (Diafentiuron 500g/l, Dimetoat 400 g/l, Imidakloprid 200 g/l), 

fungisida (Fenarimol 120 g/l, Klorotalonil 75 g/l, Benomil 50%, Propinep 70%). 

nematisida (Karbofuran 3%), alkohol, polibag ukuran 7x10 cm dan mulsa Plastih 
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Hitam Perak (PHP). Alat-alat yang digunakan yaitu alat pertanian umum, Hand 

Refraktometer, Hand Penetrometer, Jangka Sorong, Timbangan dan Meteran. 

 

Metode Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak 

(RKLT) faktor tunggal  dengan tiga ulangan. Setiap ulangan terdiri dari delapan 

hibrida melon yang ditempatkan secara acak, sehingga terdapat 24 satuan 

percobaan. Masing-masing satuan percobaan terdiri dari 32-34 tanaman sehingga 

total keseluruhan terdapat 804 tanaman. Model linier aditif dari percobaan ini 

adalah sebagai berikut : 

 

Yij = μ + αi + βj + εij 

Keterangan : 

Yij = Respon pengamatan pada hibrida ke-i ulangan ke-j 

μ    = Nilai rataan umum 

αi   = Pengaruh hibrida ke-i, di mana i=1, 2, 3,...,8 

βj   = Pengaruh ulangan ke-j, di mana j=1, 2, 3 

εij  = Pengaruh galat percobaan pada hibrida ke-i, ulangan ke-j 

  

Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian diawali dengan perkecambahan dengan cara merendam benih 

dalam larutan zat pengatur tumbuh dan air hangat bersuhu 30
o
C dengan dosis 2 

ml/l selama 24 jam, kemudian dikecambahkan dalam kertas buram selama sehari 

dua malam. Selanjutnya kecambah dibibitkan pada polibag berisi campuraan 

tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 serta karbofuran dengan dosis 

2 g/tanaman. Pembibitan ini dilakukan selama 14 hari atau sampai tanaman telah 

memiliki 2-3 helai daun sejati. 

 Lahan disiapkan sesuai rancangan percobaan menggunakan sembilan 

bedengan dengan panjang 30 m, lebar 1.2 m dan tinggi 0.3 m, kemudian diberi 

kapur pertanian 100g/tanaman (10 kg/bedeng) dan pupuk dasar yang terdiri dari 

pupuk kandang 2 kg/tanaman (400kg/bedeng), Urea 10 g/tanaman (1kg/bedeng), 

SP-36 45g/tanaman (5kg/bedeng) dan KCl 5g/tanaman (5kg/bedeng). Pemasangan 

mulsa plastik hitam perak dilakukan setelah penaburan pupuk selesai, selanjutnya 

dibuat lubang tanam dengan jarak 60 cm antar barisan dan 60 cm di dalam 

barisan.  

Pemeliharaan tanaman terdiri atas pemupukan tambahan yang dilakukan 

dengan dua cara, yaitu dengan cara dikocor (dilarutkan) dan ditugal, penyulaman, 

pengikatan batang utama dan pengikatan buah, pemangkasan  daun dan cabang 

lateral kecuali cabang ke-9 sampai ke-12, pengairan, menjaga sanitasi kebun dan 

pengendalian hama dan penyakit secara kimia. Pemanenan dilakukan pada buah 

yang telah menampakkan ciri-ciri umum untuk dipanen  

 

Pengamatan  

Pengamatan dilakukan terhadap 10 tanaman contoh yang ditentukan secara 

acak pada tiap satuan percobaan. Karakter yang diamati adalah terdiri atas umur 

panen, bobot buah, kekerasan kulit buah, tebal daging buah dan kadar Padatan 

Terlarut Total (PTT).  
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Analisis Data 

Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam 

(ANOVA). Bila terdapat perbedaan di antara hibrida yang dievaluasi berdasarkan 

Uji-F pada taraf nyata 5% maka dilanjutkan dengan uji perbedaan nilai tengah 

menggunakan Uji Kontras pada taraf nyata 5%. Pengolahan dari analisis data 

statistik menggunakan Software SAS (Statistical Analysis Sistem) versi 6.12. 

 Analisis ragam digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan di 

antara nilai rataan perlakuan pada peubah yang diamati. Dari data kuantitatif juga 

dilakukan perhitungan Koefisien Keragaman (KK) dalam hibrida pada setiap 

karakter untuk menunjukkan tingkat keseragaman antar individu dalam hibrida 

tersebut.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Umum 

 Pada awal masa pertumbuhan, keadaan cuaca cukup kering ditandai 

dengan rendahnya curah hujan. Pada awal masa generatif, curah hujan mulai 

meningkat hingga akhir panen. Curah hujan yang tinggi menyebabkan adanya 

genangan air di sekitar pangkal batang sehingga menyebabkan terjadinya busuk 

pangkal batang. Curah hujan yang tinggi diselingi dengan panas mengakibatkan 

terjadinya pecah buah (cracking). 

 Serangan hama dan penyakit yang terjadi cukup ringan dan masih dapat 

dikendalikan. Penyakit yang menyerang pertanaman melon yaitu penyakit embun 

tepung (powdery wildew) yang disebabkan oleh cendawan Erysiphe 

cichoracearum dan penyakit Antraknosa oleh cendawan Colletotrichum 

lagenarium. Curah hujan yang tinggi dan terus menerus menyebabkan tingginya 

penyakit busuk pangkal batang oleh cendawan Mycosphaerella melonis. Penyakit 

ini ditandai dengan pangkal batang menjadi gelap kemudian menjadi lunak dan 

busuk. 

Hama yang menyerang pertanaman melon di antaranya lalat buah 

(Bactocera dorsalis) yang menyerang buah melon pada saat buah masih muda. 

Buah menjadi busuk di dalamnya walaupun penampakan di luarnya masih bagus. 

Serangan lalat buah ditandai oleh adanya lubang kecil dan jika buah dipecah maka 

dagingnya sudah berubah menjadi air (juicy) dan berbau tidak enak (Harjadi, 

1989). Hama lain adalah oteng-oteng atau kumbang daun (Aulacophora femoralis 

Motschulsk) yang menimbulkan luka berbentuk lingkaran pada daun dan ulat 

gerayak (Spodoptera exigua) yang menyerang pada bagian daun dan bunga. 

 

Analisis Ragam 

Hasil analisis ragam menunjukkan adanya perbedaan nyata di antara 

hibrida pada semua karakter (Tabel 2).  

Perbedaan tersebut nyata pada taraf 1%. Hal ini menunjukkan bahwa 

perbedaan yang terjadi pada karakter-karakter tersebut  memang berasal dari 

kedelapan hibrida yang ditanam. Tingkat ketepatan perlakuan dan indeks 

percobaan terhadap karakter yang diamati ditunjukkan oleh nilai Koefisien 

Keragaman (KK) delapan hibrida.  

Fase generatif terdiri dari pembentukan kuncup bunga, penyerbukan, 

pembentukan buah dan biji. Di antara kedua jenis hibrida, hasil uji kontras (Tabel 

3) menunjukkan bahwa  semua hibrida varietas Cantaloupensis introduksi yang 
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diuji memiliki umur panen yang nyata lebih genjah dibandingkan dengan H150. 

Rataan umur panen hibrida H150, Ten Me dan Angel berturut-turut yaitu 65.01 

HST, 60.49 HST dan 59.25 HST. Keempat hibrida varietas Inodorus tidak ada 

yang berbeda nyata dengan H7. Nilai KK tertinggi untuk karakter umur panen 

adalah hibrida New Century (5.86%) dan nilai KK terendah dimiliki oleh hibrida 

H150 (3.96%) 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Rataan dan Sidik Ragam Peubah Kuantitatif Delapan 

Hibrida Melon  

Peubah Kisaran Rataan Uji F KK (%) 

UP 55.44 - 65.38 60.23+2.38 7.33** 2.34 

BB 0.87 - 1.67 1.27+0.22 8.05** 9.79 

KKB 0.87 - 1.00 0.94+0.03 6.43** 2.07 

TDB 3.07 - 4.81 3.88+0.41 10.04** 5.38 

PTT 8.00 - 12.53 9.57+1.23 5.5** 8.12 
Keterangan : **=tingkat signifikan 1%, *=tingkat signifikan 5%, UP=umur panen, 

BB=bobot buah, KKB=kekerasan kulit buah, TDB=tebal daging buah, 
PTT=Padatan Total Terlarut 

 

Tabel 3. Nilai Rataan dan Nilai Koefisien Keragaman (KK) Karakter Generatif 

Delapan Hibrida Melon 

 Umur Panen 
Tebal Daging Bobot Buah Kekerasan Kulit 

Buah 

PTT 

Hibrida 
 

(HST) 

KK 

(%) 

 (cm) KK 

(%) 

 (kg) KK 

(%) 

 

(kg/cm

2) 

KK 

(%) 

(%Bri

x) 

KK 

(%) 

------Var. Cantaloupensis----- 

H150  
65.01 3.96 3.77 11.74 1.06 

27.7

4 
0.99 1.23 10.02 17.54 

Ten Me 
60.49

b
 4.52 3.55 11.82 1.24 

29.4

6 
0.96

b
 4.17 8.81

b
 16.78 

Angel 
59.25

b
 4.57 3.74 10.30 1.00 

26.9

2 
0.92

b
 4.65 11.60

a
 16.35 

-----------Var. Inodorus------- 

H7 
59.27 4.60 4.18 14.40 1.34 

28.7

1 
0.92 5.96 10.50 15.31 

Honey 

Globe 
59.13 4.89 4.65

a
 11.05 1.49 

24.1

1 
0.93 4.60 8.99

b
 17.97 

New 

Charm 
60.34 4.46 3.68

b
 10.14 1.21 

20.6

9 
0.93 5.09 8.97

b
 17.20 

New 

Century 
60.90 5.86 3.96 11.78 1.60

a
 

24.8

2 
0.94 5.88 8.53

b
 17.50 

Apollo 
57.48 4.86 3.49

b
 12.65 1.21 

29.6

6 
0.90 4.88 9.15 18.56 

Keterangan : Untuk var. Cantaloupensis, a = nyata lebih tinggi dari H150 dan b= nyata 

lebih rendah dari H150. Untuk var Inodorus, a=nyata lebih tinggi dari H7 

dan b=nyata lebih rendah dari H7 menurut Uji Kontras pada taraf 5% 
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Berdasarkan Tabel 3 diketahui juga hibrida H150 memiliki tebal daging 

buah yang tidak berbeda nyata dengan tebal daging buah Ten Me dan Angel. Pada 

varietas Inodorus, Honey Globe (4.65 cm) memiliki daging buah yang nyata lebih 

tebal daripada H7 (4.18 cm). Sebaliknya, hibrida New Charm (3.68 cm) dan 

Apollo (3.49 cm) memiliki daging buah yang lebih tipis dibandingkan dengan H7. 

Ukuran buah (tebal daging buah dan bobot buah) dapat menggambarkan 

produksi yang dihasilkan oleh masing-masing hibrida melon yang diuji. 

Perbedaan ukuran buah pada umumnya bervariasi tergantung posisi buah pada 

batangnya. Dalam satu tanaman melon sebaiknya dipelihara maksimal dua buah 

yang berasal dari ruas ke-9 hingga ke-14 sehingga didapatkan buah dengan 

ukuran optimal.  

Nilai KK untuk karakter tebal daging (Tabel 3), koefisien keragaman 

hibrida New Charm memiliki nilai terendah yaitu 10.14%. Hibrida yang memiliki 

nilai KK tertinggi untuk karakter tebal daging buah adalah H7 (14.40%). Untuk 

varietas Cantaloupensis, H150 memiliki bobot buah yang tidak berbeda nyata 

dengan hibrida Ten Me dan Angel (Tabel 7). Sedangkan untuk varietas Inodorus, 

hanya hibrida New Century (1.6 kg) yang memiliki bobot buah lebih tinggi 

dibandingkan H7 (1.34 kg). 

Hibrida H150 memiliki kekerasan kulit buah 0.99 kg/cm
2 

dan nyata lebih 

keras dibandingkan dengan dua hibrida lainnya pada uji kontras pada taraf 5% 

(Tabel 3).
 
Ten Me dan Angel masing-masing memiliki kekerasan kulit buah 0.96 

kg/cm
2
 dan 0.92 kg/cm

2
. Pada varietas Inodorus, H7 memiliki kekerasan kulit 

buah yang tidak berbeda nyata dengan keempat hibrida lainnya 

Dari Tabel 3 diketahui bahwa, H150 (10.02% Brix) memiliki kandungan 

padatan terlarut yang nyata lebih tinggi dibandingkan dengan hibrida Ten Me 

(8.81% Brix) tetapi hibrida ini masih memiliki kandungan padatan terlarut lebih 

rendah daripada Angel (11.60% Brix). Hibrida Inodorus rakitan PKBT (H7) 

memiliki kandungan padatan terlarut yang nyata lebih tinggi dibandingkan dengan 

semua hibrida introduksi kecuali Apollo. Berturut-turut kadar PTT yaitu 10.50% 

Brix untuk H7, 8.99% Brix untuk Honey Globe, 8.97% Brix untuk New Charm, 

8.53% Brix untuk New Century dan 9.15% Brix untuk hibrida Apollo. 

Dari Tabel 3 juga diketahui nilai KK tertinggi untuk karakter bobot buah 

dicapai oleh hibrida  New Charm (20.9%) dan tertinggi oleh hibrida Apollo 

(29.66%). Hibrida H150 rakitan PKBT memiliki nilai KK terendah untuk karakter 

kekerasan kulit buah yaitu 1.23%. Sedangkan H7 memiliki nilai KK tertinggi 

(5.96%) untuk karakter yang sama. Selain itu hibrida H7 memiliki nilai KK yang 

paling rendah untuk karakter Padatan Terlarut Total yaitu 15.31%. Nilai KK 

paling tinggi untuk karakter ini dimiliki oleh hibrida Apollo (18.56%). 

Dari perhitungan KK dalam hibrida dapat dilihat bahwa terdapat 

perbedaan tingkat sensitifitas dari setiap karakter kuantitatif yang diamati 

terhadap perubahan lingkungan. Secara keseluruhan karakter bobot buah 

merupakan karakter yang paling sensitif terhadap pengaruh lingkungan 

dibandingkan dengan karakter kuantitatif lainnya. Hal ini dapat diketahui dari 

nilai KK untuk karakter tersebut memiliki rataan terbesar (26.51%). Karakter 

umur panen memiliki nilai rataan KK rendah menunjukan bahwa karakter tersebut 

kurang sensitif jika terjadi perubahan lingkungan. 
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Perbandingan Karakter Kuantitatif Antar Grup Hibrida  

Kedua grup varietas melon yang diuji memiliki keunggulan masing-

masing. Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa asal hibrida berpengaruh terhadap 

karakter umur panen, kekerasan kulit buah, dan PTT. Hibrida introduksi memiliki 

umur panen yang lebih genjah dibandingkan dengan hibrida rakitan PKBT. 

Namun demikian, hibrida PKBT memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 

dengan hibrida introduksi, antara lain kulit buah yang lebih keras dan tingkat 

kemanisan yang lebih tinggi.  

 

Tabel 4. Nilai Rataan Karakter Delapan Hibrida Melon PKBT dan Introduksi 

Karakter Hibrida PKBT Hibrida Introduksi F Hit Uji Kontras 

UP  62.14 59.60 14.61 ** 

BB  1.20 1.29 2.63 tn 

KKB  0.96 0.93 9.44 ** 

TDB  3.97 3.84 1.69 tn 

PTT  10.26 9.34 6.29 * 
Keterangan : **=tingkat signifikan 1%, *=tingkat signifikan 5%,  tn=tidak berbeda nyata, 

UP=umur panen, BB=bobot buah, KKB=kekerasan kulit buah, TDB=tebal 

daging buah, PTT=Padatan Total Terlarut 

 

Hasil uji kontras pada taraf 5%  (Tabel 5) menunjukkan bahwa populasi 

varietas Inodorus memiliki rataan umur panen yang lebih genjah (59.43 HST) 

dibandingkan dengan varietas Cantaloupensis (61.58 HST). Tebal daging buah 

varietas Inodorus nyata lebih tinggi daripada varietas Cantaloupensis. Varietas 

Cantaloupensis juga memiliki kulit buah yang lebih keras dan tingkat kemanisan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Inodorus. Kekerasan kulit buah  

dan PTT untuk varietas Cantaloupensis yaitu 0.95 kg/m
2
  dan 10.14%Brix dan 

untuk varietas Inodorus yaitu 0.93 kg/m
2
 dan 9.23%Brix. 

 

Tabel 5. Nilai Rataan Karakter Delapan Hibrida Melon Varietas Cantaloupensis 

dan Varietas Inodorus 

Karakter 
Varietas  

Cantaloupensis 

Varietas  

Inodorus 
F Hit 

Uji 

Kontras 

UP  61.58 59.43 13.16 ** 

BB  1.10 1.37 26.82 ** 

KKB  0.95 0.93 13.04 ** 

TDB  3.68 3.99 12.12 ** 

PTT  10.14 9.23 7.8 * 
Keterangan : **=tingkat signifikan 1%, *=tingkat signifikan 5%,  tn=tidak berbeda nyata, 

UP=umur panen, BB=bobot buah, KKB=kekerasan kulit buah, 

TDB=tebal daging buah, PTT=Padatan Total Terlarut 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hibrida rakitan PKBT memiliki kulit buah yang lebih keras dan kadar 

Padatan Terlarut Total yang lebih tinggi tetapi memiliki umur panen yang lebih 

lama dibandingkan dengan hibrida introduksi. Varietas Cantaloupensis memiliki 

kandungan PTT dan kekerasan kulit buah yang lebih tinggi tetapi memiliki umur 

panen yang lebih dalam dibandingkan dengan varietas Inodorus.  
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UJI EFEKTIFITAS BEBERAPA FUNGI Scleroderma spp TERHADAP 

PERTUMBUHAN TANAMAN MELINJO  (Gnetum gnemon L.) PADA 

TANAH BEKAS TAMBANG BATUBARA OMBILIN,  

SAWAHLUNTO, SUMATERA BARAT 

 

Zulfatri 

Staf Pengajar Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau 

 

ABSTRAK 

Scleroderma adalah salah satu genus fungi pembentuk ektomikorhiza dan  

mempunyai banyak spesies dengan  host-range yang luas. Simbiosis antara  

spesies fungi dari genus Scleroderma pada akar tanaman melinjo (Gnetum 

gnemon L.) diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman melinjo. 

Tanaman melinjo ditanam  pada tanah yang diambil dari lahan bekas tambang 

batubara Ombilin, Sawahlunto, Sumatera Barat. Penelitian dilakukan di rumah 

kaca Fakultas Pertanian, Unand, Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh beberapa spesies fungi Scleroderma spp terhadap 

pertumbuhan melinjo yang ditanam pada tanah bekas tambang batubara Ombilin. 

Sebagai inokulan digunakan spora dari fungi tersebut. Adapun spesies 

Scleroderma yang digunakan adalah S sinamariense dan S. geaster yang diperoleh 

dari Desa Tiram, Kabupaten Padang Pariaman, S. sinamariense yang berasal dari 

Rumbai, Pekanbaru, Riau dan dari Sawahlunto, S dictyosporum dan S. columnare. 

Media tanah diberi pupuk hijau  titonia dan pupuk dasar NPK Mutiara sebagai 

pupuk dasar. Penelitian dilakukan secara eksperimen dengan rancangan RAL 

(rancangan acak lengkap) dengan perlakuan spesies Scleroderma spp dengan 4 

dosis 10
8
, 10

6
, 10

4
 dan 10 dan kontrol. Tanaman dipanen setelah 6 bulan setelah 

tanam. Hasil penelitian menunjukan bahwa spesies fungi EKM dapat 

meningkatkan berat kering tanaman, serapan N, P, dan K tanaman secara nyata.  

Kolonisasi akar oleh fungi EKM berkisar dari ssangat rendah (kotrol) dan rendah 

hingga sedang. S. sinmariense dari Rumbai, Sawahlunto, dan Tiram 

memperlihatkan hasil yang tinggi disbanding fungi yang lainnya. Dosis 

(kerapatan) spora yang terbaik adalah 10
8
, 10

6 
memberikan pengaruh yang baik 

terhadap kolonisasi akar melinjo.  

 

Kata kunci : Scleroderma, ektomikorhiza, simbiosis, lahan bekas tambang, 

titonia 
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UPAYA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MELALUI 

IMPLEMENTASI KEMITRAAN YANG BERORIENTASI 

KESEJAHTERAAN PETANI 

 

Ernawati HD 

 

Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi 

 

ABSTRACT 

The objective was to obtain a profile of palm oil plantations and analyze 

implementation carried out by the partnership for Oil Palm in Jambi Province . 

With descriptive qualitative analysis methods , the output is generated in this 

study are recommendations about the implementation of the oil palm plantations 

partnership to achieve an equal partnership between actors are partners in a 

holistic manner in order to be able to increase the added value of palm oil while 

enhancing competitiveness and well-being of farmers. Performance is 

implemented by the partnership for Oil Palm in Jambi province has basically 

succeeded in creating independent farmers who can channel the aspirations of 

farmers , but has not been run in accordance with the processes and stages of 

partnership management activities for Oil Palm applicable. Partnerships should be 

developed aimed at creating self-reliance of farmers , there is a sense of caring , a 

sense of togetherness , and sustainability partnership relations as a whole, not 

partial . Each of these actors should be able to optimize the performance of 

partners partnership , beginning with data collection every business activity as a 

whole and each provides information to all parties in partnership , namely the 

Company , Farmers / farmer groups / cooperatives , government , banking and 

other Intermediary Institutions. 

 

Keywords: Oil palm plantations, implementation partnership, farmers welfare 

 

PENDAHULUAN 

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai 

peran penting bagi subsektor perkebunan. Pengembangan kelapa sawit antara lain 

memberi manfaat dalam peningkatan pendapatan petani dan masyarakat 

(pendapatan petani kelapa sawit pada 2010 diproyeksikan sekitar USD 2.000-

2.500/KK/tahun dari sekitar USD 1.246-1.650/KK/tahun di tahun 2005); produksi 

yang menjadi bahan baku industri pengolahan yang menciptakan nilai tambah di 

dalam negeri dan untuk ekspor sebagai penghasil devisa (produksi tahun 2000 

sebesar 7 juta ton meningkat menjadi sekitar 12,45 juta ton pada tahun 2005); 

ekspor CPO yang menghasilkan devisa (volume ekspor tahun 2000 sebesar 4,11 

juta ton senilai USD 1,09 juta meningkat menjadi 10,37 juta ton senilai USD 3,76 

juta pada tahun 2005); di tahun 2005 telah menyediakan kesempatan kerja bagi 

lebih dari 2,8 juta tenaga kerja di berbagai sub sistem dan menjadi sekitar 4 juta 

tenaga kerja pada tahun 2010 (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 

2007). 

Dari sisi upaya pelestarian lingkungan hidup, tanaman kelapa sawit yang 

merupakan tanaman tahunan berbentuk pohon (tree crops) dapat berperan dalam 

penyerapan efek gas rumah kaca seperti CO2 dan mampu menghasilkan O2 atau 
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jasa lingkungan lainnya seperti konservasi biodiversity atau eko-wisata. Selain itu 

tanaman kelapa sawit juga menjadi sumber pangan dan gizi utama menu 

penduduk dalam negeri, sehingga kelangkaannya di pasar domestik berpengaruh 

sangat nyata dalam perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Namun, pengembangan tanaman dan agribisnis kelapa sawit akan dapat 

memberikan sebesar-besarnya manfaat di atas apabila para pelaku agribisnis 

kelapa sawit, perbankan, lembaga penelitian dan pengembangan serta sarana dan 

prasarana ekonomi lainnya oleh berbagai instansi terkait memberikan dukungan 

dan peran aktifnya. 

Perkebunan kelapa sawit juga berperan sangat penting dalam 

pembangunan daerah, dengan tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di wilayah 

pedalaman. Kelapa sawit menjadi salah satu pilar penyangga kebangkitan kembali 

Indonesia. Fakta yang ada menunjukkan bahwa capaian keberhasilan itu bermula 

dari pengembangan perkebunan rakyat kelapa sawit melalui pola PIR sekitar 30 

tahun yang lalu. Pengembangan pola PIR bukan satu hal yang kebetulan 

melainkan melalui serangkaian proses mulai dari perencanaan konsepsi sampai 

dengan langkah implementasinya. Prosesnya memakan waktu cukup lama, 

penyempurnaan demi penyempurnaan dilakukan dalam setiap tahapannya. 

Keberhasilan kegiatan pembangunan perkebunan dan implementasi 

kemitraan agribisnis kelapa sawit sangat bergantung pada kualitas peran serta 

pelaku mitra, baik perusahaan inti, petani, dan pemerintah. Meskipun peraturan 

perundang-undangan yang berlaku menjamin kesamaan peran antara perusahaan 

perkebunan kelapa sawit dan petani, dalam kenyataannya petani masih tertinggal 

dibandingkan perusahaan inti dalam berbagai aspek, termasuk aspek proses 

manajemen kemitraan dan manfaatnya. Petani belum mendapatkan kesempatan 

yang optimal dalam pelaksanaan peran, akses, kontrol serta manfaat 

pembangunan perkebunan kelapa sawit. Hal ini disebabkan oleh pendekatan 

pembangunan perkebunan yang belum mempertimbangkan keadilan dan 

kesetaraan hubungan kemitraan. 

Kesenjangan hubungan kemitraan di bidang pembangunan perkebunan 

kelapa sawit dapat ditengarai setidaknya dari dua aspek, Pertama, proses 

manajemen kemitraan mencakup indikator: perencanaan (perencanaan kemitraan 

dan kelengkapan perencanaan), pengorganisasian (bidang khusus dan kontrak 

kerjasama), pelaksanaan dan efektifitas kerjasama. Kedua, manfaat kemitraan 

dilihat dari indikator ekonomi (pendapatan, harga, produktivitas, dan resiko 

usaha), teknis (mutu dan penguasaan teknologi), dan sosial (keinginan kontinuitas 

kerjasama dan pelestarian lingkungan). 

Dilihat dari dua aspek tersebut, ternyata kesenjangan hubungan kemitraan 

bidang pembangunan perkebunan kelapa sawit masih terus terjadi, tidak terkecuali 

di Propinsi Jambi. Sehubungan dengan itu maka studi kebijakan kemitraan 

perkebunan kelapa sawit berorientasi kesejahteraan petani sangat perlu untuk 

dilakukan dan jika memungkinkan dapat dikaji lebih mendalam (kasus per kasus), 

dalam arti dilakukan penelitian-penelitian pendukung yang berorientasi mengkaji 

aspek-aspek mikro dari isu permasalahan yang berkenaan dengan hubungan 

kemitraan. 

Dari uraian terdahulu maka permasalahan yang menjadi landasan 

penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi kemitraan yang dilaksanakan 

oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi ? dan (2)  Apakah 
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kinerja kemitraan perusahaan perkebunan kelapa sawit telah dilaksanakan sesuai 

dengan tujuan, kesepakatan, prosedur, serta sistem mekanisme kemitraan dan 

dapat meningkatkan pendapatan petani peserta ? 

 

METODOLOGI 

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jambi, yang dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan bahwa Provinsi Jambi merupakan daerah 

keempat sentra kelapa sawit di Indonesia, setelah Sumatera Utara, Sumatera 

Selatan, Riau. Penelitian ini mengamati dan menganalisis implementasi kemitraan 

agribisnis kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. 

Disain yang digunakan adalah disain kualitatif dan kuantitatif dengan metode 

deskriptif survei. Untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang 

dirumuskan dan tujuan yang ingin dicapai, dilakukan dengan pendekatan studi 

pustaka, studi lapangan, dan mengkolaborasi hasil-hasil penelitian terdahulu.  

Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan 

Gambaran umum tentang implementasi pola kemitraan yang dilaksanakan oleh 

perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi, dengan mengidentifikasi 

dan penelusuran terhadap bentuk pola kemitraan yang diterapkan oleh setiap 

perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kemudian daripada itu dilanjutkan dengan 

menelusuri mekanisme dan kinerja pola kemitraan yang dilaksanakan. Setelah itu 

dilakukan analisis dengan cara membandingkan dengan standar normatif dan 

standar relatif.  

Untuk selanjutnya metode yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan 

Gambaran umum tentang implementasi pola kemitraan yang dilaksanakan oleh 

perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi. Untuk mengetahui 

implementasi pola kemitraan dapat dilihat dari awal pembentukan lahan 

perkebunan, konversi lahan, penetapan MOU, pembagian kebun plasma, cicilan 

kredit kebun plasma, kelembagaan, penetapan harga TBS dan produksi TBS. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. 

Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses 

pengumpulan data, yang meliputi tiga jalur, yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1994). 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir 

dapat diambil. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penarikan kesimpulan juga mencakup verifikasi atas kesimpulan. Kesimpulan-

kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara : (1) memikir 

ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, (3) 

peninjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan 

“kesepakatan intersubjektif”, dan (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan 

salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. 

Pada penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk mengkaji 

karakteristik dan mekanisme pelaksanaan kemitraan yang dihubungkan dengan 

kinerja kemitraan berdasarkan pada hak dan kewajiban masing-masing pihak 
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dalam perjanjian. Analisis deskriptif ini disajikan dalam bentuk uraian dan 

tabulasi sederhana. 

Untuk menghitung tingkat pendapatan petani, yang merupakan tujuan 

ketiga dari penelitian ini, pada pola kemitraan yang berbeda di perusahaan 

perkebunan kelapa sawit Provinsi Jambi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Kemitraan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi 

Jambi 

Pola kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua 

pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama 

dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Suatu strategi 

bisnis kemitraan keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan antara 

yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.  

Mekanisme kerjasama antara perusahaan inti dan petani plasma dalam 

kemitraan baik PIR Trans maupun KKPA meliputi kegiatan penyediaan sarana 

produksi, pembinaan, panen, sortasi, penetapan harga TBS, sistem pembayaran, 

dan pengolahan TBS. 

 

1. Penyediaan Sarana Produksi 

Sarana produksi yang disediakan oleh perusahaan di antaranya adalah 

bibit, pupuk, lahan, perbaikan jalan dan jembatan desa, bantuan jonder, traktor, 

dan pembangunan kantor KUD. Perusahaan inti berperan sebagai fasilitator dalam 

menyediakan segala kebutuhan petani dalam produksi usahatani kelapa sawit. 

Perusahaan berkerjasama dengan Bank dan pemerintah yang turut serta dalam 

pelaksanaan program KKPA dan PIR Trans. Pembayaran sarana produksi 

dilakukan secara kredit oleh petani plasma kepada inti. 

 

2. Pembinaan 

Perusahaan inti memiliki kewajiban melakukan pembinaan kepada petani 

plasma. Pembinaan yang dilakukan terbagi kepada dua sistem yaitu pembinaan 

rutin oleh tim dari perusahaan inti dan penyuluh pertanian. Pembinaan rutin 

dilakukan 6 bulan sekali untuk tiap satuan pemukiman dengan sistem pembinaan 

secara langsung dan diadakan bila diperlukan, dilakukan oleh mandor yang 

mengawasi setiap satu pemukiman. Jika petani memiliki keluhan atau ingin 

menanyakan mengenai proses usahatani kelapa sawit maka mereka dapat 

langsung bertanya kepada mandor yang bertugas di wilayah mereka. Mandor juga 

bertugas menyampaikan informasi yang diterima dari perusahaan misalnya 

mengenai sistem panen, harga TBS, dan informasi lainnya. 

 

3. Sistem Panen 

Panen kelapa sawit dilakukan sebanyak tiga kali dalam sebulan. 

Pelaksanaan panen dilakukan selama satu hingga dua hari terdiri dari kegiatan 

pemotongan buah dari pohon, pengumpulan buah di Tempat Pengumpulan Hasil 

(TPH), penimbangan buah dan pengangkutan buah sampai pabrik inti. Semakin 

cepat buah sampai di pabrik dan diolah maka mutu CPO yang dihasilkan pun akan 

lebih baik. Pengiriman TBS biasanya didampingi oleh perwakilan anggota KUD 

yang dapat mengawasi proses sortasi. 
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4. Sistem Sortasi 

Sistem sortasi yang dilakukan perusahaan yaitu sistem bongkar total, buah 

yang ada di dalam truk angkutan dibongkar semua dan dipilih buah yang sesuai 

dengan kriteria panen menurut SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.627 

Tahun 1998. Penetapan denda untuk buah yang disortasi terdiri dari denda buah 

mentah, tandan terlalu matang, tangkai panjang dan denda kotoran. 

 

5. Sistem Penetapan Harga 

Penetapan harga TBS dibuat sesuai dengan ketentuan di dalam SK Menteri 

Kehutanan dan Perkebunan No.627 Tahun 1998. Harga TBS ditentukan oleh tim 

yang terdiri dari dinas perkebunan, wakil perusahaan inti, dan wakil petani 

plasma. Penetapan harga dilakukan dan diumumkan setiap dua minggu sekali. 

 

6. Sistem Pembayaran TBS 

Pembayaran TBS dilakukan selama satu bulan sekali. Pembayaran 

dilakukan secara kolektif melalui KUD, kemudian pengurus KUD akan 

membagikan kepada anggotanya sesuai dengan hasil panennya. Bukti pembayaran 

TBS akan diberikan perusahaan kepada pengurus KUD. 

 

Hubungan Kinerja dan Implementasi Kemitraan Perusahaan Perkebunan 

Kelapa Sawit di Provinsi Jambi 

Evaluasi kemitraan dapat dilakukan dengan melihat penilaian pihak yang 

terlibat dalam kemitraan, seperti penilaian dari perusahaan inti terhadap kemitraan 

dan penilaian dari petani plasma. Perusahaan inti merasa cukup puas dengan 

kinerja petani plasma dalam kemitraan selama ini. Pihak inti sudah merasa cukup 

dipercaya dan diterima oleh petani plasma. Tanggapan inti terhadap kinerja petani 

plasma dalam kemitraan diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak inti yang 

terkait dengan pelaksanaan kemitraan antara PT Agrowiyana dan PT. Kirana 

Sekernan dengan petani plasma. Menurut hasil wawancara kegiatan yang dimulai 

dari tahap proyek hingga saat ini telah menunjukkan dampak positif bagi 

masyarakat sekitar terutama bagi petani plasma. Peningkatan pendapatan petani 

peserta karena adanya jaminan pemasaran hasil TBS kelapa sawit. Meningkatnya 

pendapatan petani plasma pada akhirnya akan menstimulir perkembangan 

ekonomi lokal, sehingga terbuka kesempatan berusaha masyarakat setempat 

dalam rangka menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, yang berarti pula 

akan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat setempat.  

Kesepakatan yang terjalin bersama KUD atau petani peserta dalam hal 

jaminan penerimaan hasil TBS petani, akan memberikan kepastian perolehan 

bahan baku TBS berkualitas baik secara berkelanjutan, bagi pabrik pengolahan 

minyak kelapa sawit, sedangkan beberapa kendala yang menimbulkan 

ketidakpuasan bagi pihak inti diantaranya adalah: 

1) Saat konversi kebun, ketika kelapa sawit mulai berproduksi dimana 

pengelolaan kebun diserahkan sepenuhnya kepada petani peserta sedangkan 

perusahaan mitra hanya sebagai sumber bimbingan teknis. Perilaku petani 

plasma menjadi terfokus pada usaha untuk mengejar pendapatan maksimal 

jangka pendek dan kurang peduli terhadap risiko jangka panjang, seperti 

penurunan produktivitas lahan. 

2) Pelaksanaan perawatan dan panen belum memenuhi standar yang ditetapkan 
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atau diharapkan. Sehingga mutu TBS yang diserahkan plasma kepada inti 

tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan. 

3) Kemampuan SDM pengurus KUD atau kelompok tani dan permodalan KUD 

yang sangat terbatas. 

4) Pelaksanaan pemanenan telah dilakukan oleh tenaga upahan. Terlibatnya 

peran para tengkulak TBS kelapa sawit, yang dimungkinkan terjadi karena 

para tengkulak mempunyai kemampuan untuk membeli TBS petani peserta 

secara tunai, disamping para petani itu sendiri yang sudah terjebak dengan 

hutang kepada para tengkulak sehingga terpaksa menjual TBS nya kepada 

tengkulak tersebut. Banyak lahan petani peserta tidak dilakukan perawatan 

secara optimal, baik karena pemiliknya tidak berada dilokasi plasma ataupun 

kurang kepedulian dari petani peserta terhadap kebun kelapa sawitnya. 

Kondisi pertumbuhan tanaman yang tidak baik dan ditambah tingkat 

perawatan yang rendah menyebabkan produksi TBS, baik secara kualitas 

maupun kuantitas rendah. Adanya peran tengkulak TBS kelapa sawit yang 

embeli TBS petani peserta membawa permasalahan tersendiri bagi 

perusahaan mitra. Adanya indikasi penukaran TBS atau pencampuran 

terhadap TBS petani peserta yang dibelinya, yang pada dasarnya jenis dan 

kualitas TBS yang dihasilkan jauh lebih baik dengan TBS lain dari luar petani 

plasma. Sementara TBS petani peserta dibawa dan dijual dengan cara-cara 

sedemikian rupa ke pabrik lain dengan harga yang lebih tinggi. 

5) Penggunaan tenaga upahan untuk pemanenan kebun petani peserta, sering 

menimbulkan benturan antara petani peserta dan PT Agrowiyana. Karena 

besar kecil pendapatan tenaga upahan tersebut tergantung banyak sedikitnya 

(tonnase) TBS yang dipanennya, sehingga cenderung untuk memanen TBS 

yang tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan. 

Atribut yang memberikan kepuasan kepada petani plasma atas kinerja 

kemitraan diantaranya adalah harga sarana produksi yang ditetapkan oleh inti, 

harga beli TBS, ketepatan waktu pembayaran TBS oleh inti, peranan inti dalam 

membantu pengembalian kredit petani plasma, tanggapan inti dalam memberi 

layanan cicilan/kredit, disiplin inti dalam mentaati perjanjian, dan sikap inti 

terhadap kesejahteraan petani plasma. 

Evaluasi terhadap tanggapan petani plasma terhadap kinerja kemitraan 

adalah : 

1) Kerusakan jalan dan jembatan membuat pengangkutan TBS dari petani 

plasma ke pabrik menjadi terhambat. Selain itu petani mengeluarkan biaya 

diluar usahatani untuk melakukan perbaikan terhadap jalan. Pihak inti telah 

berperan dalam memberikan bantuan alat-alat berat untuk perbaikan jalan dan 

pengangkutan TBS seperti jonder dan traktor. Biaya perbaikan dibebankan 

kepada petani dalam bentuk hutang dan dapat dilunasi dengan cara dicicil. 

2) Sistem sortasi yang ditetapkan oleh inti menjadi masalah bagi petani plasma. 

Petani plasma sering merasa tidak puas dengan sortasi yang dilakukan inti, 

karena banyak buah yang dikembalikan sehingga pendapatan petani menjadi 

berkurang. Antrian buah di pabrik juga menjadi masalah bagi petani plasma, 

proses pengangkutan menjadi terhambat. 

3) Ketidakcocokan dengan mandor yang bertugas di wilayah tersebut. 

Komunikasi yang dibangun oleh mandor kepada petani plasma sering 
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menimbulkan konflik sehingga banyak dari petani plasma yang 

menginginkan mandor di wilayah tersebut diganti. 

  Kemitraan yang dibangun antara petani plasma dan inti dibentuk 

berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam perjanjian 

kerjasama. Peraturan kerjasama tersebut terdiri dari hak dan kewajiban masing-

masing pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini belum terealisasi sebagaimana 

mestinya yang tertulis dalam perjanjian. Adapun kewajiban petani yang harus 

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1) Melaksanakan pengusahaan kebun sesuai bimbingan dari perusahaan inti, 

namun kesalahan panen masih terjadi yaitu buah yang dipanen masih 

tergolong mentah.  

2) Membayar pengganti biaya pembangunan kebun plasma, yang untuk hal 

tersebut diberikan kredit lunak jangka panjang oleh bank pemerintah. 

3) Melunasi kreditnya sudah dilaksanakan sesuai perjanjian, sebagian besar 

petani yang bermitra telah lunas membayar kredit. 

4) Menyerahkan atau menjual hasil kebun plasma (TBS) kepada perusahaan inti 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan bersama kedua belah 

pihak. Walaupun masih ada beberapa petani yang menjual kepada pihak lain 

seperti tengkulak. Adanya peran tengkulak TBS kelapa sawit yang membeli 

TBS petani peserta membawa permasalahan tersendiri bagi perusahaan mitra. 

Adanya indikasi penukaran TBS dan/atau pencampuran terhadap TBS petani 

peserta yang dibelinya, yang pada dasarnya jenis dan kualitas TBS plasma 

jauh lebih baik dengan TBS lain dari luar petani plasma. Kejadian ini 

menyebabkan pelaksanaan kewajiban petani menjadi kurang sesuai dengan 

perjanjian. 

  Hal yang menjadi hak petani plasma sebagai peserta kemitraan usaha 

perkebunan kelapa sawit adalah :  

1) Memperoleh bimbingan teknis dan non teknis dari pihak perusahaan mitra 

yakni PT Agrowiyana dan PT. Kirana Sekernan dibantu oleh Dinas 

Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Perkebunan Kabupaten 

Muaro Jambi, dan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, hal tersebut dirasa tidak 

sesuai, pembinaan masih jarang dilakukan. Pembinaan formal hanya 

dilakukan enam bulan sekali.  

2) Selain itu petani plasma berhak memperoleh jaminan penjualan 

hasil/produksi TBS kelapa sawit kepada perusahaan inti, sejauh kualitas TBS 

yang diserahkan sesuai dengan kriteria atau standar TBS yang telah 

ditetapkan oleh pabrik. 

  Adapun kewajiban perusahaan inti sebagai mitra usaha perkebunan kelapa 

sawit adalah : 

1) Melaksanakan pembangunan kebun petani peserta sesuai dengan petunjuk 

standar teknis yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan. Perusahaan selalu 

mengusahakan agar kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kemitraan 

dilakukan berdasarkan petunjuk dan telah disetujui oleh Dinas Perkebunan. 

2) Mengikutsertakan petani peserta secara aktif dalam proses pembangunan 

kebun. Petani membantu perusahaan sebagai tenaga kerja pada saat 

pembangunan kebun dan perusahaan memberikan bimbingan teknis kepada 

petani dengan tujuan petani mampu menjadi petani mandiri setelah masa 



144 

 

konversi, maka kewajiban perusahaan untuk mengikutsertakan petani dalam 

pembangunan kebun sudah sesuai. 

3) Memberikan pembinaan secara teknis dan manajemen kepada petani peserta 

agar mampu mengusahakan kebunnya, baik selama masa pembangunan 

maupun selama tanaman menghasilkan serta memfasilitasi peremajaan 

tanaman. 

4) Membeli hasil kebun dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau 

kesepakatan bersama antara mitra usaha dan pekebun, dimana pembelian dan 

pembayaran dilakukan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan pihak yang 

bermitra, dan dinilai sudah sesuai dengan perjanjian. 

5) Menyelenggarakan proses pelaksanaan dan menjamin pengembalian kredit 

petani peserta, petani plasma telah melunasi kredit kemitraannya kepada bank 

melalui perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan 

kewajibannya sesuai dengan perjanjian. 

6) Melaksanakan penyuluhan kepada para pekebun yang menjadi mitra usaha. 

Disamping itu perusahaan mitra berhak untuk menjadi penampung 

sepenuhnya hasil TBS petani peserta sesuai standar/kriteria yang ditetapkan. 

Keseluruhan dari hak dan kewajiban baik petani plasma maupun inti sudah 

terlaksana dan sebagian besar dinilai sudah sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati. 

 

Tabel 1. Hubungan Implementasi dan Kinerja Kemitraan Perusahaan 

Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR Trans dan KKPA 

Variabel 

Pola Kemitraan 

PIR 

Trans 
KKPA 

I. Implementasi   

1) Konversi kebun plasma 

2) Penetapan MOU 

3) Pembagian kebun plasma 

4) Cicilan/kredit kebun plasma 

5) Kelembagaan 

6) Penetapan harga TBS 

7) Produksi 

8) Sistem pembayaran 

50 

20 

50 

50 

10 

30 

10 

20 

50 

20 

50 

50 

20 

30 

10 

20 

Jumlah Nilai Maksimum Aspek Implementasi Kemitraan 240 240 

II. Kinerja Kemitraan   

Proses manajemen kemitraan: 1) Perencanaan 

                                                 2) Pengorganisasian 

                                   3) Pelaksanaan 

Manfaat:   1) Teknis 

    2) Ekonomi 

    3) Sosial 

150 

130 

150 

30 

210 

150 

150 

130 

150 

30 

230 

140 

Jumlah Nilai Maksimum Aspek Proses Manajemen dan 

Manfaat Kemitraan 

820 830 

Total 1.060 1.070 
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Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Sawit Pada Pola Kemitraan PIR Trans 

dan KKPA 

Pendapatan petani kelapa sawit merupakan penerimaan yang diperoleh 

petani plasma berupa hasil penjualan produksi TBS ke pabrik kelapa sawit yang 

akan dijadikan sebagai minyak sawit mentah (CPO) dan juga inti sawit. Salah satu 

faktor yang paling menentukan pendapatan petani kelapa sawit adalah faktor 

produksi TBS. Semakin tinggi produksi TBS yang dihasilkan semakin tinggi juga 

penerimaan yang akan diperoleh petani. 

Penerimaan petani didapat dari hasil kali antara jumlah produksi dengan 

harga yang diterima petani. Semakin besar penerimaan petani semakin besar juga 

pendapatan yang diperoleh petani. Faktor produksi dan harga, biaya juga 

merupakan salah satu penentu pendapatan yang akan diperoleh petani. Semakin 

tinggi biaya yang dikeluarkan petani maka akan semakin berkurang pendapatan 

yang diperoleh petani sawit. Adapun biaya yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah biaya-biaya yang merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan petani atau 

yang harus dibayar petani kepada KUD yang telah menjalin kerjasasama antara 

pihak petani, pihak KUD dan Perusahaan Perkebunan. 

Pola PIR Trans dan KKPA memiliki rincian biaya yang berbeda. Pada 

pola PIR Trans biaya yang wajib dibayarkan kepada KUD adalah biaya angkutan 

TBS, biaya simpanan wajib, biaya keamanan dan jasa KUD. Pihak KUD pola PIR 

Trans tidak menyediakan sarana obat-obatan atau pupuk, sehingga biaya 

pemeliharaan dan pemupukan tidak dimasukkan. Sedangkan pada pola KKPA 

biaya yang wajib dibayarkan pada KUD yaitu biaya keamanan, biaya perawatan 

jalan, dan biaya pupuk. Pihak KUD pola KKPA menyediakan sarana pupuk, 

sehingga biaya pemupukan dimasukkan, sedangkan biaya obat-obatan tidak 

dimasukkan karena pihak KUD tidak menyediakan sarana tersebut. 

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan yang diterima petani 

dengan total biaya yang dikeluarkan petani. Dalam penelitian ini, pendapatan 

petani yang dimaksud adalah pendapatan kotor yang diterima petani plasma dalam 

periode Januari -Desember Tahun 2010, melalui penerimaan yang diterima petani 

dari usahatani kelapa sawit dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan petani. 

Adapun biaya yang dimaksud adalah biaya produksi petani yang wajib dibayarkan 

melalui KUD yang bekerja sama dengan petani dan juga perusahaan inti. 

Untuk melihat apakah terdapat perbedaan pendapatan yang signifikan 

antara petani pola PIR Trans dan petani pola KKPA digunakan analisis Uji Beda 

Dua Rata-rata. Untuk menganalisis perbedaan tersebut digunakan alat bantu 

analisis SPSS 16.0 dengan uji independent sample t-test. Hasil pengujian 

menggunakan SPSS 16.0 tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa secara nominal rata-rata pendapatan petani 

pola PIR Trans lebih tinggi dibanding rata-rata pendapatan petani pola KKPA. 

Untuk melihat signifikan atau tidaknya perbedaan rata-rata pendapatan petani pola 

PIR Trans dan pendapatan rata-rata petani pola KKPA secara statistik dapat 

dilihat pada hasil analisis pada Tabel 3. 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa untuk pengujian dua arah nilai 

signifikansi Sig.(2-tailed) untuk perbedaan rata-rata pendapatan antara petani pola 

PIR Trans dan KKPA adalah 0,012. Untuk pengujian hipotesis satu arah maka 

nilai signifikansi yang digunakan adalah setengah dari nilai Sig (2-tailed) yaitu 

0,06 > α. 0,05 dan untuk pengujian menggunakan nilai thitung = 2,747 dengan 
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tingkat kepercayaan 95% dan df 20,409 diperoleh tTabel = 2,086 maka dapat dilihat 

thitung lebih besar dari tTabel yaitu 2,747 > 2,086.  Dari kedua pengujian hipotesis 

tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu Ho ditolak dan H1 diterima, artinya secara 

statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan petani pola PIR 

Trans dengan petani pola KKPA. 

 

Tabel 2. Deskriptif Statistik Pendapatan Petani Pola PIR Trans dan Petani Pola 

KKPA 

Petani N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pendapatan 
PIR Trans 18 30517774.22 10043327.17 2.3672 

KKPA 27 23700360.44 3874537.491 7.4565 

 

Tabel 3. Hasil Uji Independent Sampel t-test antara Rata-rata Pendapatan Petani 

Pola PIR Trans dan KKPA 

  
t-test for Equality of Means 

t  df Sig. (2-tailed) 

Pendapatan 2.747 20.409 0.012 

 

Perbedaan pendapatan yang diterima petani pola PIR Trans dengan petani 

pola KKPA disebabkan karena adanya perbedaan rata-rata produksi, dimana rata-

rata produksi petani pola PIR Trans lebih besar dibandingkan dengan rata-rata 

produksi pola KKPA. Perbedaan produksi ini disebabkan adanya perbedaan  

penerapan antar pola pada saat pemeliharaan hingga panen. Dalam hal ini 

kemitraan yang dijalin petani PIR Trans dengan pihak perusahaan perkebunan 

lebih menguntungkan petani dalam hal produksi. 

 

Tabel 4. Rata-rata Pendapatan Petani Kelapa Sawit Pola PIR Trans dan KKPA  

Variabel PIR Trans KKPA Perbedaan 

Penerimaan (Rp) 5.529.893 5.392.992 136.901 

Biaya (Rp) 443.597 414.280 29.317 

Pendapatan (Rp) 5.086.296 4.978.712 107.584 

 

Secara nominal rata-rata pendapatan petani pola PIR Trans lebih tinggi 

dibanding rata-rata pendapatan petani pola KKPA, namun pada dasarnya hampir 

sama karena perbedaannya hanya kecil (2,14%). 

 

KESIMPULAN 

1. Kinerja kemitraan yang diimplementasikan oleh Perusahaan Perkebunan 

Kelapa Sawit di Provinsi Jambi pada dasarnya telah berhasil menciptakan 

petani mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi petani plasma, namun belum 

berjalan sesuai dengan proses manajemen kemitraan dan tahapan kegiatan 

perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlaku. Hubungan kemitraan antara 

perusahaan dan petani sebagai plasma sudah cukup baik walaupun masih ada 

sedikit penyimpangan yang dilakukan petani dan perusahaan, namun dalam hal 

ini, tidak telalu berpengaruh pada kinerja pola kemitraan itu sendiri.  
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2. Kinerja kemitraan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah berjalan 

dengan baik tersebut belum memberikan pengaruh kepada peningkatan nilai 

tambah yang dapat dinikmati oleh petani peserta karena hanya pada 

peningkatan pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit. Secara nominal rata-

rata pendapatan petani pola PIR Trans lebih tinggi dibanding rata-rata 

pendapatan petani pola KKPA, namun pada dasarnya hampir sama karena 

perbedaannya hanya kecil (2,14%). Artinya, dengan nilai kemitraan yang 

relatif sama juga (71%) dapat meningkatkan pendapatan petani tidak terlalu 

berbeda. 
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ABSTRACT 

The expansion of oil palm plantations has been blamed to be the causes of 

deforestation, biodiversity loss, increased greenhouse gas emission, and land 

conflicts in Indonesia. The introduction of certification on palm oil products is an 

effort to meet global demand of edible oils in the away that promote production 

sustainably and equitably. The goal is to rise oil palm production while reducing 

negative externalities. Oil palm production can be improved either by 

intensification and replanting on the current plantations or expansion on degraded 

land. Smallholder is the most vulnerable actor to be included in the certification 

scheme because of their weaknesses on accessing to technical assistance, inputs, 

finance, markets and infrastructure. This article is aimed to analyse barriers faced 

by oil palm smallholders to improve smallholder yields and to meet the 

requirements of certification. This study is based on literature reviews, 

stakeholder interviews and field visit in Riau Province. 

 

Keywords: Small holders, oil palm, agronomic, institutional, certification  

 

INTRODUCTION 

The global demand of crude palm oil (CPO) increases significantly in the 

last decade. There are several reasons of this phenomenon. Firstly, palm oil is an 

important and principal ingredient in various products (foods and non-foods) 

(Teoh, 2012; World Growth, 2011). Secondly, oil palm is the most productive 

crops producing edible oils in terms of tonnes per hectares (Teoh, 2012; World 

Growth, 2011). Thirdly, the cost of production of oil palm is the lowest amongst 

oil plant producers (Carter, Finley, Fry, Jackson, & Willis, 2007; Corley, 2006). 

High demand for CPO incite demand and price of fresh fruit bunches (FFB) 

(Dinas perkebunan Provinsi Riau, 2013). Better prospect of oil palm plantation 

eventually encourage people to grow oil palm either by land expansion (Badan 

Pusat Statistik, 2010; Fairhurst & McLaughlin, 2009; USDA, 2009) including 

converse their land from other crops to oil palm or intensification and replanting 

(Fairhurst & McLaughlin, 2009; Koh & Wilcove, 2007). In Indonesia, little effort 

has been focused on intensification. The reason is that the costs of land expansion 

is considerable less compared to intensification or replanting. This becomes a 

dillema for Indonesia. As illustrated in Figure 1, on one side, oil palm improves 

the welfare of local people and the economy of Indonesia through increased 

employment, farmers‟ income, taxes, value-added and foreign exchange (Purba, 

2003; Teoh, 2012; World Growth, 2011). On the other side, it creates negative 

social and environment such as deforestation, biodiversity loss, increased 

greenhouse gas emission, pollution, and land right conflicts (Danielsen et al., 

2008; Fairhurst & McLaughlin, 2009; Koh & Wilcove, 2008; McCarthy & Zen, 

2010). There three alternative strategies to increase oil palm production i.e., 
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intensification on current plantation including replanting and land expansion on 

degraded land. Expansion on peat land and forest land are not recommended as it 

creates negative impacts to environment. Likewise, land convertion from food 

crops to oil palm may have effects on food security. These issues become crucial 

in the global value chain, particularly in relation with product certification. 

The introduction of product certification in line with sustainable 

production is an effort to meet growing awareness of global consumers on 

environmental and social impacts caused by oil palm production and processing. 

The RSPO palm oil certification was established by international private 

companies and NGOs. The objectives is to promote the production and use of 

sustainable palm oil for people, planet and prosperity (RSPO, 2007). Indonesian 

government was also establish its own certification, Indonesian Sustainable Palm 

Oil (ISPO), through Permentan No. 19 Tahun 2011 tentang ISPO. ISPO is an 

agribusiness sistem for sustainable oil palm production that economically, socially 

and environmentally feasible. 

The change in the global market particularly product certification has 

significant impacts on actors in the palm oil value chain including adjustment 

costs, transcation costs, auditing and monitoring costs, and administration costs. 

Smallholders is the most vulnerable actor in the supply chain because of its scale 

economies, agronomic constrains, and institutional barriers. This article is aimed 

to review oil palm development, particularly related to smallholders. First this 

article describes demand for palm oil and the consumer awareness. Secondly, it 

discuss about the expansion versus intensification in the palm oil supply side. 

Thirdly, it describes determination of FFB prices. Fourthly, it presents the changes 

in global market and certification. Fifth, it describes agronomics and institutional 

barriers face by smallholders to obtain potential yields. Finally, the study suggests 

recommendation in how smallholders improve yield and business performances to 

face the changes in global market. Information needed in this study are collected 

from literature reviews, stakeholder interviews, and visiting oil palm plantation. 

 

Palm Oil Supply, Demand and Prices 

Demand for palm oil 

Demand for edible oil has increased significantly with population growth, 

per capita consumption, and the trend to replace animal fats in the human diet 

(Teoh, 2012). The most important edible oil in the global market are palm oil, 

soybean oil, rapeseed oil and sunflower oil. Palm oil has approriate characteristics 

that prefered by global oils and fats industry than other vegetable oil. Palm oil is 

the principle ingredient in various food products (cooking oils, margarine, 

chocolates, ice cream) and non-food products (detergents, soaps, cosmetics, and 

biofuels). More than 50% of products in supermarkets contain palm oil products 

(Teoh, 2012).  

European Union (EU) was the most important importer of palm oil until 

year 2004. Then, China becomes the largest importer between 2004 and 2006. 

Since 2006, India replaced China as the highest palm oil importer in the world. 

The changes in the global markets have changed the country of destination of 

palm oil, from EU to China and India. Campaigns by international NGOs and 

consumers‟ awareness on environmental and social impacts have triggered the 
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establishment of RSPO certification. Although, demand for CPO in EU countries 

still increases however its rate is below China and India. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.  World demand for palm oil (millions of tonnes CPO-PKO) Source: Oil 

World Annual (Various years) 

 

Palm oil production 

Rapid demand for edible oil  has provoked vegetable oil production. 

Soybean was in the top position of vegetable oil in the market before year 2000s. 

However, after almost three decades in the second position of the world demand 

of edible oil, palm oil become the most important vegetable oil since mid 2000s 

(Oil World, 2012; Teoh, 2012). In the last three decades, the total world 

production of vegetable oil has increased significantly from 40 million tonnes in 

1980 to 133 million tonnes in 2009 (Teoh, 2012). Palm oil is the most productive 

oil plant (t/ha) and the cost of production is the lowest compared to other 

vegetable oil, therefore its production growth rapidly. In the mid 2000s, palm oil  

production is the highest in the world followed by soybean oil, rapeseed oil and 

sunflower oil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.  World production of vegetable oils (millions of tonnes) Source: Oil 

World (Various years) Cited by Teoh (2012) 

Indonesia and Malaysia are the largest palm oil producers which account 

for 90.4% of total world production. As illustrated in Figure 3, Malaysia was the 

world largest palm oil producers until year 2004. Then, Indonesia take this 

position with 26.5 million tonnes of palm oil production in year 2012. This 

amount account for more than half world production (Oil World, 2012).   
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 In Indonesia, palm oil has been cultivated commercially since 1911. The 

first commercial plantation was established in Pulau Raja (North Sumatera) and 

Sungai Liput (Aceh). Then, the first palm oil mill was establised at Tanah Itam 

Ulu (North Sumatera) (Buana, Kurniawan, & Siahaan, 2004). Until1960s there 

was no significant progress in palm oil sector. In 1978 the Government of 

Indonesia established Nucleus Estate Smallholder (NES) or Perkebunan Inti 

Rakyat (PIR) programme. NES/PIR programme was supported by The World 

Bank and International Finance Coorperation (Teoh, 2012). In this period, there 

are three main operators in palm oil value chain i.e., state plantations, private 

plantations, and smallholders. In 1995, the NES was replaced by Koperasi Kredit 

Primer Anggota (KKPA) which supported by domestic financial institutions. 

Many palm oil plantations and mills were established and oil palm production 

started to increase significantly from 294,560 hectares and 721,172 tonnes CPO in 

1980 to 8,110,447 hectars and 21,958,120 tonnes CPO in 2010 (Badan Pusat 

Statistik, 2010). Land expansion increased significantly and dominated by private 

estate followed by smallholders (Figure 4).  

At the begining, most of palm oil plantations were located in Sumatera. 

Then expansion was carried out in Kalimantan and Papua. The largerst oil palm 

area is in Riau Province (25%) followed by the Province of North Sumatera 

(20%), South Sumatera (12%), Jambi (10%) and Central Kalimantan (10%). In 

2010, private companies operate more than half of the total area of Indonesian oil 

palm plantation. Smallholders, both scheme and independent, also play significant 

role in oil palm development which account for 37.9 percent of the total oil palm 

area in Indonesia. Riau province is the largest smallholders which account for 

36% of the total smallholder area in Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2012). 

 

 
Figure 3. World production of palm oil (millions of tonnes) Source: Oil World 

(Various years), Index Mundi (year 2012) 
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Figure 4. Oil palm area 1967-2010 (hectares) Source: Department of Agriculture, 

Indonesia 2012 

 

Determination of FFB prices 

Theoretically, price of a commodity is determined by supply and demand 

in a market. In Indonesia, the FFB prices are set by a price team at provincial level 

based on government regulation, Permentan No. 395/Kpts/OT.140/11/2005. The 

team consists of representatives of provincial and regencial governments, 

companies, smallholders and other related instituions. The objective is to 

guarantee FFB prices of oil palm growers at mill gate and to prevent unfair 

competitiveness among millers. 

The FFB prices are set up based on following formula:  

FFB price at mill = K (Hms x Rms + His x Ris) 

Where:  

P FFB = is the price of FFB received by oil palm growers at mill gate, (Rp/Kg) 

K = is an index of proportion of the price received by oil palm growers, (in 

percentage) 

Hms = is a weighting average of exported CPO prices (FOB) and domestic 

prices in each companies in the previous period, (in Rp/Kg) 

Rms = is CPO rendements or oil extraction ratio (OER), (in percentage) 

His = is a weighting average of exported CPO prices (FOB) and and 

domestic prices in each companies in the previous period, (in Rp/Kg) 

Ris = is PKO rendements or kernel extraction ratio (KER), (in percentage) 

 

The determination of FFB prices seems to be subjective and unfaire. In 

practice, K index is determined by CPO prices, costs of processing, marketing 

costs and depreciation. The costs dependent on the efficiency of mills, 

geographical location, and quality of CPO/PKO. The weighting average of CPO 

and PKO prices are fixed based on realization of the companies in the previous 

period. It depends on CPO prices in international markets. In reality, the OER and 

KER are mostly fixed lower than the ratio for good plant material. Hutapea (2013) 

argued that the OER and KER for good plant material are about 23.2 – 26.8 

percent and 4.2 -5.9 percent, respectively. However OER and KER fixed lower by 

the team (15.62-21.87 percent and 3.70-5.10 percent, respectively).   
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Another issue is that FFB prices are fixed based on the age of palm trees. 

Teoretically, OER and KER depend on the quality of fruit bunch and mill 

performance. Fruit quality is determined by plant material, fruit ripeness, and fruit 

set while factors that influence mill performance including losses in empty bunch, 

fruit in empty bunch, unstripped bunch, cyclone fibber, nut, solid decanter and 

raw effluent. In reality, millers always buy FFB based on the weight of FFB 

without considering the age of plants. 

In a monopsoni market, smallholders are price takers. Even though they 

grow good plant material and good quality of fruit, their OER and KER are 

always fixed at lower ratios. In many mills, the FFB from companies has a 

priority with the highest prices, then the fruits from companies scheme 

smallholder plantation. Independent smallholders have less access to the mills and 

mostly take the lowest prices. In facts, price regulation do not protect oil palm 

growers. Price mechanism does not work well in oil palm value chain. 

 

Changes in Global Market and Certification Scheme 

Market liberalisation and consumer awareness of quality of people and 

planet are the main issues in global market. The challenge to oil palm producers 

including access to the global market, risk of price variation, product certification, 

management practices, access to resources, access to finance and co-ordination 

mechanisms. 

Product certification is one of the important issues in the global market 

changes. Stake holders and activities in the value chain have to comply with the 

standards set by certification. This implies that production should be increased 

sustainably without or less negative social and environmental impacts. In general, 

stakeholders have to meet a list of requirements including traceability sistem, 

recources management, specific infrastructure, regulation compliance. 

In Indonesia, palm oil development should prevent land expansion to 

avoid deforestation, loss of biodiversity, greehouse gas emissions and land rights 

conflicts. Intensification is a promising strategy that can be applied to improve 

yield since oil palm plantations yields are mostly lower than its potential yield and 

smallholders‟ yields are lower than those of large-scale plantations (Molenaar et 

al., 2010). How to improve oil palm yields sustainably is the challenge that 

smallholders face to reduce the gap in productivity and to meet the requirements 

of certification. 

Theoretically, smallholder productivity correlate with the use of inputs and 

agricultural practices. Molenaar et al. (2010) shows that the most importat 

agronomic variables in determining smallholders‟ yield performance are land 

selection, quality of planting material, fertilizer inputs, harvest and transport, and 

replanting. However, agronomic constraints might not be solved without 

appropriate institutional arrangements. 

Scale economies of smallholders might be another important factor to 

improve their business performance. There are two types of smallholders: scheme 

and independent smallholders. Scheme smallholders (PIR or KKPA) have the 

same land size (2 hectares) and most of them are members of cooperatives (group 

farmers) while independent smallholders differ in land size, agricultural practices, 

land titles and work individually. Most of smallholders‟ size are relatively small 

to cover transaction costs (organization, monitoring, and administration). 
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Therefore, their business performace could be improve by working together in a 

group farmers to increase their scale economies 

Institutional environment (formal and informal) may play a significant role 

to achieve better business performance in a value chain. Theoretically, 

institutional environment indicates the environment (rules of the game) in which 

institutional arrangements function while institutional arrangements is co-

ordination mechanisms to organize activities and transactions, the way the game is 

played (Slangen, Loucks, & Slangen, 2008). Institutions facilitate activities and 

transactions between the stakeholders as a whole and individual actors in the 

sector (Groenewegen, Spithoven, & van den Berg, 2010). Transaction costs are 

the costs of coordination including contact, contract and control (Slangen et al., 

2008). As the scale economies of smallholders are relatively limited, this increase 

the costs of transactions including finding partners and production information, 

making negotiation, and monitoring agreements. 

There a number of actors involves in the palm oil  supply chain, such as 

agricultural inputs distributors, producers (companies and smallholders), 

agricultural extension services or technical assistant, middlemen, cooperatives, 

millers and manufactures, that produce palm oil and its derivative products and 

sell it to consumers. There are transactions of products and agricultural inputs 

between actors in the value chain. To equate supply and demand for these 

products there exist various co-ordination mechanisms (e.g. market, organizations 

and contracts).  

In a market the supply and demand of products and inputs meet and 

determined its prices. The determination of prices depends on the structure of the 

market, i.e., perfect competitive market, monopoly or monopsony, and oligopoly 

or oligopsony. Coordination mechanism depends on transaction costs, information 

and uncertainty, asymmetric information,time inconsistency, transaction specific 

investments, bounded rationality and transaction frequency. The choice of 

coordination is determined by maximum profit for individual actors or total profit 

of the chain (Slangen et al., 2008). 

An institutional pattern comprises a set of incentives and disincentives that 

how individuals and group act (Adam, 1993). Incentives and disincentives provide 

means on controlling actors to conduct according to the rule of the games. 

Therefore, facilitating incentives to the stakeholders in palm oil value change is 

crucial to drive actors behavior. 

 

CONCLUSION 

The creation of certification is an instrument to promote sustainable palm 

oil production through the supply chain and the collaboration of the stakeholders. 

The capability to meet the certification scheme differs amongst actors in palm oil 

sector. Millers and large-scale enterprises are considered to have competency to 

meet the certification requirements. However, this scheme puts the smallholders 

on a disadvantage situation given their scale economies, agronomic constrainsts 

and institutional barriers. The creation of incentives could be an important issue to 

promote stakeholders in the oil palm value chain. There are some government 

roles in supporting smallholders in the global market changes. Firstly, government 

should ensure policies that encourage market co-ordination to work with 

smallholders. Secondly, government should improve infrastructure and services 
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for oil palm smallholders to access tecnical assistance, inputs, finance, markets 

and land titles. Thirdly, government should promote beneficial commitment and 

effective parnership between stakeholders in the oil palm value chain.    
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ABSTRAK 

Kebutuhan beras meningkat sesuai dengan pertambahan penduduk.  

Meningkatnya kebutuhan beras ini berakibat pada keharusan untuk meningkatkan 

produksi padi.  Biaya pengeluaran untuk pupuk mempunyai proporsi yang cukup 

besat terhadap biaya total usahatani.  Untuk itu diperlukan subsidi pupuk oleh 

pemerintah untuk menekan biaya produksi usahatani padi. Metode pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling dimana pemilihan responden 

berdasarkan pertimbangan peneliti.  Sampel peneliian ini yaitu pada 3 kabupaten 

di Provinsi Riau yang menjadi lumbung padi, yaitu Kabupaten Rokan Hilir, dan 

Kuantan Sengingi (Kuansing) untuk mewakili luas panen dan produktivitas tinggi 

dan rendah.  Sebagai pembanding dipilih Kabupaten Pelalawan karena memiliki 

karakteristik usahatani padi yang khas, yaitu minimnya penggunaan pupuk. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis dampak penggunaan subsidi 

pupuk terhadap efisiensi usahatani padi di Provinsi Riau.  Metode analisis yang 

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yang digunakan 

untuk menjelaskan karakteristik petani dalam memanfaatkan kebijakan pupuk 

subsidi untuk usahataninya. Hasil penelitian menunjukkan RCR yang dihasilkan 

oleh usahatani padi yang menggunakan pupuk subsidi lebih tinggi dibandingkan 

yang tidak menggunakan pupuk subsidi.  Hal ini menunjukkan bahwa petani yang 

menggunakan pupuk subsidi lebih efisien dibandingkan dengan yang tidak 

menggunakan pupuk subsidi.  Kebijakan subsidi pupuk masih sangat diperlukan 

oleh petani. 

 

Kata kunci:  Subsidi pupuk, efisien, persediaan beras 

 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan beras semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah 

penduduk dan terjadinya pergeseran menu dari non beras menjadi beras.  Keadaan 

tersebut mendorong pemerintah untuk mencari terobosan baru guna meningkatkan 

produksi pangan yang bersifat massal dan integral (Pitoyo, 2003). 

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan 

produktivitas usahatani. Pupuk mempunyai proporsi sekitar 13,26 persen terhadap 

keseluruhan biaya produksi padi per hektar pada setiap musim tanamnya 

(Marisa.2013).  Hal ini menunjukkan bahwa pupuk mempunyai proporsi yang 

besar dalam biaya produksi padi sehingga harus diprioritaskan oleh pemerintah 

terkait dengan kebutuhan petani. 

Produksi tanaman pangan di Provinsi Riau pada umumnya masih 

terkendala dengan jenis lahan dan kondisi iklim geografis yang ada serta harga 

produk perkebunan yang masih tinggi dibandingkan dengan harga produk 

tanaman pangan.  Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam distribusi pupuk 
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bersubsidi yaitu pengalihan pupuk bersubsidi dari subsektor tanaman pangan ke 

subsektor perkebunan dan dari pupuk bersubsidi ke pupuk non subsidi.   

Pemerintah telah menetapkan kebijakan subsidi pupuk yang telah dimulai 

sejak tahun 1960, dan kebijakan ini merupakan salah satu dari kebijakan fiskal 

pemerintah yang ditujukan pada petani dengan tujuan meningkatkan produksi 

pertanian.  Untuk mempermudah pupuk subsidi diterima oleh petani pemerintah 

juga mengeluarkan peraturan mengenai distribusi pupuk, yang berlaku saat ini 

adalah Perautan Menteri Perdagangan (Permendag No 07/M-Dag/Per/2/2009) 

tentang pasokan pupuk yang diharapkan dapat memperbaiki penyaluran pupuk 

tepat waktu diterima oleh petani. 

Untuk meningkatkan produksi padi maka masukan atau faktor-faktor 

produksi seperti pupuk, tanah, tenaga kerja, modal dan iklim akan mempengaruhi 

besar kecilnya produksi yang diperoleh, yang selanjutnya juga akan 

mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan petani padi.     

 Ada beberapa permasalahan penting dalam pemberian subsidi pupuk 

yang dihadapi, diantaranya adalah  sistem distribusi dari produsen hingga ke 

petani belum efektif, dan  preferensi petani terhadap komoditi pangan masih 

sangat rendah dibandingkan dengan komoditi tanaman perkebunan di Provinsi 

Riau. Sehingga timbul pertanyaan berapa besarkah efisiensi usahatani padi bagi 

petani yang menggunakan pupuk subsidi dengan yang tidak menggunakan pupuk 

subsidi? Berdasarkan permasalahan ini maka penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis Dampak subsidi pupuk terhadap efiensi usahatani padi di Propinsi 

Riau.   

 

METODOLOGI 

Kegiatan penelitian  ini akan dilaksanakan pada 2 Kabupaten sentra padi 

di Provinsi Riau yang mewakili karakteristik luas panen dan produktivitas tinggi 

dan rendah serta 1 kabupaten yang memiliki cara budidaya yang khas karena 

minimnya penggunaan pupuk.  Ketiga Kabupaten tersebut masing-masing adalah 

1) Kabupaten Rokan Hilir dan  2) Kabupaten Kuantan Singingi untuk mewakili 

karateristik luas panen yang tinggi dan rendah, serta Kabupaten Pelalawan untuk 

mewakili cara budidaya yang minim penggunaan pupuknya sebagai sampel 

pembanding. Responden adalah petani yang melakukan usahatani padi.  Data 

yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Metode analisis yang 

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitaf. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum 

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam 

perekonomian Riau, yang dapat dilihat dari kontribusi nyata melalui penyediaan 

bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerapan tenaga 

kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan. 

Jumlah usahatani pertanian di Provinsi Riau pada bulan Mei 2013 sebanyak 581 

ribu rumah tangga usaha pertanian. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di 

Provinsi Riau mengalami kenaikan sebanyak 41 ribu rumah tangga dari 540 ribu 

rumah tangga pada tahun 2003 (Sensus Pertanian 2003) menjadi 581 ribu rumah 

tangga pada tahun 2013, yang berarti rata-rata peningkatan per tahun sebesar 0,81 

persen (Sensus Pertanian 2013).  
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Gambar 1. Perbandingan Rumahtangga Usahatani di Provinsi Riau  

Tahun 2003 dan 2013 (Sumber : BPS Provinsi Riau 2013) 

 

Dalam pembangunan pertanian di propinsi Riau sering terkendala dengan 

konversi lahan pertanian pangan. Konversi lahan sawah menjadi lahan 

perkebunan sawit sekitar 40,20%, sementara pertumbuhan penduduk Di Propinsi 

Riau cukup tinggi yaitu 3.53% per tahun.  Dengan rata-rata konsumsi beras per 

kapita/tahun sebesar 100.35 kg, maka konsumsi beras pada tahun 2012 sebesar 

594.992 ton, sementara produksi pada tahun tersebut 512.152 ton GKG atau setara 

dengan 321.324 ton beras maka Propinsi Riau masih kekurangan beras 273.668 

ton (46%) , kekurangan ini masih didatangkan dari luar Propinsi Riau terutama 

dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara  (Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura, 2013.) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.  Pola Panen Padi di Provinsi Riau Tahun 2007 dan 2012 

     (Sumber : BPS Provinsi Riau, 2013) 

 

Pada Gambar  2. dapat dilihat luas panen, produktivitas dan produksi padi 

sawah di Provinsi Riau dalam kurun waktu 2007-2012. Dari Tabel tersebut 

terlihat bahwa luas panen cenderung fluktuatif. Hal ini juga berpengaruh pada 

produksi padi yang cenderung fluktuatif.   Hal ini mengindikasikan bahwa belum 

optimalnya produksi padi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya 

seperti kebutuhan pupuk, jumlah tenaga kerja, jenis benih atau bibit yang juga 

berpengaruh terhadap produksi padi. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih 
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memperhatikan terpenuhinya kebutuhan faktor produksi di tingkat petani sehingga 

dapat mendukung peningkatan produksi padi yang juga akan mendukung 

ketahanan pangan terkait dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. 

 

Distribusi Pupuk Subsidi di Provinsi Riau 
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BKPP/Distan Propinsi              Peraturan Gubernur            

 

 

BKPP/Distan Kabupaten         Peraturan Bupati               Diatur dengan  

               Permendag 

 

Ka.BPP/KCD (Kepala               

   Produsen 

 

Cabang Distan Kec.) 

                            

Distributor               Penunjukkan 

 Distributor  

Oleh Produsen  

berdasarkan  

Rekomendasi Bupati 

Kepala Desa/Lurah     Pengecer 

 

 

Kelpk Tani/RDKK/                     Petani                    Diatur dengan  

 Permentan  

 Penyuluh 

 

 

 

Distribusi pupuk di Provinsi Riau mengikuti peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah.  Pada tahun 2003 dikeluarkan peraturan yang 

mengatur pengadaan dan penyaluran subsidi pupuk yaitu SK Menperindag No. 

70/MPP/Kep/2003 dimana pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan sistem 

rayonisasi. Semua produsen pupuk bertanggungjawab terhadap pengadaan pupuk 

pada wilayah sekitarnya apabila ada kesulitan dalam pengadaanya dapat 

melakukan kerjasama dengan produsen lain  

1. Alur Permintaan Pupuk adalah berdasarkan Rencana Definitif Kerja 

Kelompok Tani (RDKK) yang telah disyahkan oleh Kepala Cabang Dinas 

Pertanian Kecamatan (KCD) kemudian diajukan ke kios pengecer resmi yang 

telah ditunjukan oleh produsen dan diteruskan ke distributor dilanjutkan ke 

produsen yang ditembuskan ke Dinas Pertanian Kabupaten. Sementara untuk 

alur penyediaan pupuk adalah dari produsen disalurkan melalui distributor 

yang telah terdaftar kemudian disalurkan ke kios pengecer resmi berdasarkan 
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RDKK yang disyahkan KCD. Alur pembelian diawali dengan RDKK yang 

oleh ketua kelompok tani dibawa ke kios resmi  

2. Sistem pembayaran untuk pupuk subsidi ini adalah kelompok tani akan 

membayar pupuk pada saat setelah panen (yarnen) ke kios pengecer,  

sementara pengecer pupuk harus membayar secara tunai ke distributor 

demikian pula Distributor.  Sementara PT. PIM akan menagih pembayaran 

untuk pupuk yang sudah disalurkan ke Kementrian Pertanian di Jakarta  

 

Karakteristik Usahatani Padi di Lokasi Penelitian   

Untuk meningkatkan Produksi Padi di Propinsi Riau maka sejak tahun 

2009 pemerintah  melalui Dinas Tanaman Pangan dan hortikultura  melaksanakan 

strategi pengembangan tanaman padi melalui kegiatan optimalisasi lahan IP 100 – 

IP 200,  kegiatan Rehabilitasi Sawah Terlantar dan kegiatan Cetak Sawah Baru. 

Program ini dikenal dengan Operasi Pangan Riau Makmur yang dilakukan selama 

5 tahun pelaksanaan. Sumber anggaran untuk kegiatan ini berasal dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, APBD Kabupaten dan APBN. 

Bantuan sarana produksi berupa paket pupuk, bibit dan herbisida diambil dari 

dana APBD. 

Kegiatan usahatani padi yang dilakukan oleh petani di daerah penelitian 

pada umumnya hampir sama  dimulai dari kegiatan pembersihan lahan, menebas, 

menanam, pemeliharann (penyiangan dan penyemprotan hama dan penyakit) dan 

akhirnya panen.  Benih yang digunakan didaerah penelitian berbeda-beda untuk di 

Kecamatan Rimbo Malintang Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya 

menggunakan benih bibit unggul nasional Ciherang, demikian juga di Kecamatan 

Kuansing hanya berbeda varietas yaitu   Batang Piaman.  Sementara di 

Kecamatan Kuala Kampar petani banyak menggunakan benih unggul lokal Cekau 

dan Karya pelalawan dan sedikit yang menggunakan unggul nasional batang 

piaman.   

Frekuensi penanaman padi di tiga wilayah penelitian ada perbedaan untuk 

Kecamatan Kuala Kampar masih menanam hanya satu kali penanaman dalam satu 

tahun (IP 100).  Penanaman dilakukan pada Bulan Agustus/September yang akan 

dipanen pada bulan Januari/Februari. Kecamatan Rohil dan Kuansing sudah 

menerapkan dua kali dalam satu tahun. Penanaman di lokasi penelitian 

menggunakan sistem legowo 4-1 atau 3-1. Pada umumnya lahan di daerah 

penelitian adalah lahan pasang surut dan  sudah ada sistem irigasi dengan 

memanfaatkan air sungai dan curah hujan.   

Dalam hal pemupukan ada perbedaan di daerah penelitian. Di Kecamatan 

Rimbo Malintang Kabupaten Rokan Hilir, pada umumnya petani ada yang 

menggunakan pupuk dan ada pula yang tidak menggunakan pupuk dalam 

usahataniya, pupuk subsidi dapat diperoleh di koperasi yang merupakan kios 

pengecer resmi di wilayah setempat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurhayati et al (2010)  penggunaan pupuk optimal untuk varietas Ciherang di 

Rokan Hilir adalah 160 kg urea/Ha; 100 kg/ha SP 36 dan 50 kg KCl/Ha, dengan 

hasil produksi gabah berkisar 6 ton/ha.  Sedangkan apabila petani yang tidak 

menggunakan pupuk produksi yang dihasilkan rata-rata 4 ton/ha. Dari  hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata produksi padi masih di bawah hasil 

optimal, yaitu rata-rata hanya sekitar 3,07 ton/ha. Jadi masih ada gap antara 
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potensi optimal yang seharusnya bisa diperoleh. Beras/gabah  yang dihasilkan di 

daerah ini pada umumnya dipasarkan ke daerah Sumatera Utara.  

Kecamatan Kuantan tengah di Kabupaten Kuansing  pada umumnya petani 

menggunakan pupuk untuk usahataninya. Harga pupuk subsidi di daerah ini 

sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  Kondisi ini didukung 

oleh keberadaan distributor yang cukup banyak disini yaitu ada 5 distibutor yang 

siap mengangkut pupuk dari gudang PIM di Dumai sampai ke lokasi juga jalur 

transportasi yang baik dan lancar, serta bimbingan dari Petugas Penyuluh 

Lapangan yang intensif terhadap petani.  Petani di Kuansing sudah dapat 

menjadikan tanaman padi sebagai sumber pendapatan selain karet dan sawit.  

Sudah ada kelompok tani yang melakukan kontrak kerja sama dalam penjualan 

beras dengan toko swalayan sehingga pemasaran  hasil produknya cukup terjamin.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh dinas pertanian setempat hasil yang 

optimal akan diperoleh dengan pemakaian benih 25 kg/ha; urea 150 kg/ha; TSP 

100 kg/ha; KCl 50 kg/ha dan insektisida 2 liter/ha.  Produksi padi yang dihasilkan 

cukup tinggi rata-rata berkisar antara 7-8 ton/ha. Namun yang diperoleh dari hasil 

penelitian ini ternyata rata-rata produksi padi dari informasi responden masih di 

bawah hasil optimal, yaitu rata-rata hanya sekitar 3.73 ton/ha. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa masih terjadi gap yang cukup jauh antara potensi optimal 

yang bisa diperoleh dengan kondisi saat ini.    

Petani Di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, pada 

umumnya tidak menggunakan pupuk dalam usahataninya.  Pupuk yang tersedia 

cukup jauh dari lokasi sawah, yaitu di ibu kota kecamatan dengan jarak 35 km.  

Demikian pula ke ibu kota kabupaten berjarak 367 km. Transportasi 

pengangkutan pupuk sangat besar menyebabkan pupuk menjadi mahal.  Dengan 

luas garapan berkisar antara 2-3 ha, tanpa pemupukan maka produk hasilkan rata-

rata sekitar 4 ton per ha.  Bila menggunakan pupuk produksi padi dapat mencapai 

7 ton/ha (PPL Kuala Kampar, 2013). Untuk padi Cekau sudah cukup luas 

pemasarannya,  yaitu  Ke Kepulauan Riau, Kabupaten Bengkalis bahkan sampai 

ke Kalimantan (PPL, Kecamatan Kuala Kampar, 2013). Rata-rata produksi di 

daerah ini sekitar 3,25  ton/ha, meskipun sebagian besar petani tidak 

menggunakan pupuk. 

 

Analisis Efisiensi Usahatani Padi Di Lokasi Penelitian  

Salah satu ukuran keberhasilan petani untuk melaksanakan usahataninya 

adalah terjadinya peningkatan pendapatan dan efisiensi.  Salah satu indikatornya 

adalah  Return Cost Ratio (RCR).  RCR untuk masing-masing lokasi penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3.  RCR  usahatani yang menggunakan pupuk subsidi dan tidak 

menggunakan pupuk subsidi 

Keterangan RCR 

Rohil Kuansing Kuala Kampar 

Menggunakan pupuk subsidi 3.12 4.36 - 

Tidak menggunakan  2.23 - 3.10 
Sumber: data penelitian 2013 

  

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa bagi petani yang menggunakan pupuk 

subsidi RCR nya lebih tinggi dibandingkan petani yang tidak menggunakan pupuk 
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subsidi.  Oleh karena itu kebijakan subsidi pupuk masih sangat diperlukan oleh 

petani untuk menekan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

petani dan kesejahteraan petani. 

Produksi padi yang dihasilkan oleh petani dilokasi penelitian sebagian 

besar dijual ke luar Provinsi Riau, proporsi yang dijual besar dibandingkan 

dengan yang dikonsumsi.  Di Rohil proporsi yang dijual 84, 63%,  Kuansing 

72,89% dan di Kuala Kampar 75,79%.  Hal ini tentu saja akan berpengaruh 

terhadap persediaan beras di Provinsi Riau. 

 

KESIMPULAN 

1. RCR petani yang menggunakan pupuk subsidi lebih besar dibandingkan 

petani yang tidak menggunakan pupuk subsidi dalam usahatani padi yang 

dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa petani yang menggunakan pupuk 

subsidi lebih efisien dibandingkan dengan petani yang tidak menggunakan 

pupuk subsidi dalam usahataninya.  

2. Kebijakan subsidi pupuk masih diperlukan oleh petani untuk meningkatkan 

produksi dan pendapatan petani 

3. Hasil produksi padi yang dihasilkan banyak terjual keluar Provinsi Riau, 

sehingga akan berpengaruh terhadap persediaan beras di Provinsi Riau 
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ABSTRACT 

The purpose of this research are: (a) to know the development of Indonesia‟s sugar 

consumption aggregately during 1980-2011  (b) to analyze the factors that affecting 

on production, consumption, and domestic price of sugar in Indonesia. The data that 

used is time series data of 1992-2011 obtained from various source such as BPS, 

DGI,  Ditjen Perkebunan etc. the analysis method that used is 2SLS method with 

simultaneous model. The result of this research shows that the development of 

sugar‟s consumption aggregate in Indonesia during 1980-2011 has been increasing 

from year to year. However, the increasing of sugar‟s consumption haven‟t 

comparable yet with the increasing of domestic sugar‟s production. Sugar‟s 

production significantly affected by sugar cane‟s plantation area and coffee‟s price 

as complement product. Direct consumption of sugar significantly affected by 

civilization‟s quantity and the consumption‟s a year before. While the domestic 

price significantly affected by world‟s price, the exchange value of Rupiah and the 

price a year before.  

 

Key words : Consumption, production, domestic price, sugar 

 

PENDAHULUAN 

 Gula pasir merupakan salah satu dari sembilan bahan makanan pokok. 

Selain sebagai salah satu bahan makanan pokok, gula pasir juga merupakan 

sumber kalori bagi masyarakat selain beras, jagung dan umbi-umbian serta 

sebagai bahan pemanis dan pengawet makanan dan minuman. Keberadaan 

pemanis buatan dan pemanis lainnya sampai saat ini belum sepenuhnya bisa 

menggantikan keberadaan gula pasir. Karenanya gula pasir menjadi semakin 

penting perannya pada kebutuhan pangan masyarakat. Di Indonesia gula pasir 

merupakan komoditas pangan strategis kedua setelah beras.  

Sebagai bahan pangan sumber kalori, kontribusi yang diharapkan dari gula 

dalam konsumsi kalori penduduk Indonesia menurut Pola Pangan Harapan (PHP) 

menempati urutan keempat setelah padi-padian, pangan hewani serta minyak dan 

lemak dengan pangsa sebesar 6,7 persen (Sugiyanto, 2007). Dari berbagai produk 

gula yang dihasilkan di Indonesia, gula pasir memberikan kontribusi lebih dari   

70 persen dari pemenuhan konsumsi masyarakat disusul gula merah dan bahan 

pemanis lainnya (BPS, 2006). 

Konsumsi gula pasir didalam negeri secara absolut cukup besar dan dari 

tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat sejalan 

dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pertambahan penduduk setiap tahunnya 

mendorong meningkatnya kebutuhan gula pasir. Produksi gula pasir nasional pada 

tahun 2011 sebesar 2,12 juta ton, dimana konsumsi langsung rumah tangga 

sebesar 2,83 juta ton (dari 243 juta orang penduduk dikali konsumsi perkapita 
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11,64 kg). Sehingga defisit gula pasir nasional sebesar kira-kira 700 – 600 ribu 

ton (Wenas, 2012). Jumlah konsumsi pada tahun 2011 tersebut meningkat dari 

tahun sebelumnya. 

Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi (supply demand) gula 

pasir di Indonesia menyebabkan Indonesia terpaksa mengimpor gula pasir dari 

luar. Selain itu, dengan ketidakseimbangan tersebut akan menyebabkan fluktuasi 

harga yang cukup tajam dan cenderung meningkat. Sehingga dikawatirkan kondisi 

ini akan memicu inflasi dan menambah beban rumah tangga yang sudah dibebani 

oleh berbagai kebutuhan pokok lainnya. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (a) Bagaimanakah perkembangan 

konsumsi gula pasir secara agregat di Indonesia selama tahun 1980 – 2011,        

(b) Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap produksi, konsumsi 

langsung  dan harga domestik gula pasir di Indonesia?  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (a) mengetahui perkembangan 

konsumsi gula pasir secara agregat di Indonesia selama tahun 1980-2011,          

(b) menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi, konsumsi, 

dan harga domestik gula pasir di Indonesia. 

 

METODOLOGI 

 Penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru dengan menganalisis 

permasalahan di Indonesia. Penelitian ini berlangsung dari Bulan Januari 2012 

sampai Bulan Agustus 2013. Dengan tahapan pengumpulan data, analisis data, 

dan penyusunan laporan akhir penelitian. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa data deret waktu (time series) dari tahun 1994 sampai tahun 2011. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data produksi gula pasir, luas areal 

perkebunan tebu, konsumsi langsung rumah tangga, harga gula pasir, harga gula 

merah, harga kopi, jumlah penduduk, pendapatan perkapita, nilai tukar rupiah, 

impor gula pasir, dan harga gula pasir dunia. Sumber data diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS), Dewan Gula Indonesia (DGI), Direktorat Jendral 

Perkebunan, Bank Indonesia, dan London International Financial Futures and 

Options Exchange (LIFFE). Sumber informasi lainnya diperoleh dari buku, 

artikel, jurnal dan media masa elektronik. Penelitian ini menggunakan persamaan 

simultan, yang terdiri dari beberapa fungsi dimana setiap fungsi saling 

mempengaruhi. Masing-masing persamaan akan diduga dengan metode Two 

Stage Least Square (2SLS) dengan menggunakan program SAS (Statistic Analysis 

Sistem) versi 9.1.3. Adapun formulasi model pada penelitian ini yaitu: 

PGt = a0 + a1LGt + a2 RPGt + a3RPGMt + a4 RPKt + U.....................................    (1) 

CGt = b0 + b1JPt + b2 Pt +b3RPGt + b4 CGt-1 + U..............................................    (2) 

RPGt = c0 + c1 PIt + c2 ERt + c3 IMGt + c4 CGt + c5 PGt + c6 RPGt-1+ U……......   

(3) 

Besarnya koefesien yang diharapkan (hipotesis): a1>0, a2>0 ,a3<0, a4>0,  b1>0, 

b2>0, b3<0, b4>0, c1>0, c2>0, c3<0, c4>0, c5>0 dan c6>0. 

Dimana: 

PGt  = Produksi gula pasir pada tahun t (ton) 

LGt  = Luas areal tebu pada tahun t (ha) 

CGt  = Konsumsi gula pasir pada tahun t (ton) 

JPt  = Jumlah Penduduk Indonesia pada tahun t (jiwa) 
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Pt  = Pendapatan riil per Kapita (Rp/tahun) 

RPGt  = Harga domestik riil gula pasir pada tahun t (Rp/ton) 

RPKt  = Harga riil kopi pada tahun t (Rp/ton) 

RPGMt = Harga riil gula merah pada tahun t(Rp/ton) 

CGt-1  = Konsumsi gula pasir sebelumnya (ton/tahun) 

PIt  = Harga gula dunia pada tahun t (US$/ton) 

ERt  = Nilai riil tukar rupiah terhadap dollar pada tahun t (Rp/US$) 

IMGt  = Volume impor gula pada tahun t (ton) 

RPGt-1  = Harga riil gula pasir sebelumnya (Rp/ton) 

a0, b0, c0 = Intersep 

ai, bi, ci  = Parameter yang diduga (i =1,2,3,...) 

U  = Variabel eror 

Order condition digunakan untuk mengetahui apakah persamaan-persamaan 

yang ada dapat diidentifikasi atau tidak dapat diidentifikasi (Gujarati, 2006). 

Langkah-lahkah dalam Order condition adalah 

a. Bila (K-M) > (G-1) : persamaan tersebut dapat overidentified 

b. Bila (K-M) < (G-1) : persamaan tersebut underidentified 

c. Bila (K-M) = (G-1) : persamaan tersebut exactlyidentified 

Keterangan: 

K : Total variabel dalam model 

M :Total variabel endogen dan eksogen dalam persamaan yang teridentifikasi 

G : Total persamaan dalam model 

 

Tabel 1. Uji order condition 

Persamaan K – M <, =, > G – 1 Kesimpulan 

(1) 13 – 5 > 3 – 1 Identified 

(2) 13 – 5 > 3 – 1 Identified 

(3) 13 – 7 > 3 – 1 Identified 

 

 Hasil dari pengujian order condition menghasilkan kesimpulan bahwa 

persamaan dapat diidentifikasikan untuk masing-masing persamaan dalam model 

dan identifikasi model menunjukkan persamaan over identified. Dengan demikian, 

salah satu metode pendugaan para meter dapat digunakan dengan menggunakan 

metode Two Stage Least Square (2SLS). 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan Luas Areal dan Produktivitas Tebu di Indonesia 

  Indonesia dengan luas daratan 1.910.931,32 km
2
, merupakan negara 

terbanyak penduduknya di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 243 juta jiwa 

pada tahun 2011, menyebabkan konsumsi gula pasir cukup besar. Hal ini dapat 

dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat yang semakin meningkat. Permintaan 

gula juga akan terus meningkat apabila banyak industri makanan dan minuman 

yang memakai bahan baku gula pasir. Permintaan tanpa diimbangi dengan 

penawaran akan memicu kenaikan harga, didalam hukum permintaan dan 

penawaran yaitu apabila permintaan lebih besar dari penawaran maka akan 

menyebabkan harga meningkat, begitu juga sebaliknya. 
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Gambar 1. Perkembangan luas areal tebu di Indonesia, 1969-2011. Sumber: 

Direktorat Jendral Perkebunan. 

 

Sampai saat ini sumbangan pabrik gula di Pulau Jawa pada produksi gula 

nasional masih diatas 65%, dan pengusahaan tanaman tebu hampir secara 

keseluruhan dihasilkan oleh perkebunan tebu rakyat (zaini, 2008). Perkembangan 

laju pertumbuhan areal tebu dari tahun 1969-2011 terlihat tidak begitu 

berkembang dengan baik, hal ini juga menyebabkan produksi tebu/gula 

berfluktuasi. Pada periode 1997-2003 luas areal tebu di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, tetapi tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan. 

Penurunan luas areal tebu yang cukup tinggi terjadi pada periode tahun 1997 

sebesar 13,36 persen. Rata-rata peningkatan luas areal tebu tertinggi terjadi pada 

periode 1970-1979 dengan peningkatan luas areal rata-rata per tahun sebesar 

11,31 persen. Pada periode berikutnya hanya mengalami peningkatan rata-rata per 

tahun sebesar 0,63 persen. Periode 1990-1999 saat terjadi krisis, luas areal tebu 

mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,25 persen, tetapi pada dekade terakhir 

2000-2011 kembali mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,10 persen per 

tahun. 

Permasalahan perluasan areal tebu di Indonesia yang hampir seluruhnya 

dikerjakan oleh petani tebu rakyat, sangat erat kaitannya dengan masalah 

pendapatan petani tebu yang diakibatkan antara lain oleh tingkat produktivitas 

produksi dan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan input seperti, 

penyediaan pupuk, peralatan pertanian, sarana transportasi dan output usaha tani 

tebu seperti, pemberian modal usaha tani, penyaluran kredit yang didukung 

dengan bunga rendah, serta pemberian subsidi dari pemerintah terhadap prasarana 

usaha tani tebu (zaini, 2008). 

Perkembangan luas areal tebu secara umum untuk setiap status pengusahaan 

pada periode 1969-2011 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan rata-rata 

tertinggi terjadi pada PBS (Perkebunan Besar Swasta) yaitu sebesar 13,32 persen. 

Selanjutnya diikuti PR (Perkebunan Rakyat) dan PBN (Perkebunan Besar Negara) 

masing-masing sebesar 5,34 persen dan 3,05 persen.  
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Gambar 2. Perkembangan Luas Areal Tebu di Indonesia berdasarkan Status 

Pengusahaan, 1969-2011. Sumber: Direktorat Jendral Perkebunan. 

 

Perkembangan produktivitas tebu nasional pada kurun waktu 1969-2011 

secara umum terus berfluktuasi. Pada tahun 1969-1979 produktivitas tebu 

cenderung mengalami penurunan, tetapi pada periode 1980-1987 cenderung 

mengalami peningkatan. Begitu juga pada periode 1999-2011 produktivitas tebu 

cenderung mengalami peningkatan. Hasil rata-rata atau produktivitas bergantung 

pada kondisi alam dan cara bertani, dalam hal ini dukungan iklim dan cuaca serta 

pasokan input atau sarana produksi menjadi penentu produktivitas. 

 
Gambar 3. Perkembangan   Produktivitas  Tebu  di   Indonesia,   1969-2011 

      Sumber: Direktorat Jendral Perkebunan. 

 

Perkembangan Harga Gula Pasir di Indonesia 

Perkembangan harga gula pasir dalam negeri selama periode 1994-2011 

terus bergerak naik. Harga gula pasir rata-rata pada tahun 1994 sebesar 

Rp1391,93/Kg dan pada tahun 2011 sudah mencapai Rp 11705,00 /Kg atau 

kurang dari sepuluh kali lipat dibandingkan tahun 1994. Peningkatan harga gula 

pasir tertinggi terjadi pada saat krisis moneter yakni pada tahun 1998 dimana 

peningkatannya mencapai 75,76 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
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Peningkatan harga gula pasir pada tahun 1998 merupakan efek dari 

menurunnya produksi gula pasir nasional. Pada saat itu juga nilai tukar rupiah 

sedang mengalami penurunan. Akibatnya, harga produk impor menjadi lebih 

mahal, demikian pula halnya dengan komoditi gula. Hal inilah yang 

mengakibatkan harga gula pasir didalam negeri meningkat. 

Adanya fluktuasi harga gula pasir internasional berdampak pada harga gula 

pasir di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh Indonesia merupakan negara importir 

gula pasir. Sehingga harga gula pasir ditingkat konsumen berfluktuasi dan 

cenderung memiliki pola yang sama dengan harga gula pasir internasional. Seperti 

yang terjadi pada tahun 2005, dimana harga gula pasir di tingkat internasional 

pada saat itu mengalami kenaikan sehingga harga gula pasir dalam negeri juga 

naik. Kenaikan pada tahun 2005 disebabkan oleh suplai gula dunia pada tahun 

tersebut menurun akibat kenaikan harga BBM dan reformasi kebijakan pergulaan 

dunia di Uni Eropa. Hal itulah yang menyebabkan kondisi pergulaan dunia defisit 

sehingga harga gula dunia meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

meningkatnya harga gula dunia berpengaruh juga pada peningkatan harga 

domestik Indonesia. 

 

Perkembangan Impor Gula Pasir Indonesia 

 
Gambar 4. Perkembangan Volume Impor Gula Pasir di Indonesia,  1972-2011. 

Sumber: Direktorat Jendral Perkebunan 

 

Indonesia mulai melakukan impor gula pasir pada tahun 1967 dimana pada 

tahun sebelumnya indonesia merupakan negara pengekspor gula pasir. 

Perkembangan impor gula pasir dalam kurun 1972-2011 cenderung mengalami 

peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya luas areal, produktivitas, 

produksi gula serta meningkatnya konsumsi gula pasir didalam negeri. 

 

Tabel 2. Perkembangan Impor Gula Pasir Indonesia, 2009-2011 

Tahun 
Impor Gula Pertumbuhan (%) 

Volume (Ton) Nilai (000 US$) Volume Nilai 

2009 1.373.527 567.034 - - 

2010 1.382.525 803.114 0,66 41,63 

2011 2.371.250 1.638.729 71,52 104,05 
Sumber: Direktorat Jendral Perkebunan 
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Perkembangan impor gula pasir Indonesia selama periode tahun 2009-2011 

memiliki pola yang cenderung meningkat. Pada tahun 2009 volume impor gula 

pasir Indonesia mencapai 1,37 juta ton dengan nilai impor sebesar US$ 567 juta 

dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan sekitar 0,66 persen atau menjadi 

1,38 juta ton dengan nilai sebesar US$ 803 juta. Begitu pula pada tahun 2011 

volume impor juga mengalami kenaikan menjadi 2,37 juta ton atau naik sekitar 

71,52 persen dan nilainya mencapai US$ 1,64 miliar. 

 

Konsumsi Agregat Gula Pasir di Indonesia 

Konsumsi gula pasir dapat dibedakan atas konsumsi langsung dan konsumsi 

tidak langsung. Konsumsi gula pasir secara langsung merupakan konsumsi gula 

oleh rumah tangga dalam wujud aslinya yang digunakan untuk makanan dan 

minuman. Sedangkan konsumsi tidak langsung merupakan konsumsi gula oleh 

industri yang digunakan untuk bahan pengolahan makanan dan minuman. 

 

Perkembangan konsumsi agregat gula pasir di Indonesia dari tahun        

1980-2011 memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Konsumsi gula pasir 

secara agregat semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk, 

kesejahteraan masyarakat dan berkembangnya industri yang menggunakan bahan 

baku gula.  

 
Gambar 5. Perkembangan Produksi dan Konsumsi Agregat Gula Pasir di 

Indonesia 

Sumber: Dewan Gula Indonesia dan Direktorat Jendral Perkebunan 

 

Peningkatan konsumsi gula pasir belum dapat diimbangi dengan 

peningkatan produksi. Dari Gambar 5 terlihat bahwa kesenjangan antara produksi 

gula pasir dan konsumsi semakin meningkat, terutama semenjak tahun 1995. Hal 

ini diakibatkan oleh luas areal perkebunan tebu menurun dan produktivitas yang 

juga menurun sementara konsumsi terus meningkat. 

Sejak direformasinya tataniaga gula pasir pada tahun 1998 yang tertuang 

pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 25/MPP/Kep/1998 

tertanggal 21 Januari 1998 maka harga gula pasir ditentukan oleh mekanisme 

pasar. Mengingat Indonesia sebagai negara pengimpor gula pasir, maka harga 

gula pasir impor memiliki pengaruh yang besar terhadap terbentuknya harga gula 

pasir didalam negeri. Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 

pada tahun 1998, telah menyebabkan harga gula pasir didalam negeri meningkat 



173 

 

drastis sebesar 75,76 persen yaitu rata-rata harga gula pasir tahun 1997 sebesar  

Rp 1666,64 /Kg menjadi Rp 2929,34 /Kg pada tahun 1998. Hal itu menyebabkan 

terjadinya penurunan konsumsi agregat gula pasir yang relatif tajam (Gambar 5). 

Namun demikian, memasuki tahun 1999 harga gula pasir internasional cenderung 

menurun serta menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 

menyebabkan harga gula pasir mengalami penurunan. Penurunan harga gula pasir 

pada tahun 1999 menyebabkan konsumsi agregat gula pasir meningkat dari 

2.736.002 ton pada tahun 1998 menjadi 2.778.943 ton pada tahun 1999, 

sedangkan untuk periode tahun 2000-2011 konsumsi agregat gula pasir cenderung 

menaik dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,43 persen atau 3.300.000 ton pada 

tahun 2000 menjadi 4.597.919 ton pada tahun 2011. 

 

Pendugaan Model 

Nilai statistik t digunakan untuk menguji apakah masing-masing peubah 

eksogen berpengaruh nyata terhadap peubah endogennya. Hasil statistik t yang 

diperoleh menunjukkan bahwa ada beberapa peubah eksogen yang tidak 

signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap peubah endogennya. Dalam 

penelitian ini taraf α yang digunakan adalah: 

a. Berpengarung nyata pada taraf α = 1% 

b. Berpengarung nyata pada taraf α = 10%  

c. Berpengarung nyata pada taraf α = 15%  

d. Berpengarung nyata pada taraf α = 20%  

 

1. Produksi Gula Pasir 

Bentuk persamaan struktural produksi gula pasir adalah: 

PGt = -848314 + 6,31 LGt + 0,11 RPGt – 0,28 RPGMt + 0,08 RPKt 

 

Tabel 3. Hasil analisis persamaan struktural produksi gula pasir di Indonesia 

Variabel Koefisien t hitung Pr > |t| Nama Peubah 

Intersep -848314 -1,07 0,3047 Intersep 

LGt 6,31 3,40(a)
 

0,0053
 

Luas areal tebu  

RPGt 0,11 0,38 0,7083 Harga riil domestik  gula 

pasir 

RPGMt -0,28 -0,84 0,4173 Harga riil gula merah 

RPKt 0,08 1,52(c) 0,1535 Harga riil kopi 
Adj R

2 
= 0,55 Prob (F-hitung) = 0,0075 DW test = 1,62 

 

Berdasarkan hasil persamaan struktural pada Tabel 3, persamaan produksi 

gula pasir memiliki koefisien determinasi (Adjusted R-Square) sebesar 0,55 yang 

artinya bahwa 55 persen variasi produksi gula pasir mampu dijelaskan oleh 

variabel-variabel eksogennya. Sedangkan sisanya sebesar 45 persen dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain diluar persamaan. Hasil uji F didapatkan bahwa variabel-

variabel eksogen secara bersama-sama mampu Hasil menerangkan variabel 

endogen. Hal ini ditunjukkan oleh nilai P-value sebesar 0,0075 yang berarti 

bahwa nilai P-value sangat signifikan pada taraf nyata α = 1%.  

Luas areal perkebunan tebu berpengaruh nyata positif terhadap produksi 

gula pasir pada taraf nyata α = 1% dengan koefisien sebesar 6,31. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria (2009), yang menunjukkan bahwa 
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luas areal memberi sumbangan besar terhadap produksi gula pasir di Indonesia 

selama tahun 1970-2005 dengan koefisien sebesar 2,97. Bertambahnya luas areal 

tebu merupakan faktor utama terjadinya peningkatan produksi gula. Namun 

demikian, peningkatan luas harus disertai dengan peningkatan produktivitasnya 

(intensifikasi) mengingat semakin terbatasnya lahan untuk pertanian terutama di 

Pulau Jawa serta kemampuan bersaing dengan komoditas lainnya. 

Harga riil domestik gula pasir berpengaruh positif terhadap produksi gula 

pasir dengan koefisien 0,12 .Pengaruh tersebut tidak signifikan atau tidak 

berpengaruh nyata secara statistik (taraf nyata α = 71%). Hal ini dikarenakan 

produksi gula pasir tidak hanya digunakan untuk konsumsi langsung namun juga 

untuk konsumsi tidak langsung atau untuk kebutuhan bahan baku industri. 

Harga riil gula merah sebagai komoditi kompetitif berpengaruh negatif 

terhadap produksi gula pasir dengan koefisien -0,28. pengaruh tersebut tidak 

signifikan atau tidak berpengaruh nyata secara statistik (taraf nyata α = 42%). Hal 

ini sesuai dengan kondisi di lapangan bahwa meskipun terjadi peningkatan harga 

gula merah, maka tidak mungkin secara langsung petani akan beralih menanam 

nira.  

Harga riil kopi sebagai barang komplementer berpengaruh nyata positif 

terhadap produksi gula pasir pada taraf nyata  α  = 15% dengan koefisien 0,08. 

Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya industri kopi di Indonesia. Hal 

itu ditandai dengan banyaknya beredar berbagai jenis dan merek kopi. Sehingga 

kopi sebagai barang komplementer gula pasir sangat berpengaruh pada produksi 

gula pasir. 

 

2. Konsumsi Langsung Gula Pasir 

Bentuk persamaan struktural konsumsi langsung gula pasir di Indonesia 

adalah: 

CGt = -4937841 + 0,03 JPt+ 0,24 Pt  - 0,14 RPGt + 0,49 CGt-1 

Berdasarkan hasil persamaan struktural pada Tabel 4 persamaan konsumsi 

langsung gula pasir memiliki koefisien determinasi (Adjusted R-Square) sebesar 

0,75 yang artinya bahwa 75 persen variasi konsumsi langsung gula pasir mampu 

dijelaskan oleh variabel-variabel eksogennya. Sedangkan sisanya sebesar            

25 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar persamaan. Hasil uji F 

didapatkan bahwa variabel-variabel eksogen secara bersama-sama mampu 

menerangkan variabel endogen. Hal ini ditunjukkan oleh nilai P-value sebesar 

0,0002 yang berarti bahwa nilai P-value sangat signifikan pada taraf nyata            

α = 1%.  

 

Tabel 4. Hasil analisis persamaan struktural konsumsi langsung gula pasir di 

Indonesia 

Variabel Koefisien t hitung Pr > |t| Nama Peubah 

Intersep -4937841 -1,43 0,1772 Intersep 

JPt 0,03 1,65 (c)
 

0,1250
 

Jumlah penduduk 

Pt 0,24 0,27 0,7887 Pendapatan perkapita  

RPGt -0,14 -0.72 0,4882 Harga riil domestik gula 

pasir 

CGt-1 0,49 1,95 (b) 0,0752 Konsumsi tahun lalu 
Adj R

2 
= 0,75 Prob (F-hitung) = 0,0002 DW test = 1,80 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk Indonesia 

berpengaruh nyata positif terhadap konsumsi langsung gula pasir pada taraf nyata 

α = 15%.Hasil ini sejalan dengan penelitian Sugiyanto (2007), yang menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk memberikan sumbangan besar terhadap permintaan gula 

pasir di Indonesia selama 1973 – 2003 sebesar 0,53 persen. Begitu juga dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Yusuf et al (2010), yang menyatakan bahwa 

jumlah penduduk memberikan pengaruh yang besar terhadap konsumsi atau 

permintaan gula pasir di Indonesia selama tahun 1990 – 2009 dengan koefisien 

sebesar 25,99. 

Variabel pendapatan perkapita menunjukkan pengaruh positif terhadap 

konsumsi langsung gula pasir di Indonesia dengan nilai koefisien sebesar 0,24. 

Akan tetapi pengaruhnya tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata secara 

statistik (taraf nyata α = 79%). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa gula pasir 

merupakan bahan pangan pokok bagi penduduk Indonesia, sehingga pengaruh 

pendapatan seseorang tidak berpengaruh terhadap konsumsi gula pasir bahkan 

cenderung tetap. 

Hasil analisis persamaan struktural menunjukkan variabel harga riil 

domestik gula pasir berpengaruh negatif terhadap konsumsi langsung gula pasir. 

Koefisien estimasi variabel harga riil gula domestik adalah sebesar -0,14. Akan 

tetapi pengaruhnya tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata secara statistik 

(taraf nyata α =49%). Hal ini sesuai dengan kondisi di lapangan, dimana gula 

pasir merupakan bahan pangan pokok sehingga berapapun harga gula pasir maka 

masyarakat akan berusaha untuk memenuhinya. 

Variabel konsumsi gula pasir tahun lalu berpengaruh nyata positif terhadap 

konsumsi langsung gula pasir pada taraf nyata α = 10% dengan koefisien sebesar 

0,49. Hal ini menunjukkan bahwa naik atau turunnya konsumsi gula pasir 

dipengaruhi oleh konsumsi gula pasir sebelumnya.  

 

3. Harga Domestik Gula Pasir 

 Bentuk persamaan struktural harga domestik gula pasir di Indonesia adalah: 

RPGt = -1134861 + 0,90 PIt + 169,21 ERt – 0,15 IMGt + 0,29 CGt+ 0,42 PGt+ 

0,47 RPGt-1 

 

Tabel 5. Hasil Analisis Persamaan Struktural Harga Domestik Gula Pasir 

Variabel Koefisien t hitung Pr > |t| Nama Peubah 

Intersep -1134861 -1,09 0,3014 Intersep 

PIt 0,90 2,01 (b)
 

0,0721
 

Harga gula pasir dunia 

ERt 169,21 1,36 (d) 0,2041 Nilai tukar riil 

IMGt -0,15 -0,50 0,6256 Impor gula pasir 

CGt 0,29 0,05 0,9618 Konsumsi langsung gula 

pasir 

PGt 0,42 0,93 0,3747 Produksi gula pasir 

RPGt-1 0,47 1,86 (b) 0,0932 Harga gula tahun lalu 
Adj R

2 
= 0,98 Prob (F-hitung) = 0,0001 DW test = 2,20 

 

Berdasarkan hasil persamaan struktural pada Tabel 5 persamaan harga 

domestik gula pasir memiliki koefisien determinasi (Adjusted R-Square) sebesar 

0,98, artinya bahwa 98 persen variasi harga domestik gula pasir mampu dijelaskan 
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oleh variabel-variabel eksogennya. Sedangkan sisanya sebesar 2 persen dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain diluar persamaan. Hasil uji F didapatkan bahwa variabel-

variabel eksogen secara bersama-sama mampu menerangkan variabel endogen. 

Hal ini ditunjukkan oleh nilai P-value sebesar 0,0001 yang berarti bahwa nilai    

P-value sangat signifikan pada taraf nyata α = 1%.  

Variabel harga gula pasir dunia berpengaruh nyata positif terhadap harga 

gula domestik pada taraf nyata α  = 10% dengan koefisien 0,90. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria (2009). Dalam penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa meningkatnya harga gula pasir dunia berpengaruh juga pada 

peningkatan harga domestik gula pasir selama tahun 1970 - 2005 dengan 

koefisien sebesar 136, 62.  

Variabel nilai tukar riil menunjukkan tanda positif sesuai dengan tanda yang 

diharapkan. Variabel nilai tukar riil berpengaruh nyata secara statistik terhadap 

harga domestik gula pasir pada taraf nyata α  = 20% dengan koefisien sebesar 

169,21. Dimana jika nilai tukar riil meningkat maka rupiah akan melemah 

terhadap dollar, dengan demikian akan lebih banyak membutuhkan rupiah untuk 

membeli gula dunia walaupun dalam jumlah dan harga yang sama. Jika harga 

dunia tetap dan rupiah melemah maka jumlah gula pasir impor yang didapatkan 

akan berkurang sehingga supply menurun dengan permintaan yang tetap 

mengakibatkan harga domestik gula pasir naik. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan Maria (2009), yang menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah 

berpengaruh terhadap harga domestik gula pasir di Indonesia selama tahun      

1970 – 2005 dengan koefisien sebesar 61,57. 

Impor gula pasir mempunyai pengaruh negatif terhadap harga domestik gula 

pasir dengan koefisien sebesar -0,15, artinya jika impor gula pasir menurun 

sebesar 1 ton maka harga domestik gula pasir akan naik sebesar Rp 0,15, cateris 

paribus. Pengaruh impor gula pasir tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata 

secara statistik (taraf nyata α = 62%). Hal ini berarti bahwa kuantitas impor gula 

tidak mempengaruhi harga domestik gula pasir, akan tetapi yang mempengaruhi 

harga domestik gula pasir cenderung ke harga dunia dan nilai tukar rupiah/US$. 

Konsumsi langsung gula pasir berhubungan positif dan tidak signifikan atau 

tidak berpanguruh nyata secara statistik terhadap harga domestik gula pasir (taraf 

nyata α = 96%) dengan nilai koefisien variabel sebesar 0,29. Harga domestik gula 

pasir sebelumnya berpengaruh nyata positif terhadap harga domestik gula pasir 

pada taraf nyata α  = 10% dengan koefisien sebesar 0,49. Hal ini menunjukkan 

bahwa naik atau turunnya harga domestik gula pasir dipengaruhi oleh harga gula 

pasir sebelumnya. 

Produksi gula pasir berhubungan positif dan tidak signifikan atau tidak 

berpengaruh nyata secara statistik terhadap harga domestik gula pasir (taraf nyata 

α = 37%). Tanda positif menunjukkan bahwa kondisi tersebut merupakan anomali 

dari teori penawaran yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah yang 

ditawarkan maka harga yang terjadi semakin menurun. Tetapi hal ini tidak terjadi 

pada harga domestik gula pasir di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan 

ketersediaan gula pasir yang ada sebagian besar dari produksi dalam negeri yang 

pertumbuhan produksinya relatif lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan 

konsumsi. Hal ini sesuai dengan temuan Maria (2009), bahwa produksi gula pasir 

bertanda positif terhadap harga domestik gula pasir.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Perkembangan konsumsi agregat gula pasir di Indonesia menunjukkan 

kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan 

bertambahnya penduduk, kesejahteraan masyarakat dan berkembangnya 

industri yang menggunakan gula pasir sebagai bahan baku. Namun 

peningkatan konsumsi gula pasir tersebut belum dapat diimbangi dengan 

peningkatan produksi gula pasir nasional. 

2. Hasil analisis struktural pada setiap persamaan menunjukkan: 

a. Pada variabel luas areal tebu, harga domestik gula pasir, dan harga kopi 

berpengaruh positif terhadap produksi gula pasir, sedangkan harga gula 

merah sebagai komoditi kompetitif berpengaruh negatif. Luas areal tebu dan 

harga kopi berpengaruh nyata secara statistik, sedangkan variabel harga 

domestik gula pasir dan harga gula merah tidak berpengaruh nyata secara 

statistik. 

b. Pada variabel jumlah penduduk, pendapatan perkapita, dan konsumsi 

sebelumnya berpengaruh positif terhadap konsumsi langsung gula pasir 

sedangkan harga domestik gula pasir berpengaruh negatif. Jumlah penduduk 

dan konsumsi sebelumnya berpengaruh nyata secara statistik, sedangkan 

variabel harga domestik gula pasir dan pendapatan perkapita tidak 

berpengaruh nyata secara statistik. 

c. Pada variabel harga gula pasir dunia, nilai tukar rupiah, konsumsi langsung 

gula pasir, produksi gula pasir dan harga domestik gula sebelumnya 

berpengaruh positif terhadap harga domestik gula pasir sedangkan variabel 

impor gula menunjukkan pengaruh negatif. Selain variabel impor gula pasir 

dan konsumsi langsung gula pasir, semua variabel berpengaruh nyata secara 

statistik. 

 Melihat keadaan luas areal tebu yang semakin menurun dan permintaan gula 

melebihi penawaran gula pasir domestik mengakibatkan kecenderungan untuk 

melakukan impor gula pasir semakin meningkat. Adanya gejala tersebut akan 

menguras devisa negara yang cukup banyak untuk mengimpor gula pasir. 

Keadaan ini seharusnya semakin memotivasi untuk meningkatkan produksi gula 

pasir  nasional melalui upaya peningkatan produktivitas dan peningkatan daya 

saing industri gula pasir nasional dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan 

dalam negeri dan penghematan devisa negara. 
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ABTRACT 

Perubahan yang terjadi dalam cara pandang dan berpikir masyarakat yang 

terutama dipengaruhi oleh kekuatan luar seperti globalisasi, demokratisasi, 

desentralisasi dan regioanlisasi perekonomian menuntut penyesuaian yang 

sepadan termasuk dalam hal kemampuan sumberdaya manusai di sector pertanian, 

khususnya penyuluhan. Sumberdaya penyuluhan di Indonesia mengahdapi 

persoalan kurangnya jumlah personil maupun kualifikasi sehingga memerlukan 

upaya tertentu untuk dapat memnuhi fugnsinya secara optimal. Di antara upaya 

untuk itu adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

melengkapi sistem penyuluhan yang sudah ada dengan peluncuran cyber 

extension. Makalah ini melihat seberapa jauh cybex dapat memberikan kontribusi 

pada peningkatan sumbrdaya penyuluhan dengan menggunakan kasus 

implementasi cybex di level Kabupaten yaitu Kabupaten Sumedang. Dengan 

menggunakan nara sumber pokok yaitu insan penyuluh di tingkat Kabupaten 

dieksplorasi berbagai informasi untuk memperoleh informasi terkait dengan 

potensi dan permasalahan implementasi cybex di Sumedang.  

 

Kata kunci: Sumberdaya penyluhan, perubahan, cyber extension, Sumedang 

 

PENDAHULUAN 

Era komunikasi antar manusia dikatakan telah mengalami revolusi, seiring 

dengan berkembangnya teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK). Hampir semua aspek kehidupan telah menggunakan TIK sebagai media 

untuk mengkomunikasikan ide dan pendapat antar manusia baik sebagai individu, 

kelompok maupun lembaga. Tidak ketinggalandi dunia pertanian, TIKtelah 

merambah dan memasuki sisi aktivitas pertanian termasuk dalam penyampaian 

informasi dan mengkomunikasikannya di antara stakeholders pertanian lewat 

penyuluhan pertanian.  

Pola lama transportasi dan penyampaian informasi di dunia pertanian juga 

telah mengalami perubahan dan kemajuan berkat TIK. Petani baik secara mandiri 

maupun terprogram telah dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber 

secara cepat dan murah serta lebih banyak/kaya. Kemajuan yang pesat dalam 

pemanfaatan TIK untuk pertanian dapat kita lihat baik di Negara maju dan secara 

mencolok terjadi di berbagai negara berkembang seperti di Asia dan Afrika 

(Koehnen, 2011). Namun demikian tidak setiap kelompok maupun wilayah 

pertanian dapat memperoleh manfaat yang sama dari kemajuan TIK. Wilayah 

yang relative maju dengan infrastruktur dapat dengan mudah mengakses 

informasi ketimbang mereka yang ada di pelosok maupun pinggiran dengan akses 
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terbatas yang kemudian terangkat dalam isu digital divide, yang juga terjadi dalam 

dunia pertanian (Adekoya, 2007). 

Informasi pertanian khususnya hal-hal terkait dengan pengembangan 

sector pertanian sangat diperlukan Indonesia dalam rangka dapat memperkuat 

struktur pertanian dan khususnya ketahanan pangan. Untuk itu petani perlu 

didorong dan diberikan pengayaan cara bertani sampai dengan pemasaran produk 

melalui peningkatan pengetahuan dan kapasitasnya melalui berbagai penyuluhan. 

Persoalannya jumlah penyuluh yang qualified ternyata masih jauh dari kebutuhan.  

Oleh karena itu selain program penyiapan sumberdaya manusia penyuluhan, 

Indonesia juga sedang dalam rangka mengembangkan cybex khususnya dalam 

menutup kekurangan jumlah penyuluh lapangan pertanian (PPL). Data terakhir 

menunjukkan dari kurang lebih 75 ribu desa di Indonesia, terdapat kekurangan 

sekitar 35 ribu penyuluh (Departemen Pertanian RI, 2013). Persoalannya tidak 

mudah untuk mencetakdan mempersiapkan sumberdaya penyuluh sebanyak itu 

dalam waktu singkat. Oleh karena itu cybex diharapkan dapat menjadi alternative 

atau setidaknya secara paralel dapat berkontribusi dalam menutup kekurangan 

tenaga penyuluh baik dari segi jumlah maupun kualitas. 

Cybex merupakan upaya dalam rangka menuju smart extension yang 

mampu memberikan penyuluhan baik secara mandiri melalui pembelajaran 

sendiri oleh petani melalui media yang dipersiapkan menggunakan TIK, maupun 

upaya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh yang ada sehingga penyuluh dalam 

melakukan tugasnya menjadi lebih ringan, efisien dan efektif.  Paper ini mencoba 

melihat seberapa jauh konsep smart extension ini berpotensi dapat dikembangkan 

di dalam kerangka sistem penyuluhan pada skala kecil dengan mengambil kasus 

Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Setelah pendahuluan ini, paper akan meninjau 

berbagai tantangan eksternal dan hakikat teknologi khususnya TIK bagi kemajuan 

komunikasi manusia dan seberapa jauh secara khusus dapat membantu kegiatan 

penyuluhan di sektor pertanian. Selanjutnya deskripsi kasus dan penilaian potensi 

dan masalah penerapan TIK dalam menunjang penyuluhan akan diberikan. 

Sebagai penutup  akan ditarik kesimpulan dan rekomendasi. 

 

Tantangan Era Perubahan dan SDM Penyuluhan 

Indonesia telah lebih dari 60 tahun merdeka sebagai negara berdaulat. 

Selama kurun waktu tersebut telah kita saksikan naik turunnya kehidupan politik 

dan sosial ekonomi mewarnai perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan 

negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa sector pertanian menjadi saksi pergerakan 

tersebut dan bahkan menjadi penopang dari era  pemerintahan Presiden Soekarno, 

Soeharto, dan beberapa presiden setelah itu sampai saat ini. Dapat dikatakan 

meskipun hampir semua era kepemimpinan tersebut menempatkan sector 

pertanian pada sector prioritas tetapi pada kenyataanya peluang sector pertanian 

untuk maju belum terbukti menjadi sector unggulan karena kemungkinan belum 

terfokusnya perhatian pada sector ini. Prestasi-prestasi di bidang pertanian relative 

jarang muncul namun hal tersebut tidak perlu menjadi penghalang untuk maju, 

banyak prestasi di dunia pertanian yang terus diciptakan oleh anak-anak bangsa. 

Yang diperlukan adalah semacam national branding sehingga lebih dikenal secar 

internasional (Akhyari Hananto, 2013). 

Di sisi lain paradigm pembangunan sebagai sebuah gerakan internasional 

telah dipengaruhi oleh cara pandang pembangunan yang terutama dimotori oleh 
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lembaga-lembaga internasional maupun penggerak lainnya. Terminologi 

globalisasi, hak asasi, demokratisasi, privatisasasi, partisipasi, desentralisasi, 

regionalisme ekonomi, pembangunan berkelanjutan, menjadi kata-kata akrab di 

telinga masyarakat sebagai jargon pembangunan (lihat Nyarwi Ahmad, 2012). 

Dua di antaranya telah dan sedang dijalani dan akan dihadapi oleh Indonesia 

adalah desentralisasi/otonomi dan pasar bebas Asean. Keduanya memberikan sisi 

minus maupun positif tergantung bagaimana menyikapi maupun mempersiapkan 

diri. Desentralisasi dan otonomi telah terjadi di Indonesia sejak era reformasi di 

awal 2000 dan masih terus berproses melalui upaya-upaya transformasi dan 

reformasi. Keterbukaan informasi merupakan salah satu buah reformasi tersebut 

yang sedikit banyak ikut mempengaruhi sektor pertanian.  

Peran pertanian akan semakin penting dalam konteks globalisasi maupun 

regionalisasi ekonomi jika potensi tersebut dapat diterjemahkan dalam sistem 

perdagangan internasional. Potensi Indonesia akan membuka peluang besar 

berinteraksi dengan negara lain melalui ekspor secara kompetitif. Namunhal ini 

menuntut keberanian untuk orientasi ke luar, berkompetisi yang menuntut pula 

pada penyesuaian kelembagaan dan peraturan yang mengiringinya. Semua itu 

hanya dapat dilakukan jika dilakukan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya 

manusia di sector pertanian. Salah satu sumberdaya manusia di sector pertanian 

yang menjadi ujung tombak adalah tenaga penyuluh. Tenaga penyuluhan yang 

akan langsung mengarahkan petani untuk dapat sejalan dengan kebutuhan dunia 

akan sector pertanian. Standart internasional harus dapat dipenuhi dalam proses 

produksi maupun dalam kualitas produk sehingga diterima di pasar internasional 

(FAO, 2003). Artinya petani harus mendapatkan informasi yang baku untuk dapat 

memproduksi, memproses dan memasarkan menurut standart internasional. Ini 

berarti tenaga penyuluhan harus dapat menyebarkan informasi yang dibutuhkan 

tersebut secara lebih efektif dan efisien.  

Lebih jauh FAO (2003) mengindikasikan hal yang perlu untuk diantisipasi 

sebagai implikasi dari pergeseran paradigm terhadap sumberdaya manusia 

penyuluhan adalah yang terpenting terutama adalah bagimana di era keterbukaan 

ini dapat terjadi program penyuluhan yang lebih interaktif dan partisipatif dimana 

seluruh pemangku kepentingan dapat saling memberikan kontribusinya secara 

terpadu. Jika demikian semua kelompok petani baik kecil maupun besar 

diharapkan dapat memeproleh manfaat dari keberadaan penyuluhan. 

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi harus 

dimanfaatkan secara optimal sehingga semua petani dari berbagai kalangan dan 

golongan dapat memperoleh informasi yang mencukupi. Namun demikian harus 

diakui bahwa meskipun di satu pihak kita kekurangan tenaga penyuluh, bukan 

berarti TIK akan dapat menggantikan sumberdaya manusia penyuluhan.  

Informasi sebagaisebuah layanan dibutuhkan oleh semua orang. Informasi 

diperlukan oleh pihak yang membutuhkan melalui upaya pencarian informasi. 

Sedangkan pemilik atau produsen informasi akan menyediakan baik secara gratis 

maupun dengan menjual. Pada tataran tertentu informasi kemudian menjadi 

komoditas yang artinya prinsip produksi, konsumsi dan distribusi juga berlaku 

hukum ekonomi seperti halnya komoditas kebutuhan yang dibutuhkan manusia 

pada umumnya (lihat Dervin 1998, Reddy 2005). Peran teknologi sudah barang 

tentu akan sangat penting terutama ketika teknologi mampu memperbaiki pola 
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tiga kegiatan tadi sehingga menjadi lebih efisien, efektif, memperkaya pilihan, 

dan tembus ruang dan waktu.  

Manusia sebagai pengguna teknologi terus berharap bahwa apa yang 

diinginkan manusia dapat terpenuhi secara lebih baik. Orang berharap untuk 

menjadi lebih pintar (smart) dalam mencapai tujuannya dimana capaian yang 

diperolehnya harus semakin baik, semakin murah, dan semakin mudah. Di sisi 

lain orang juga berharap teknologi itu sendiri juga terus berkembang, 

bereproduksi sehingga semakin dapat dikembangkan terus agar semakin dapat 

bekerja sendiri sesuai dengan yang dikehendaki manusia. Jadi smart dalam hal ini 

dapat dipandang dari dua sisi yaitu manusia sebagai pengguna harus dapat 

menjadi lebih cerdas, dan di sisi lain teknologi juga diharapkan semakin cerdas 

mampu memenuhi harapan dan keinginan pengguna.  Dalam terminologi 

kebudayaan aspek kedua ini merupakan upaya manusia untuk untuk membentuk 

dunia menurut persepsinya melalui teknologi atau dengan kata lain teknologi 

menjadi bagian dari kebudayaan (Eko Nugroho, 2009). 

Istilah cuber etension adalah aplikasi TIK dalam penyediaan tingkat 

keterhubungan dan failitas komunikasi di antara petani dan penyedia informasi 

yang dapat berasal dari pemerintah maupun lembaga lain (Adekoya, 2007). 

Pengembangan cybex dimulai intensif dimulai kurang lebih di era 90an, seiring 

dengan pertumbuhan  sector TIK. Tentu  saja dalam komunikasi tersebut 

dibicarakan seluruh aspek pengembangan pertanian mulai dari produksi, 

manajemen, pemasaran dan aktivitas social ekonomi lainnya khususnya di 

wilayah pertanian yang umumnya di perdesaan.Dan yang lebih penting adalah 

interaksi melalui TIKtersebut adalah komunikasi yang mencoba meningkatkan 

pemahaman terhadap informasi. Dengan demikian interaksi antara pelaku 

komunikasi menjadi penting. India merupakan salah satu negara global south 

yang sangat progresif dalam menggunakan cybex untuk mengembangkan 

pertanian India. Sharma (2003) mencatat telah lebih dari 20 inisiatif upaya 

pengembangan cybex. Lebih lanjut dia memberikan catatan penting bahwa proses 

Cyber Extensionperlu memiliki visi yang jelas di tingkat nasional, tingkat negara 

dan yang lebih penting di tingkat Universitas/Perguruan Tinggi Pertanian Negeri. 

Fokus utama TIK untuk pertanian secara umum adalah memenuhi 

kebutuhan petani akan informasi. Kebutuhan informasi oleh petani biasanya 

adalah seputar informasi pasar, teknologi pertanian termasuk teknologi pasca 

panen, pembangunan pertanian pada umumnya, cuaca, contoh-contoh (best 

practices), informasi hama, informasi kesesuaian lahan, dan lain-lain. Ketika 

informasi tersebut tersedia dengan mudah, murah dan mudah dimengerti, serta ada 

contoh-contoh keberhasilan, petani akan cenderung untuk berminat dapat 

mengikuti. Perubahan yang terjadi baik factor alam maupun social ekonomi dan 

politis termasuk factor internasional yang semakin kompleks dan cepat menuntut 

pola komunikasi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi terkait hal-hal 

tersebut dimana TIK berperan besar.  Hal terpokok dari perubahan budaya petani 

antara lain, semakin sulitnya untukdapat dikumpulkan pada satu tempat dan waktu 

dengan beraneka ragamnya kegiatan individual mereka, petani juga telah 

mengenal mobilitas yang tidak hanya di desa di mana dia tinggal, dan tentunya 

petani modern mulai mengenal TIK (lihat Adekoya 200, Reddy, 2005) .  

Tidak seperti penyuluhan konvensional di mana tenaga penyuluh bertemu 

dan bertatap muka menjelaskan seluruh aspek dan materi penyuluhan kepada 

http://www.cyberexyension.web.id/
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petani, cybex dapat lebih banyak memberikan informasi yang lebih cepat, lebih 

lengkap,  namun sentuhan komunikasinya dirasakan berkurang. Sebuah smart 

extension sebagai upaya untuk terus memperbaiki pola dan  struktur penyuluhan 

berbasis TIK, hendaknya dapat menggabungkan ke-smart-an manusia penyuluh 

dengan ke-smart-an teknologi komunikasidan informasi sehingga mampu 

memberikan nilai tambah khususnya kepada petani dan menjadi smart farmers. 

Secara sederhana pola itu dapat diGambarkan dalam bagan 1. berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Framework of Smart Extension (Kostaman, 2013) 

Smart extension dengan demikian merupakan upaya pemanfaatan 

kombinasi kecerdasan manusia penyuluh dengan teknologi penyuluhan khususnya 

TIK sehingga tujuan untuk membuat petani sadar informasi dapat tercapai yang 

pada akhirnya akan dapat mendekati tujuan yang lebih umum yaitu kesejahteraan 

petani.  

 

Kasus Cyber Extension Kabupaten Sumedang 

Di Indonesia Departemen Pertanian sebagai lembaga tertinggi negara yang 

bertanggung jawab mengurusi perkembangan pertanian, telah dikembangkan 

suatu sistem layanan penyuluhan pertanian bagi petani yang dikelola oleh Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Dengan semakin berkembangnya 

teknologi informasi dan komunikasi, peran dan fungsi pelayanan penyuluhan 

dituntut untuk mampu melakukan berbagai penyesuaian dan perubahan dalam 

sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian baik melalui media tercetak 

maupun media elektronik. Peran unit kerja pengelola materi, data dan informasi 

penyuluhan pertanian dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

perlu didukung sistem informasi yang kuat dan jelas dalam menerapkan dan 

mengoperasionalkan pelayanan materi, data dan informasi berbasis komputer 

kepada masyarakat pengguna jasa informasi penyuluhan pertanian (Departemen 

Pertanian 2013, Eko Nugroho, 2009). 

Oleh karena itu Deptan kemudian membentuk Sistem Informasi 

Penyuluhan berbasis TIK yang disebut dengan Cyber Extension. Pengelolaan 

dilakukan mulai dari Pusat,Propinsi sampai ke Kabupaten/Kota. Admin Puncak 

berdudukan di Sekretariat Pengelola Cyber Extension Pusluhtan Departemen 

Pertanian (Level 1), Admin bidang lingkup Pusluhtan (level2 ), Admin Propinsi 

ADMIN TIM BAHAN 
MATERI 

PENYULUH 

PETANI 

Lembaga 

diklat  
Litbang 



184 

 

dan kabupaten/Kota (Level 3) dan Admin Kabupaten/Kota (level 4) (Departemen 

Pertanian 2013, Kostaman 2012). Jadi terlihat bahwa sistem penyuluhan 

berjenjang terpusat.Sumedang sebagai sebuah Kabupaten dalam hal ini terletak 

pada jenjang ke empat dalam rangkaian sistem infomasi penyuluhan Indonesia.  

Guna melengkapi pelaksanaan Cyber Extension di daerah, Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melalui Pusat Penyuluhan 

Pertanian tahun 2013 telah membuat peraturan menteri no. 

16/Permentan/OT.140/2/2013 yang mengatur tentang standar Operasional Sistem 

Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (Cyber Extension, Simluh dan 

Simpoktan), lalu pada tahun 2010-2011 telah melakukan pengadaan 1.180 unit 

alat pengolah data (komputer, printer dan modem) untuk didistribusikan ke 

provinsi, kabupaten/kota dan BPP. Sampai dengan saat ini telah dilatih 628 orang 

tenaga Admin/Petugas Operator dan diharapkan dapat menularkannya ke petugas 

lainnya (Departemen Pertanian 2013). 

Fakta menunjukkan di beberapa wilayah, para penyuluh pertanian seakan 

berlomba dengan petani dalam rangka pengusaan TIK untuk memperlancar usaha 

pertanian. Banyak petani atau kelompok tani yang sudah secara maju telah 

menggunakan teknologi handphone maupun internet sebagai media untuk 

pemasaran maupun transaksi dan pencarian informasi sebagai pengganti 

penyuluhan baik karena ketiadaan personel penyuluh maupun terbatasnya 

informasi penyuluhan (lihat misalnya Eko Nugroho 2009).  Demikian juga pada 

kasus penyuluh Kabupaten Sumedang, banyak diindikasikan para penyuluh mulai 

sering kalah informasi dengan para petani khususnya petani yang telah akses 

teknologi TIK (Kostaman, 2013). 

Cyber extension dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan data dan 

informasi penyuluhan khususnya membantu dalam memperlancar dan 

mempermudah fasilitasi kepada pelaku penyuluhan terutama para penyuluh 

pertanian lapangan. Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja penyuluh 

dan penyuluhan, beberapa champion penyuluhan di Sumedang telah menyadari 

perlunya peningkatan pelayanan yang efisien, cepat, mudah, akurat, murah, aman, 

terpadu dan akunTabel. Mereka menyadari pentingnya pengenalan TIK dalam 

penyuluhan, namun disadari adanya kendala pengetahuan dan alat. Meskipun 

telah ada bantuan dari pusat, mengingat luasnya medan dan kualitas penyuluh 

yang ada, beberapa champion tersebut berkreasi untuk mengembangkan cybex 

dengan kontkes local dan dalam beberapa hal menggunakan peralatan atas usaha 

sendiri (Kostaman, 2013) 

Para perintis penyuluhan di Kabupaten Sumedang terutama berasal dari 

Balai Penyuluh Pertanian setempat. Dengan penuh tanggung jawab akan 

kemajuan pertanian di Kabupaten Sumedang, mereka mengusahakan sebuah 

sistem penyuluhan di tengah keterbatasan sistem penyuluhan. Mereka secara 

mandiri telah melakukan inovasi dengan cara mengelola fasilitas TIK yang 

terbatas untuk sebanyak-banyaknya manfaat. Para penyuluh lapangan Kabupaten 

baik yang merupakan staf penyuluh lapangan maupun sukarelawan diberikan 

peningkatan kapasitas secara rutin baik soal TIK maupun materi penyuluhan dan 

cara pendampingan dan penyampaian materi penyuluhan. Dalam hal materi 

penyuluhan, para champion ini telah mencoba kompilasi kearifan local, maupun 

best practices yang berasal dari Kabupaten Sumedang sendiri untuk  menjadi 

materi penyuluhan. Pengemasan ini kemudian dikirim ke pusat untuk memperoleh 
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pengemasan lebih lanjut maupun ijin dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan 

SDM Pertanian (Kostaman, 2013).  

Harus diakui upaya para perintis tersebut secara skala masih terbatas baik 

karena umberdaya maupun persoalan kewenangan yang terbatas sehingga upaya-

upaya tersebut belum dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan  besar. Namun 

sedikit banyak upaya ini telah menyadarkan akan pentingnya berinovasi di tengah 

keterbatasan. Pengakuan telah datang paling tidak dari sejawat penyuluh dari 

wilayah lain yang mencoba melakukan kajian banding maupun hit dan komentar 

pada blog pribadi champion. Diharapkan inovasi awal ini dilanjutkan dengan 

program yang sistematis, terencana dengan baik dan berkesinambungan serta 

dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, 

efisiensi dan efektivitas kerja. Departmen Pertanian melalui anggaran nasional 

dan sumberdaya manusia yang lebih baik tentunya telah mempersiapkan hal 

tersebut dengan baik (Kostaman, 2013).  

Seperti diketahui sistem cybex masih merupakan pola terpusat sehingga 

sedikit banyak merupakan sebuah rangkaian panjang yang menyebabkan 

kemungkinan komplikasi tersendiri. Merujuk  pada pendapat Eko Nugroho (2009) 

dan Soekartawi (2005), sebagaisebuah sistem nilai dan budaya baru, tentunya 

tidak mudah mengelola pola hubungan linier seperti itu apalagi untuk negara 

seluas Indonesia. Persoalan koordinasi internal maupun antar lembaga maupun 

pihak akhir penerima cybex yaitu petani, masih memerlukan formulasi pola dan 

struktur yang pas, yang mungkin akan sangat bervarisasi antar wilayah. Untuk 

konteks Kabupaten Sumedang, dengan cakupun wilayah selevel kabupaten 

kesulitan itu sangat dirasakan terutama karena terbatasnya personel penyuluh 

sehingga banyak penyuluh harus melayani wilayah yang cukup luas sehingga 

menyulitkan koordinasi.  

Sebagai wilayah Kabupaten, persoalan akses masih menjadi hal utama. 

Kekurangan fasilitas dan personel penyuluh menimbulkan persoalan 

ketidakmerataan akses kepada informasi pertanian. Persoalan mendasar kadang 

adalah bagaimana memulai dan memberikan pengantar karena secara mental ada 

halangan untuk akses ke TIK terutama petani yang relatif terbelakang dan kurang 

pendidikan yang kemudian secara psikis menjadi alergi. Hal-hal tersebut banyak 

terjadi pada implementasi cybex di Kabupaten Sumedang yang terungkap bahwa 

sebagian besar tenaga penyuluh harus mengusahakan sendiri perangkat 

komputer/laptop yang akan dipakai untuk penyuluhan dan penyampaian materi 

cybex. Sebuah heroisme tersendiri bagi penyuluh mengingat harus menggunakan 

sumberdaya sendiri karena kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. 

Dijumpai pula petani yang masih asing dengan peralatan TIK sehingga  paket 

perangkat penyuluhan masih terbungkus rapi tanpa pernah disentuh oleh sebuah 

kelompok tani(Kostaman, 2013).  

Persoalan lain adalah sistem supply informasi penyuluhan: bahan 

penyuluhan relatif masih terbatas. Upaya inovatif mencari dan mengemas bahan 

penyuluhan ang dilakukan para perintis (champion) sangat terbatas. Sementara 

dilihat dari potensi penyedia banyak lembaga di Indonesia yang akan mampu 

menjadi tandem pemerintahdalam menyediakan informasi sebagai penyuluhan 

mulai dari universitas, pihak swasta, sukarelawan dan LSM. Disisi lain informasi 

yang disediakan semestinya lebih  demand driven yang berarti juga harus ada 

kemampuan untuk menangkap berbagai jenis dan variasi baikwaktu maupun 
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ruang dari informasi. Komplikasi ini agak sulit untuk dapat dipenuhi pada sistem 

penyediaan informasi terpusat yang condong menyeragamkan. 

 

KESIMPULAN 

Perubahan konteks pembangunan telah dan akan terus terjadi yang 

menuntut perlunya sumberdaya penyuluhan pertanian untuk dapat memberikan 

layanan sesuai dengan kebutuhan secara efisien dan efektif. Kebutuhan informasi 

dan segala hal yang terkait dengan perlunya penyesuaian petani terhadap tuntutan 

internal maupun eksternal dapat secara cepat dibantu dengan adanya TIK dan 

terapannya untuk penyuluhan (cyber extension). 

TIK dapat membantu dan melengkapi sumberdaya manusia penyuluhan 

pertanian melalui kapasitas penyampaian informasi dan komunikasi sehingga 

program penyuluhan dapat sampai ke petani secara lebih cepat, lengkap namun 

dapat dimengerti. Potensi ini dapat membantu di satu sisi pada kekurangan tenaga 

penyuluh lapangan yang terbatas, di sisi lain melengkapi kualitas informasi 

maupun memperkaya dengan hal-hal yang menjadi tuntutan penyesuaian petanid 

alam cara berpikir dan konteks pertanian dalam era yang ebrubah.  

Tidak sederhana menciptakan cyber extension dalam lingkup wilayah 

yang kecil meskipun kompleksitas teknologi yang dibutuhkan relatif lebih 

sederhana. Hal tersebut selain persoalan logistic penyediaan infrastruktur 

teknologinya juga menyangkut aspek budaya dan sistem nilai yang seharusnya 

menjadi pertimbangan utama dalam aplikasi teknologi komunikasi. Sebaiknya 

diintroduksi teknologi komunikasi yang disesuaikan dengan nilai budaya 

setempat. Dengan demikian penerapan cybex bukan hanya persoalan para pihak 

yang berkecimpung langsung dengan penyuluhan, tetapi juga menjadi tugas 

berbagai pihak yang berkepentingan dengan pembangunan perdesaan dan 

pertanian untuk membantu mempesiapkan masyarakat khsuusnya masyarakat 

perdesaan yang masih terbelakang. 

Cyber extension juga merupakan salah satu bagian dan proses transformasi 

sosial yang sebaiknya dibuat seimbang dan sejalan dengan kemampuan mental 

dan social masyarakat. Penerapan cyber extension hendaknya melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan. Konsep triple helix yang diperluas dapat menjadi suatu 

cara untuk melengkapi program cyber extension yang sudah ada. Dengan 

demikian pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan sector swasta secara 

integrative dapat meningkatkan peran cyber extension di tengah kekurangan 

sumberdaya penyuluh pertanian.  
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ABSTRAK 

Penelitian sistem  pemasaran karet di Desa Ujung Batu Timur Kabupaten Rokan 

Hulu bertujuan  (1) mengetahui saluran/ pemasaran karet (2) menganalisis biaya, 

margin, keuntungan dan efisiensi pemasaran karet, (3) permasalahan yang 

dihadapi petani keret di desa Ujung Batu Timur Penelitian dilaksanakan pada 

bulan Juli sampai  Desember 2012, Metode  yang digunakan  metode survey 

dengan pengambilan sampel secara purposive sampling (petani yang umur karet 

20 – 22 tahun), diambil sampel sebanyak 25 orang petani, pengambilan sampel 

pedagang dilakukan metode  snow ball sampling. Hasil penelitian  terdapat 2 

saluran distribusi pemasaran karet yaitu  saluran pemasaran 1 dari petani ke 

pedagang pengumpul, pedagang besar dan ke pabrik, Saluran pemasaran 2 dari 

petani ke pedagang besar selanjutnya ke pabrik,  Rata-rata biaya pemasaran 1 

kilogram produksi karet pada saluaran 1 yaitu Rp 2.914,81 dan pada saluran 2 

yaitu Rp. 2.082,44. Margin pemasaran  saluran  1 sebesar Rp. 3.350 dan saluran 2 

sebesar  Rp. 2.400. Bagian yang diterima petani pada saluran 1 sebesar 75,19 % 

dan saluran 2 sebesar 82,22 % dan efisiensi pemasaran saluran  1 sebesar 21,59 

%. dan saluran  2 sebesar 15,43 % artinya  saluran 2 lebih efisien dari pada 

saluran 1. Permasalahan yang dihadapi petani karet cukup komplek, fluktuasi 

harga jual karet, kualitas produksi yang masih rendah, fasiltas pemasaran yang 

kurang memadai, KUD yang berfungsi lagi. 

 

Kata Kunci :  Pemasaran, karet, efisiensi pemasaran, patron client 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan nasional 

dan harus dilakukan secara terus menerus  untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yaitu dengan jalan peningkatan produksi pertanian. Peningkatan 

produksi pertanian tidak hanya dari segi kuantitas akan tetapi juga kualitasnya, 

sehingga dapat memenuhi bermacam konsumsi masyarakat dan juga dapat 

meningkatkan devisa negara.  

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah  melakukan 

pembangunan di segala bidang termasuk bidang pertanian. Dewasa ini 

pembangunan pertanian tidak hanya dituntut untuk menjamin kecukupan bahan 

makanan pokok bagi masyarakat, tetapi juga diharapkan sebagai penyedia bahan 

baku industri. Oleh karena itu, sudah selayaknya pembangunan pertanian  

dipersiapkan untuk memiliki ketangguhan dalam menopang sektor industri 

melalui program agribisnis. Sehingga struktur perekonomian nasional seimbang 

yaitu sektor pertanian yang kuat didukung oleh sektor industri yang tangguh dapat 

segera dicapai.   

 Agribisnis sebagai suatu sistem dibentuk oleh perpaduan beberapa 

subsistem, salah satu subsistem yang berkaitan dengan tujuan pembangunan 
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pertanian untuk menghasilkan produk pertanian selain subsistem usahatani, 

subsistem agroindustri yang dapat meningkatkan nilai tambah suatu produk 

pertanian sektor subsistem pemasaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat (Soekartawi,2002) . 

Salah satu sektor usaha yang berbasis sumberdaya alam adalah usaha 

perkebunan. Hal ini dikarenakan secara alamiah Indonesia diberi karunia berupa 

keunggulan komperatif dalam memproduksi komoditas perkebunan wilayah tropis 

yang salah satunya adalah perkebunan karet. Karet (Havea brasilliensis) 

merupakan salah satu komoditi unggulan yang paling penting baik dalam 

lingkungan Internasional, Nasional dan Regional karena merupakan komoditi 

yang diperdagangkan dan  mempunyai prospek masa depan yang cukup baik. 

Tanaman karet (havea brasiliensis) adalah tanaman perkebunan yang 

mempunyai kontribusi cukup besar dalam kegiatan ekonomi rakyat dan 

merupakan sumber kehidupan bagi sebagian daerah Indonesia khususnya di 

Provinsi Riau. Provinsi Riau sebagai daerah yang memiliki potensi dalam 

pembangunan sub sektor perkebunan disamping mampu menggerakkan sektor 

industri juga mampu memberikan sumbangan yang besar terhadap devisa, hal ini 

terlihat dari volume dan nilai ekspor beberapa komoditi perkebunan pada tahun 

2008-2009, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1.  Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Perkebunan Provinsi Riau Tahun 

2008-2009 

No Komoditas 
Tahun 

2008 2009 

Volume Volume Ekspor (ton) 

- Karet 

- Kelapa 

- Kelapa Sawit 

- Antan 

 

            6.362 

          51.569 

9.159.132 

               551 

 

              13.968 

                2.330 

8.747.066 

                1.534 

Jumlah I  9.217.615 8.764.898 

Nilai Volume Ekspor (US $) 

- Karet 

- Kelapa 

- Kelapa Sawit 

- Antan 

 

     16.732.970 

       6.597.184 

8.372.407.302 

       1.143.291 

 

          24.138.941 

               506.563 

5.439.096.452 

             2.030.805 

Jumlah II  8.396.880.737 5.465.772.761 
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2010 

 

Tabel 1 dari beberapa ekspor komoditi perkebunan  di Provinsi Riau  

komoditi karet mengalami peningkatan volume dan nilai ekspor secara signifikan, 

pada tahun 2008 volume ekspor keret sebesar 6.362 ton menjadi 13.968 ton 

(45,05 %)  pada  tahun 2009 sedangkan  nilai volume ekspor karet pada tahun 

2008 sebesar 16.732.970 US $ meningkat menjadi 24.138.941 US $ (69,32 %) 

pada Tahun 2009. 

  Begitu juga di Kabupaten Rokan Hulu  merupakan salah satu kabupaten 

yang ada di Provinsi Riau,  komoditi karet  salah satu potensi dibidang 

perkebunan yang menjadi andalan masa kini dan masa yang akan datang, produksi 

karet tahun 2011 sebesar 47.968 ton dengan luas areal 56.720 hektar. Melihat hal 
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tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa potensi pertanian pada komoditi karet 

mempunyai prospek yang cukup besar bagi sumber pendapatan dan juga sebagai 

pembangunan daerah. 

Desa Ujung Batu Timur merupakan salah satu desa yang ada di 

Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu mata pencaharian penduduk 

sebagai petani perkebunan seperti karet,  usaha perkebunan karet rakyat    sudah 

membudaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Umumnya diusahakan oleh 

petani dalam skala kecil dengan sistem tradisional namun tidak jarang diikuti oleh 

anjloknya harga, sehingga pasar telah menjadi sesuatu yang sangat tidak 

bersahabat bagi petani  Hal ini disebabkan (1) masalah pemasaran yang tidak 

efisien dan biaya pemasaran yang tinggi karena jarak yang sangat jauh dari 

pabrik, (2) Panjangnya saluran pemasaran, pemasaran karet yang dilakukan petani 

ke Pabrik melalui lembaga pemasaran seperti pedangang pengumpul (3) 

penetapan harga tidak fair karena penetapan mutu bokar tidak jelas, (4) Mutu 

bokar yang rendah, (5) Struktur pasar yang tidak seimbang atau bentuk pasar 

adalah pasar oligopsoni yaitu sedikit pembeli dan banyak penjual akibatnya daya 

tawar petani berada pada posisi yang lemah, (6) adanya keterikatan petani dengan 

lembaga pemasaran tertentu,(7) lambatnya informasi harga sampai ke tingkat 

petani dimana adanya kenaikan harga tingkat konsumen hanya dinikmati oleh 

pedagang, serta penurunan harga terhadap konsumen yang menyebabkan 

penurunan tingkat harga jual petani,     

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem 

pemasaran, margin pemasaran, dan efisiensi pemasaran serta permasalahan yang 

dihadapi petani karet di desa Ujung Batu Timur.  

 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung 

Batu Kabupaten Rokan Timur..Pemilihan daerah ini sebagai lokasi penelitian 

didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah ini banyak petani yang 

mengusahakan usahatani karet. Penelitiani berlangsung dari bulan Juli  sampai 

dengan Desember 2012. 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survey, Pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara purposive Sampling (dengan kriteria petani yang umur 

karet 20 - 22 tahun Sampel diambil sebanyak 25 orang petani. Disamping petani 

dipilih juga pedagang karet yang meliputi pedagang pengumpul dari pedagang 

pengencer atau tengkulak sebagai sampel melalui metode snow ball sampling 

deengan mengikuti saluran pemasaran oleh petani sampel. Jumlah sampel  

ditentukan kondisi di lapangan.  

Data yang diambil terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui wawancara langsung kepada sampel dengan menggunakan 

daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu serta 

dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Data primer yang. 

diperlukan meliputi: identitas sampel, luas lahan yang diusahakan,, biaya 

pemasaran, masalah yang dihadapi dalam, pemasaran. 

Data sekunder yang diperlukan diperoleh dari instansi terkait dan literatur 

literatur lainnya yang terkait dengan penelitian. Data sekunder yang diperlukan 

meliputi potensi daerah penelitian, keadaan penduduk, sarana dan prasarana serta 
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lembaga-lembaga penunjang.data yang dianggap perlu dan berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

Margin pemasaran dihitung dengan menggunakan formula menurut Sudiyono 

(2001) 

M=Hk - Hp 

Dimana : 

M = Margin pemasaran (Rp/Kg) 

Hk = Harga yang dibayarkan pabrik  (Rp/Kg  

Hp = Harga yang diterima petani produsen (Rp/Kg) 

 

Oleh karena Hk = Hp + (Cn +  + Tn) maka rumus di atas dapat diubah menjadi: 

 

M = (Cn + + Tn) 

Dimana : 

Cn = Seluruh ongkos yang dikeluarkan tiap lembaga mulai dari 

produsen sampai ke pabrik (Rp/Kg) 

 = Keuntungan yang diambil oleh setiap rantai pemasaran mulai 

dari produsen sampai pabrik (Rp/Kg) 

Tn = Pajak/ retribusi yang dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran 

(Rp/Kg)  

 

Keuntungan pemasaran digunakan formula menurut Sudiyono (2001) 

 

                                                        =     M  -  B 

Dimana : 

  = Keuntungan pemasaran (Rp/Kg)  

M = Margin pemasaran (Rp/Kg)  

B = Biaya Pemasaran (Rp/Kg) 

 

Efisiensi pemasaran digunakan formula menurut Soekartawi (1993) TBP 

 
Dimana : 

Eff  = Efisiensi Pemasaran (%) 

TBP  = Total biaya pemasaran (Rp/kg) 

TNP  = Total nilai produk (Rp/Kg) 

 

Bahagian yang diterima petani dihitung dengan menggunakan formula menurut 

Sudiyono (2001) 

 
Dimana : 

M  =  Margin pemasaran (Rp/Kg) 

Hk = Harga yang dibayarkan pabrik (Rp/Kg) 

Hp    = Harga yang diterima petani produsen (Rp/Kg) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Idetitas Petani dan Pedagang 

Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi 

sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya dibidang pertanian. keberhasilan dalam 

melaksanakan usahatani tergantung ke pada faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal antara lain umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan 

lama pengalaman usahatani. Faktor eksternal meliputi luas lahan, status 

kepemilikan lahan, dan pekerjaan pokok.  

Adapun identitas sampel yang menjadi pengamatan adalah umur, 

pendidikan, pengalaman usahatani dan jumlah tanggungan keluarga, Distribusi 

identitas petani  sampel dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Identitas Sampel Petani Karet Di Desa Ujung Batu Timur 

No. Identitas 
Frekuensi Persentase 

(Jiwa) (%) 

1 Umur 

a. 25 – 32 

b. 33 – 40 

c. 41 – 48 

d. 49  - 56 

e. 57  - 65 

Rata-rata 

 

3 

9 

1 

8 

4 

46,2 

 

12 

36 

                 4 

32 

16 

2 Jenis Kelamin 

a. Pria 

b. Wanita 

 

17 

8 

 

68 

32 

3 Pendidikan 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

 

8 

15 

2 

 

32 

60 

8 

4 Jumlah Tanggungan Keluarga 

a.  1  -  2 

b.  3-  4 

c.  5  -  6 

 

8 

14 

3 

 

32 

56 

12 

5 Pengalaman Berusahatani (thn) 

a. 5 -  8 

b. 9 – 12 

c. 13 – 16 

d. 17 -  21 

 

3 

5 

4 

13 

 

12 

20 

16 

52 

 

Sistem pemasaran yang dilakukan, sangat mempengaruhi terhadap 

identitas atau kondisi petani dan lembaga pemasaran yang terlibat di dalamnya. 

Umur petani sangat mempengaruhi kemampuan bekerja dan cara berpikir, 

sehingga secara langsung akan terpengaruh terhadap pengelolaan usahataniny, 

petani yang berumur muda lebih tanggap dibandingkan dengan petani berumur tua  

Umumnya petani muda mempunyai kemampuan fisik yang lebih baik dan 

lebih giat mengadopsi teknologi dan informasi dibandingkan dengan petani yang 

berumur tua. Tetapi petani yang berumur tua umumnya mempunyai pengalaman 

kerja yang banyak sehingga lebih matang dalam mengelola usahataninya dan 
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lebih berhati-hati dalam menghadapi teknologi dan informasi, tetapi kemampuan 

fisiknya sudah mulai menurun. 

Hasil penelitian  Tabel 2 menunjukan bahwa umur petani sampel berkisar 

antara 25 – 65 tahun  dengan rata – rata 46,2 tahun  Jika dilihat dari rata – rata 

umur tersebut dapat digolongkan bahwa petani sampel termasuk pada usia 

produktif. Menurut Simanjuntak dalam Yasin (2003), bahwa  penduduk yang 

berada pada kisaran umur 15-64 tahun tergolong pada tenaga kerja produktif 

sedangkan pada umur 0-14 tahun dan > 65 tahun tergolong pada tenaga kerja 

tidak produktif.usia produktif akan memberikan kontribusi kemampuan fisik lebih 

baik bila dibandingkan dengan petani usia tidak produktif. Untuk melaksanakan 

kegiatan usahatani petani sangat membutuhkan kekuatan fisik yang mereka miliki. 

 Pendidikan yang dimiliki petani menentukan petani dalam mengambil 

keputusan untuk memanfatkan sumberdaya alam dan modal secara optimal, hal 

ini dikarenakan pendidikan merupakan faktor yang mempelancar bagi 

keberhasilan petani. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi 

pula produktivitas seseorang tersebut dalam mengelola usahanya. Menurut 

Soekartawi (2001), rendahnya tingkat pendidikan akan sangat berpengaruh 

terhadap cara berpikir dan daya serap seseorang terhadap teknologi baru. Tingkat 

pendidikan yang rendah dapat menurunkan produktifitas tenaga kerja yang akan 

dicapai serta pendapatan yang diperoleh juga rendah, pada akhirnya akan 

mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga petani. Dalam penelitian ini 

pendidikan petani yang diamati adalah tingkat pendidikan formal yang diuraikan 

dari tingkat pendidikan terrendah  sampai yang tertinggi. Adapun Identitas petani 

sampel menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2 

Berdasarkan pada Tabel 2  tingkat pendidikan petani sampel terbesar di 

dominasi tamatan SMP 15 jiwa 60 %,  dan ini  sesuai dengan program pemerintah 

Wajib Belajar 9 Tahun (Tamatan SMP), sehingga akan mempengaruhi petani 

sampel dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan usahataninya untuk 

memanfaatkan sumberdaya alam dan modal secara optimal.  

 Jumlah tanggungan keluarga merupakan jumlah seluruh anggota keluarga 

yang berada dalam tanggungan keluarga.banyak sedikit tanggungan  keluarga 

akan berpengaruh terhadap pendapatan dan pengeluaran keluarga untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Soekartawi (2003) pada kegiatan 

usahatani sebagian besar tenaga kerja berasal dari dalam keluarga, besar kecilnya 

jumlah tanggungan keluarga akan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga jika 

anggota keluarga berada pada usia produktif. Identitas petani sampel berdasarkan 

tanggungan keluarga dapat dilihat pada Tabel 2 

Berdasarkan pada Tabel 2 dapat dilihat jumlah tanggungan petani sampel 

yaitu sebanyak 14 jiwa (56%) memiliki jumlah tanggunaan keluarga 3-4  jiwa dan 

yang terkecil yaitu 3 jiwa petani sampel memiliki jumlah tanggungan keluarga     

5-6 jiwa (12%), dapat diartikan bahwa cukup banyak petani sampel yang memiliki 

tanggunaan keluarga 3-4 jiwa per keluarga,dan tanggungan keluarga pada 

akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan dan pengeluaraan biaya kebuthuhan 

hidup petani sampel. 

Pengalaman berusahatani memegang peranan penting dalam proses 

usahatani karet. Pengalaman berusahatani akan mempengaruhi keberhasilan yang 

dicapai oleh petani. Semakin lama berusahatani akan semakin banyak 

pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya dan semakin lama pengalaman 
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usahatani petani maka akan semakin baik proses pengalokasian faktor-faktor 

produksi sehingga usahatani akan semakin baik. Menurut Yasin dan Ahmad 

(1996), pengalaman usahatani juga berpengaruh terhadap pengetahuan dan 

keterampilan petani dalam mengalokasikan faktor produksi dalam penerapan 

suatu teknologi baru.. 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat lama pengalaman usahatani petani 

sampel  yang terbesar berada pada rentang 17 - 21.tahun yautu 13 jiwa (52 %) dan  

lama pengalaman usahatani karet yang terkecil  yaitu  pada kisaran 5 – 8 tahun 

sebanyak 3 jiwa ( 12 %)  Hal ini menunjukan bahwa petani sampel telah memiliki 

pengalaman usahatani lebih dari 14 tahun, yang bisa menjadi bekal dalam 

pengembangan usahatani karet yang dimilikinya 

 

Identitas Sampel  Pedagang 

Proses distribusi  pemasaran karet di Desa Ujung Batu Timur dari petani 

sampai ke pabrik karet  tidak terlepas`dari peran pedagang/ touke, pada Tabel 3  

dapat dilihat  karakteristik dari pedagang/ touke yang terlibat dalam  sistim 

pemasaran karet. 

 

Tabel 3. Identitas Sampel Pedagang/Touke Karet Di Desa Ujung Batu Timur 

No. Umur Jenis 

Kelamin 

Lama 

Pendidikan 

Jml 

tangungguan 

Pengalaman 

pemasaran 

1 51 L 9 3 18 

2 49 L 6 3 19 

3 54 L 12 5 17 

4 50 L 12 3 18 

5 46 L 12 4 14 

 

Tabel 3 diperoleh umur pedagang  berada pada usia produktif  yaitu        

15-65 tahu, sehingga diharapkan dengan usia yang masih produktif dapat 

memberikan kontribusi pemikiran dan kemampuan fisik yang baik dalam 

menjalankan usaha miliknya, sehingga usaha yang dimilikinya akan bertambah 

maju dari yang dimilikinya sekarang. dan semua sampel pedagang berjenis laki-

laki 

Dilihat dari lama pendidikan 4 jiwa sampel telah memenuhi wajib belajar 

sembilan tahun atau tamat SMP dan SMU, sedangkan pedagang yang lain hanya 

tamat SD dan dilihat dari segi jumlah tanggungan kelaurga memiliki keluarga 

yang kecil yang 3 orang, lainnya halnya dari segi pengalaman pemasaran semua 

pedagang sudah lama  lebih dari 10 tahun bekerja di bidang pemasaran, hal ini 

menunjukan kematangan pedagang dalam pemasaran, pengalaman berdagang 

akan mempengaruhi banyaknya petani karet yang menjual karetnya kepala 

pedagang yang sudah dikenali sejak lama, semakin lama pedagang menjadi 

pedagang karet akan semakin mudah dalam proses pemasaran.    

 

Saluran Pemasaran 

 Saluran pemasaran karet dapat juga diGambarkan suatu route atau jalur. 

saluran pemasaran yanng digunakan harus merupakan alat yang efisien untuk 

mencapai sasaran. Dalam memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke 
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konsumen maka salah satu faktor penting adalah memilih saluran pemasaran yang 

efekti dan efisien.  

Dari hasil wawancara dengan petani sampel diketahui bahwa semua petani 

menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul karet yang ada di desa 

Ujung Batu Timur dan tidak ada petani menjual langsung ke pabrik karet.   

Kegiatan transaksi jual beli terjadi di kebun petani ataupun dirumah 

pedagang karet, bagi petani yang melakukan transaksi jual belinya di kebun maka 

sistem pembayaran kas (tunai) ataupun bon yang dapat langsung ditukar dirumah 

pedagang pegumpul yang besangkutan, dan bagi yang karetnya diangkut ke 

rumah pedagang penumpul maka transaksi terjadi di rumah pedagang pengumpul 

yang bersangkutan. 

 Berdasarkan hasil penelitian saluran pemasaran karet yang ada di desa 

Ujung Batu Timur ada 2 bentuk saluran pemasaran. Saluran pertama (I) dimulai 

dari petani karet menjual karetnya kepada pedagang pengumpul kemudian 

pedagang pengumpul  menjual karetnya kepada pedagang  besar selanjutnya  

pedagang  besar menjual karetnya ke pabrik karet. Saluran pemasaran  2 mulai 

dari petani karet kepada pedagang besar  dan selanjutnya dijual ke pabrik karet, 

pada Gambar 1 dapat dilihat bentuk saluran pemasaran karet di Desa Ujung Batu 

Timur sebagai berikut : 

 

                           Sal 1 

                     

 

                                    

   Sal  2 

                                                                                         

Gambar 1. Saluran Pemasaran Karet  Di Desa Ujung Batu Timur 

  

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat saluran pemasaran karet yang 

dilalui petani yang menjual karetnya langsung ke pedagang pengumpul  dengan 

harga rata-rata Rp 10150,- per Kg, selanjutnya pedagang pengumpul menjual 

karetnya ke pedagang besar dengan harga rata-rata Rp 11787,50 per Kg dan 

pedagang besar menjual ke pabrik pengolahan karet dengan harga rata-rata  Rp 

13500 per Kg Petani yang menjual karetnya langsung ke pedagang pengumpul 

berjumlah 64 %.  Beberapa alasan petani mau menjual ke pedang pengumpul  

karena kedekatan yang telah terbina dengan baik antara petani dengan pedagang, 

petani mendapatkan pelayanan yang baik seperti ketepatan berat/volume 

penimbangan hasil panen, penimbangan yang tidak merugikan petani, serta 

potongan yang standar dibawah 10 % ( potongan berat sebesar 8 % karena jumlah 

kadar air yang ada pada ojol). Ketergantungan petani dengan pedagang bisa saja 

dikurangi dengan cara pembentukkan kelompok tani sehingga dalam hal 

pemasaran hasil ojol milik petani bisa dilakukan dengan bersama-sama 

dikumpulkan barulah diantarkan ke pabrik pengolahan, akan tetapi di tempat 

penelitian kelompok tani  tidak  atau belum terbentuk sama sekali, hal ini 

disebabkan keengganan petani dalam pembentukkan kelompok tani. Petani 

berpendapat bahwa membentuk  kelompok tani sama dengan membuang buang 

waktu mereka, dan juga  tidak akan ada dampaknya bagi kehidupan petani 

  

Pabrik  

 karet  

Pedagang 

 Besar 

Pedagang 

Pengumpul 

Petani 

Karet 
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Pedagang pengumpul tidak mau ojol karet yang mereka antar terlalu lama 

dipenumpukan atau diperjalanan, selesai diproses untuk penimbangan, disamping 

berat ojol yang berkurang beratnya serta akan semakin banyak penyusutan berat 

karet yang telah diprediksi. 

 Pada saluran pemasaran 2 (dua) dapat dilihat (Gambar 1)  yang dilakukan  

petani karet, petani menjual langsung ke pedagang besar  untuk sampainya produk 

ke tempat pengolahan karet atau pabrik bokar. Petani hanya menempatkan hasil 

karet  ke tempat pengumpulan hasil karet, petani hanya mengeluarkan biaya untuk 

pelasiran ojol saja, setelah ada di tempat pengumpulan hasil (TPH) maka 

selanjutnya yang akan mengangkat hasil panen adalah pedagang besar.  

Berdasarkan hasil penelitian petani yang melalui saluran 2 menjual karetnya 

langsung ke pedagang besar  dengan harga rata-rata Rp 11.100,00,- kemudian 

pedagang  besar menjual karetnya ke pabrik karet dengan harga rata-rata 

Rp13.500,-. Sistem pembayaran yang dilakukan pada saluran 2 adalah dengan 

pembayaran langsung. 

 Pedagang besar  yang melakukan penjualan terlibat langsung dengan pihak 

pabrik bokar dan tidak ada terlihat petani yang menjual langsung ke pabrik bokar,  

ini disebabkan karena pabrik hanya mau menerima karet dalam jumlah besar 

selain itu pabrik juga berada sangat jauh dari kebun karet petani, maka melalui 

pedagang pengumpul yang menjual karet ke pabrik bokar. 

  

Analisis Pemasaran 

Analisis Pemasaran Saluran 1 

Lembaga  pemasaran yang terlibat dalam saluran pemasaran 1 yaitu 

pedagang pengumpul, pedagang besar dan pabrik. Untuk melihat analisa 

pemasaran pada saluran pemasaran I dapat dilihat pada Tabel 4. Pada saluran 1 

petani menjual ke pedagang pengumpul dengan harga rata-rata Rp 10.150,- per 

Kg, pedagang  akan mengambil karet petani  ditempat petani mengumpulkan hasil 

(TPH) ojol yang biasanya TPH dekat dengan jalan poros, maka petani harus 

mengaluarkan tambahan berupa biaya lansir selain itu kadar air yang tinggi akan 

terjadi pemotongan dari pedagang sebesar 8 % dari berat total penjualan. Petani 

karet dalam memasarkan karetnya tanpa  biaya pengangkutan, biaya pemasaran 

dikeluarkan oleh pedagang pengumpul.  Sistim pembayaran dilakukan secara 

tunai (ada barang ada uang). 

Pedagang pengumpul menjual kembali ke pedagang besar dengan harga 

rata-rata Rp 11.787,50,- per Kg (87,31 %) dari total harga pemasaran, margin 

yang diperoleh pedagang pengumpul besar Rp 1.637,50 per Kg ( 48,88 %) dari 

margin pemasaran dengan biaya pemasaran rata-rata sebesar Rp.908,75 per Kg 

(31,18 %) yang terdiri dari biaya pengangkutan/bonkar ojol, biaya bongkar / muat 

dan  biaya penyusutan ojol sebesar 5 % dari berat total, Sistem pembayaran yang 

dilakukan oleh pedagang besar ke pedagang pengumpul dilakukan secara 

langsung, perlakuan yang diberikan oleh pedagang pengumpul ke ojol untuk 

mengurangi penyusutan adalah dengan merendam ojol petani ke`sungai atau ke 

kolam. keuntungan yang diperoleh pedagang pengumpul rata-rata sebesar Rp 

728,75 per Kg.  
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Tabel 4. Rata-rata Analisis Pemasaran Karet Saluran Pemasaran 1 per Kg di Desa 

Ujung Batu Timur 

No. Keterangan Jumlah (Rp/Kg) % 

A 
Petani     

Harga Jual  10.150,00 75,19 

 Biaya Pemasaran       912,31 31,30 

 -  Penyusutan  8 %       812,00  

 - Muat/ lansir        100,31  

B 

Pedagang Pengumpul    

Harga Beli  10.150,00 75,19 

Harga Jual 11.787,50 87,31 

Biaya Pemasaran      908,75 31,18 

- Biaya Pengangkutan      119,38  

- Biaya Bongkar/Muat      200,00  

- Biaya penyusutan 5 %      589,38  

Margin Pemasaran   1.637,50 48,88 

Keuntungan Pemasaran      728,75 54,08 

C 

Pedagang Besar   

Harga Beli  11.787,50 87,31 

Harga Jual 13.500,00 100,00 

Biaya Pemasaran   1.093,75 37,52 

.- Biaya Pengangkutan      218,75  

.- Biaya Bongkar/Muat      200,00  

.- Biaya Penyusutan 5 %     675,00  

Margin Pemasaran  1.712,50 51,12 

Keuntungan Pemasaran      618,75 45,92 

D Harga Beli Pabrik 13.500,00 100.00 

E Total Biaya Pemasaran   2.914,81  

F Total Margin Pemasaran   3.350,00  

G Total Keuntungan Pemasaran      435,19  

H Bagian yang Diterima Petani  75,19 

 I Efisiensi Pemasaran   21,59 

 

Pedagang besar menjual ke pabrik dengan harga rata-rata Rp 13.500,- per 

Kg dengan margin yang diterima rata-rata adalah sebesar Rp1.712,50,- per Kg dan 

biaya pemasaran rata-rata sebesar Rp 1.093,75 per Kg yang terdiri dari 

pengangkutan, bongkar/muat serta penyusutan karet, hal ini dilakukan oleh agen 

karena kadar air ojol yang tinggi sehingga berakibat terhadap penyusutan ojol, 

besarnya jumlah penyusutan berkisar 5  % dari berat  total. Perlakuan yang 

diberikan oleh pedagang besar ke ojol untuk mengurangi penyusutan adalah 

dengan merendam ojol petani ke`sungai atau ke kolan. keuntungan pemasaran 

yang diperoleh pedagang besar rata-rata  sebesar Rp 618,75 per Kg Sistem 

pembayaran yang dilakukan oleh pabrik ke padagang besar adalah denga 

pembayaran langsung. 
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Berdasarkan Tabel 4 pada saluran pemasaran 1 terdapat perantara yaitu 

pedagang pengumpul dan pedagang besar dengan margin total adalah Rp 3.350,- . 

per Kg dan total keuntungan pemasaran sebesar Rp 1,347,5,- per Kg dengann 

jumlah bagian yang diterima petani sebesar 75,19 % ,sedangkan efisiensi 

pemasaran pada saluran 1 diperoleh sebesar  21,59 % lebih besar dari pada saluran 

pemasaran 2. 

 

Analisa Pemasaran Saluran 2 

Lembaga lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran pemasaran 2 

yaitu  pedagang besar dan pabrik. Untuk melihat analisa pemasaran pada saluran 

pemasaran I dapat dilihat pada Tabel 5. 

Pada saluran 2 petani menjual ke pedagang besar dengan harga rata-rata  

Rp 11,100 per Kg, pedagang  akan mengambil karet petani  ditempat petani 

mengumpulkan hasil (TPH) ojol yang biasanya TPH dekat dengan jalan poros, 

maka petani harus mengeluarkan tambahan berupa biaya lansir selain itu kadar air 

yang tinggi akan terjadi pemotongan dari pedagang sebesar 8 % dari berat total 

penjualan. Sistim pembayaran dilakukan secara tunai (ada barang ada uang) . 

 

Tabel 5. Rata-rata Analisis Pemasaran Karet Saluran Pemasaran 2 Desa Ujung 

Batu Timur 

No. Keterangan Jumlah (Rp/Kg) % 

A 

Petani     

Harga Jual  11.100,00  82,22 

Biaya Pemasaran             993,56  47,71 

- Potongan 8 %             888,00  

- Muat/ lansir             105,56   

B 

Pedagang Besar    

Harga Beli  10.100,00      82,22 

Harga Jual 13.500,00 100,00 

Biaya Pemasaran          1.088,89  52,29 

.- Biaya Pengangkutan       231,89  

.- Biaya Bongkar /Muat       200,00  

„- Penyusutan 5 &       675,00     

Margin Pemasaran    2.400,00 100,00 

Keuntungan Pemasaran    1.311,11 100,00 

D Harga Beli Pabrik  13.500,00 100.00 

E Total Biaya Pemasaran    2.082,44  

F Total Margin Pemasaran    2.400,00  

G Keuntungan Pemasaran    1,311,11  

H Bagian yang Diterima Petani  82,22 

 I Efisiensi Pemasaran   15,43 

 

Pedagang besar menjual ke pabrik dengan harga rata-rata Rp 13.500,00 

per Kg dengan margin yang diterima adalah sebesar Rp 2.400,00,- per Kg dan 

biaya pemasaran sebesar Rp 1.088,89,- per Kg yang terdiri dari dari semua 

kegiatan petani dalam penjualan ojol ke padagang seperti upah muat dan lansir, 
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pengangkutan, biaya bongkar dan potongan ojol, hal ini dilakukan oleh agen 

karena kadar air ojol yang tinggi sehingga berakibat terhadap penyusutan ojol, 

besarnya jumlah penyusutan berkisar 5% dari berat total. Perlakuan yang 

diberikan oleh pedagang besar ke ojol untuk mengurangi penyusutan adalah 

dengan merendam ojol petani ke`sungai atau ke kolan. keuntungan pemasaran 

yang diperoleh pedagang besar  sebesar Rp 1.311,11,-. per Kg Sistem pembayaran 

yang dilakukan oleh pabrik ke padagang besar adalah denga pembayaran 

langsung. 

Berdasarkan Tabel 5 pada saluran pemasaran 2 terdapat perantara yaitu 

pedagang besar dengan margin total adalah Rp 2.400,00 per Kg dan  total 

keuntungan pemasaran sebesar Rp 1.311,11  per Kg dengann jumlah bagian yang 

diterima petani sebesar 82,22 % ,sedangkan efisiensi pemasaran pada saluran 2 

diperoleh sebesar  15,43 % lebih kecil dari pada saluran pemasaran 1. Soekartawi 

(2002) semakin kecil nilai efisiensi maka pemasaran yang dilakkan semakin 

efisien, begitu juga sebaliknya semakin besar nilai efisiensi maka pemasaran 

semakin tidak efisien. Pendeknya saluran pemasaran yuga mempengaruhi bagian 

yang diterima petani dari harga beli pabrik. 

Pada saluran pemasaran 2 petani hanya menempatkan hasil panen ke tempat 

pengumpulan hasil karet, petani hanya mengeluarkan biaya untuk pelansiran ojol 

saja, setelah ada di tempat tumpukan maka selanjutnya yang akan mengangkat 

hasil panen adalah pedagang besar. Sistem pembayaran yang dilakukan pada 

saluran 2 adalah dengan pembayaran langsung. 

Besar kecilnya biaya yang dikeluarkan dalam pemasaran dipengaruhi oleh 

kegiatan fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan, menurut (Sudiyono, 2001).  

fungsi pemasaran yang terjadi adalah 1). Fungsi Pertukaran. Fungsi pertukaran 

yang terjadi adalah terjadi pertukaran fungsi ojol dengan uang. Dimana pedagang 

besar mendapatkan ojol petani dan petani mendapatkan uang dari hasil penjulan 

ojol. Perbedaan dengan saluran satu adalah petani yang mengantarkan ojol mereka 

ke pedagang besar dan harga yang diterima petani lebih tinggi jika dibandingkan 

jika menjual ke pedagang pengumpul. 2). Fungsi fisik. fungsi fisik yang terjadi 

adalah proses pemindahan ojol dari petani ke pedagang besar kemudian barulah 

pedagang besar melakukan penyimpanan atau penumpukan sampai dengan 

jumlahnya cukup untuk dibawa ke pabrik olahan. 3). Fungsi fasiliitas terdiri dari 

a). Permodalan. Dalam melaksanakan usaha pedagang besar biasanya 

menggunakan modal sendiri dan malah pedagang besar yang memberikan modal 

ke pedagang pengumpul untuk menjalankan usahanya dengan kesepakatan 

pedagang pengumpul harus menjual hasil ojol petani ke pedagang besar, tujuan 

dari pedagang besar adalah agar lebih banyak mendapatkan keuntungan dari 

penjualan ojol. b). Informasi pasar. Pedagang besar selalu mendapatkan informasi 

pasar dari relasi mereka yang ada dilingkungan pabrik. Informasi yang  biasa 

diterima oleh pedagang besar adalah informasi seputaran harga ojol di pabrik 

pengolahan. Harga ojol diberitahukan ke pedagang berdasarkan kelas dari ojol 

yang dihasilkan oleh petani.  

Efisiensi pemasaran dapat dilihat dari panjang pendeknya saluran 

pemasaran dalam memasarkan karet. Semakin panjang saluran pemasaran yang 

akan di lewati semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat, maka semakin 

tidak efisien Selain itu efisiensi juga dapat dilihat dari margin, biaya dan 

keuntungan yang diterima oleh setiap lembaga pemasaran yang ada dalam 
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lembaga pemasaran tersebut. Dari hasil penelitian Tabel 6 dan 7  diperoleh nilai  

efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran 2 sebesar 15,43 % lebih kecil dari 

saluran pemasaran 1 hal ini karena saluran pemasaran 2 terdapat satu lembaga 

pemasaran yaitu pedagang besar yang memiliki akses yang mudah dalam 

mengantar ojol ke pabrik, hal ini dikarenakan pedagang besar telah memiliki SPO 

(Surat Pengantar Ojol)  surat ini diperoleh dari pabrik. SPO didapatkan dengan 

cara membuat kontrak langsung dengan pabrik. 

Dari hasil penelitian terlihat bahwa saluran pemasaran yang ada di desa 

Ujung Batu Timur petani tidak bisa langsung menjual hasil panennya ke pabrik 

karena petani tidak memiliki Surat Pengantar Ojol (SPO) sebagai syarat untuk 

mengantarkan karet ke pabrik. selain itu juga hasil panen dari petani tidak begitu 

banyak, SPO hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah memiliki kontrak kerja 

dengan pabrik. dan setiap orang bisa membuat SPO sendiri asalkan mau 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pabrik, ketentuan dari pabrik untuk 

mendapatkan SPO tersebut antara lain sebagai berikut : 

- Harus mampu memenuhi kapasitas`minimal sebesar 1 ton/minggu sebagai 

pemasok bahan baku untuk proses pengolahan pabrik tersebut 

- Kwalitas`karet yang diantara minimal harus berada pada tipe B, dimana ojol 

karet yang masuk tidak terdapat kayu atau kotoran untuk membuat karet 

menjadi lebih berat dalam penimbangan. 

Beberapa hal yang menyebabkan pedagang pengumpul tidak mau 

membuat SPO adalah : 

- Pedagang pengumpul tidak mau terikat dengan pabrik karet yang bersangkutan. 

- Setiap bulan harus mampu memenuhi kapasitas tonase ojol yang telah 

ditetapkan oleh pabrik bokar, sedangkan karet yang dihasilkan petani 

berfluktuasi kadang banyak kadang sedikit (ojol trek). 

- Persaingan dari setiap pabrik dapat mengakibatkan berbedanya harga beli karet 

yang ditawarkan oleh setiap pabrik  

 

Berdasarkan hasil penelitian petani karet di desa Ujung Batu Timur dalam 

memasarkan karet mempunyai beberapa permasalahan diantaranya fluktuasi harga 

jual karet, masih adanya keterikatan antara petani dengan pedagang pengumpul/ 

touke kualitas produksi karet yang masih rendah disebabkan teknologi yang masih 

bersifat tradisional, dan adanya pemberian campuran terhadap karet sewaktu 

panen, fasiltas pemasaran yang kurang memadai, fungsi lembaga pemasaran yang 

ada yaitu kelompok tani dan KUD  yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya,  

  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Saluran Pemasaran yang dijumpai di  Desa Ujung Batu Timur terdapat 2 

yaitu Saluran Pemasaran 1 dimulai dari petani ke pedagang pengumpul pedagang 

besar lalu ke pabrik, Saluran Pemasaran 2 di mulai dari petani ke pedagang besar 

dan baru di jual ke pabrik. 

Rata-rata biaya pemasaran yang dikeluarkan untuk 1 kilogram produksi 

karet pada saluaran 1 yaitu Rp 2.914,81 dan biaya yang dikeluarkan pada saluran 

2 yaitu Rp. 2.082,44. Margin Pemasaran pada saluran pemasaran  1 Rp. 3.350 dan 

saluran 2 yaitu Rp. 2.400. Bagian yang diterima petani pada saluran 1 sebesar 

75,19 % dan saluran 2 sebesar 82,22 % Sejalan dengan itu efisiensi pemasaran 
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saluran pemasaran 1 sebesar 21,59 %. dan saluran pemasaran 2 sebesar 15,43 % 

ternyata saluran 2 lebih efisien dari pada saluran 1. 

 

Permasalahan yang dihadapi petani karet cukup komplek, fluktuasi harga 

jual karet, kualitas produksi yang masih rendah, fasiltas pemasaran yang kurang 

memadai, kelompok tani dan KUD  yang tidak berfungsi   

Adapun saran yang diberikan pada penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

 Pada petani jangan memberi campuran ojol dengan sampah kayu atau 

sejenisnya supaya harga yang di terima lebih tinggi. 

 Sebaiknya petani membentuk kelompok tani yang berusaha untuk 

menyatukan anggotanya secara kolektif sehingga posisi tawar menawar  

produksi petani bisa lebih tinggi. 

 Pada pedagang dalam melakukan pemotongan terhadap produksi karet  

supaya melihat  kualitas dari karet . 

 Salah satu cara agar petani tidak lagi memiliki hutang dengan pedagang  

adalah dengan mengaktifkan KUD dan juga  memperkenalkan petani ke 

lembaga-lembaga keuangan / mikro finance. 
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ABSTRAK 

Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah pokok nasional yang 

penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam 

pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan 

ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak 

langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin. Pemerintah dalam 

rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan, 

telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

(PNPM-M). Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang 

dilaksanakan oleh Departemen Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara 

terintegrasi dengan program PNPM-M. Pelaksanaan Program Pengembangan 

Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kabupaten Kampar yang digulirkan 

Departemen Pertanian RI sejak tahun anggaran 2008, dinilai berhasil. Hadirnya 

program PNPM-Mandiri melalui PUAP sangat diharapkan untuk perubahan sosial 

ekonomi masyarakat, baik dilihat dari sisi peningkatan pendapatan maupun 

distribusi pendapatannya. Dari hasil penelitian menunjukkan program PNPM-

Mandiri melalui PUAP, bahwa pendapatan responden terendah sebesar Rp 

1.035.167, pendapatan menengah sebesar Rp 3.357.417 dan pendapatan tertinggi 

sebesar Rp 23.824.217. Melalui analisis distribusi pendapatan terhadap 

pendapatan responden, indeks gini ratio pada petani responden sebesar 0,41. 

Angka ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan berat pada pendapatan petani 

responden. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan pendapatan yang tinggi antara 

responden. Dan melalui standar BKKBN menunjukkan bahwa petani responden 

sebesar 94,44% telah memenuhi indikator pada Keluarga Sejahtera I (Miskin). 

 

Kata Kunci: PUAP, pendapatan 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar penduduk berada 

atau tinggal di daerah pedesaan (rural area), sedangkan sebagian kecil tinggal di 

daerah perkotaan (urban area). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk 

Indonesia mata pencaharian pokoknya adalah bertani, meliputi perkebunan, 

peternakan dan perikanan. 

Pertanian di negara kita sangat penting bagi perekonomian dan kehidupan 

sosial masyarakat kita. Dianggap penting karena beberapa alasan yaitu bahwa 

potensi terbesar wilayah nusantara pada dasarnya berbasis sumberdaya pertanian 

dalam pengertian yang luas, tempat bergantungnya mata pencaharian dan 

kehidupan petani yang populasinya cukup besar, memberikan dukungan nyata 

dalam perekonomian nasional, penyedia pangan dan sebagainya. Ironisnya, potret 
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pembangunan pertanian sejak masa kemerdekaan justru menunjukkan dinamika 

tidak sesuai harapan. Tanpa berkehendak untuk melupakan succes story yang 

pernah dilalui seperti tercapainya swasembada beras di tahun 1984, halaman 

buram kehidupan pertanian masa depan tampaknya harus dihadapi, jika bangsa ini 

tidak melakukan perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam membangun 

pertanian masa depan. (Wibowo dkk, 2004)  

Ghatak dalam Khaswarina (2008), mengungkapkan bahwa masalah 

keberhasilan kebijakan pembangunan harus dinilai berdasarkan tingkat serta 

indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Kesempatan kerja produktif bagi orang miskin 

2. Peningkatan investasi di sektor pertanian tradisional, sektor informal 

dan penghapusan kendala pengembangan sektor-sektor tersebut 

3. Akses pada pelayanan pokok untuk semua penduduk 

4. Mengurangi perbedaan akses pada barang dan pelayanan kebutuhan 

pokok diantara berbagai rumah tangga 

5. Peningkatan ekspor untuk membiayai impor guna memenuhi 

kebutuhan pokok tanpa terlalu banyak bergantung pada bantuan asing 

6. Pengadaan lembaga-lembaga agar memungkinkan yang mayoritas 

miskin ambil bagian secara aktif dalam usaha-usaha pembangunan.   

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 jumlah 

penduduk miskin tercatat 37,2 juta jiwa. Sekitar 63,4% dari jumlah tersebut 

berada di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian dan 80% 

berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 

hektar. Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah pokok nasional yang 

penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam 

pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan 

ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak 

langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin. 

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses 

kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih 

lemah. Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah 

menetapkan Program Jangka Menengah (2005-2009) yang fokus pada 

pembangunan pertanian pedesaan. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan 

mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di 

pedesaan.  

Bapak Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah, 

dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di 

pedesaan, telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri (PNPM-M). Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang 

dilaksanakan oleh Departemen Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara 

terintegrasi dengan program PNPM-M. 

Menteri Pertanian membentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis 

Pedesaan, untuk pelaksanaan PUAP di Departemen Pertanian,  melalui Keputusan 

Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007. PUAP 

merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik 

petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. 

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) merupakan kelembagaan tani 

pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk 
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mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, GAPOKTAN 

didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. 

GAPOKTAN PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang 

dimiliki dan dikelola petani. 

PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Departemen 

Pertanian maupun Kementerian/ Lembaga lain dibawah payung program PNPM 

Mandiri, untuk mencapai tujuan PUAP, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan 

menciptakan lapangan kerja di pedesaan. Pelaksanaan Program Pengembangan 

Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kabupaten Kampar yang digulirkan 

Departemen Pertanian RI sejak tahun anggaran 2008, dinilai berhasil. 

Keberhasilan Kampar dalam melaksanakan program PUAP karena pelaksanaan di 

Kabupaten Kampar mampu meningkatkan ekonomi para petani, sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di wilayah pedesaan. 

Syafri Hutauruk (2009) menyatakan bahwa bantuan PUAP Rp.100 juta per 

desa bagi kelompok tani sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi petani, 

dan para petani tahu persis menggunakan dana PUAP secara baik, dan bergulir. 

Dana Rp100 juta dalam waktu singkat, yakni sekitar enam bulan, mampu 

dikembangkan menjadi Rp112 juta sehingga sasaran PUAP dapat dicapai. Tujuan 

pemberian dana PUAP ini agar masyarakat mampu meningkatkan produksi 

usahatani baik tanaman pangan, hortikultura, dan buah-buahan. Sehingga dana 

tersebut tidak habis begitu saja, tetapi terus digulirkan kepada para petani yang 

masih memerlukan bantuan modal usaha produktif. 

Tinggi rendahnya tingkat pendapatan petani belum dapat mengGambarkan 

dan menentukan tingkat kesejahteraan petani tersebut. Tingkat kesejahteraan 

sering diukur dengan ukuran standar kemiskinan yang telah ditentukan. Karena 

kemiskinan merupakan masalah yang kompleks sehingga menjadi permasalahan 

yang multi dimensional, menyangkut berbagai aspek ekonomi, sosial dan budaya, 

memiliki dimensi fisik dan mental serta dimensi diri (internal) dan lingkungan 

(eksternal). 

 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjadi kurang berarti jika terjadi 

ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi, karena jika pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi disertai dengan pendapatan yang tidak merata (ketimpangan yang 

tinggi), mencerminkan sebagian besar pendapatan dinikmati oleh sebagian kecil 

penduduk (golongan berpendapatan kaya), berarti sebagian besar penduduk 

(golongan berpendapatan rendah) menikmati sebagian kecil pendataan daerah. 

Jika kondisi ini dialami oleh suatu daerah, menandakan tingginya tingkat 

kemiskinan di daerah tersebut. 

 Para ahli ekonomi telah menyadari bahwa pembangunan ekonomi tidak 

dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan 

per kapita (income per kapita), tetapi juga harus melihat bagaimana pendapatan 

tersebut didistribusikan kepada penduduk secara seimbang, dalam arti siapa yang 

sesungguhnya mengenyam dan merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut.  

 Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, melihat 

rumusan masalah diatas antara lain: 

1. Menganalisis tingkat pendapatan rumah tangga penerima dana Program 

PUAP di Desa Kualu Nenas Kabupaten Kampar. 

2. Mengetahui keadaan distribusi pendapatan rumah tangga penerima dana 

Program PUAP di Desa Kualu Nenas Kabupaten Kampar. 
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METODOLOGI 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. Penelitian dilaksanakan selama 10 bulan mulai dari bulan 

April 2011 sampai bulan Januari 2012. Tahapan-tahapan penelitian ini terdiri dari 

pembuatan proposal, pengumpulan data, pengolahan data dan penulisan laporan 

akhir. 

Dasar pertimbangan dipilihnya Desa Kualu Nenas  Kabupaten Kampar 

sebagai tempat penelitian adalah; 1) di desa tersebut terdapat GAPOKTAN 

(Gabungan kelompok tani) Tunas Berduri yang merupakan salah satu 

GAPOKTAN penerima PUAP terbaik di Provinsi Riau, 2) program PUAP telah 

dijalankan sejak tahun 2009, 3) tersedianya data pendukung berupa data primer 

dan data sekunder. 

 

Metode Pengambilan Sampel dan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yaitu 

metode yang mengambil sampel dengan teknik wawancara dan pengisian 

kuesioner sebagai alat pengumpul data. Sedangkan untuk pengambilan data 

menggunakan metode purposive sampling yaitu penulis melakukan wawancara 

dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi yang baik mengenai data-

data yang diperlukan untuk penelitian ini. Pengambilan data dilakukan secara 

sengaja pada responden dengan pertimbangan bahwa responden adalah peminjam 

atau pengguna program yang terdiri dari petani, wiraswata, ibu rumah tangga 

(IRT), serta pengawai negeri sipil (PNS). Responden yang dimaksud adalah 

responden yang terlibat langsung dalam program PUAP dan merupakan  anggota 

GAPOKTAN pemanfaat modal usaha kelompok tani yang telah meminjam modal 

usaha dalam program PUAP tahun 2009 di Desa Kualu Nenas Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar. 

Data yang diperoleh awalnya merupakan beberapa kelompok tani yang 

tergabung dalam GAPOKTAN dengan anggota berjumlah 47 orang dari buku 

tanda daftar anggota yang diperoleh dari GAPOKTAN Tunas Berduri. Jumlah 

anggota tersebut ada sebanyak 30 orang merupakan anggota yang meminjam 

modal usaha pada program PUAP. Namun, pada saat peneliti melakukan survei 

terdapat 4 orang dari anggota GAPOKTAN yang meminjam dana PUAP sudah 

tidak berdomisili di Desa Kualu Nenas sehingga sebanyak 26 orang yang 

kemudian dijadikan responden yang terdiri dari petani, wiraswata, ibu rumah 

tangga (IRT), serta pegawai negeri sipil (PNS).  

Pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer didapatkan dengan cara wawancara langsung yang disertai 

dengan kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang disusun sesuai dengan tujuan 

penelitian. Data primer terdiri dari karakteristik responden, besarnya dana yang 

diterima, sumber-sumber pendapatan rumah tangga, serta biaya-biaya produksi 

dalam pengelolaan usahataninya. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari 

instansi atau lembaga terkait seperti Kesekretariatan Gapoktan Tunas Berduri, 

Kantor Desa Kualu Nanas, Badan Pusat Statistik Propinsi Riau.   
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Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasikan dan kemudian dilakukan penganalisaan 

atas sumber pendapatan, distribusi pendapatan (Gini Ratio). 

a. Untuk mengetahui jumlah pendapatan rumah tangga penduduk, digunakan 

analisa tingkat pendapatan berdasarkan sumber pendapatan rumah tangga 

dengan rumus: 

Yrt = Yi1 + Yi2 

Keterangan : 

Yrt = Pendapatan rumah tangga penduduk (Rp/bulan) 

Yi1 = Pendapatan dari usaha pertanian (Rp/bulan) 

Yi2 = Pendapatan dari usaha non pertanian (Rp/bulan) 

 

Untuk menghitung seberapa besar pendapatan dari usaha pertanian, 

digunakan rumus sebagai berikut: 

- Pendapatan bersih 

Menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Soekartawi (1993): 

   π = (Y x Py – Σxi.Pxi + D) 

Dimana : 

π = Pendapatan bersih petani sampel (Rp/Ha/Tahun) 

Y = Produksi yang diperoleh petani sampel (Kg/Ha/Tahun) 

Py = Harga hasil produksi (Rp/Kg) 

Xi = Jumlah faktor produksi yang digunakan petani sampel, seperti : 

pupuk (Kg/Ha), pestisida (L/Ha), tenaga kerja (HKP/Ha/Tahun) 

Pxi = Harga faktor produksi (Rp/Kg, Rp/I, Rp/HKP/Tahun) 

D = Nilai penyusutan alat-alat yang digunakan (Rp/Unit/Tahun) 

- Penyusutan Alat 

Menggunakan Metode Garis Lurus (Straight Line Methode), menurut 

Sinuraya dalam Triwinarsih (2003): 

      

Dimana : 

D = Nilai penyusutan alat-alat (Rp/Unit/Tahun) 

C = Harga beli (Rp/Unit) 

SV = Nilai sisa (Rp/Unit) 

UL = Umur ekonomis (Tahun) 

b.  Metode analisis yang digunakan dalam menentukan distribusi pendapatan 

(ketimpangan pendapatan)  adalah koefisien Gini Ratio dengan formula 

sebagai berikut (Arsyad, 2006 ). 

 
Dimana: 

 GR = Angka Gini Ratio 

i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i 

  = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kualitatif dalam kelas   
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Kriteria ketimpangan distribusi pendapatan Gini Ratio menurut Arsyad 

(2010) adalah: 

1. Angka Gini antara 0,20-0,35 : merupakan ketidakmerataan rendah 

2. Angka Gini antara 0,36-0,49 : merupakan ketidakmerataan sedang 

3. Angka Gini antara 0,50-0,70 : merupakan ketidakmerataan tinggi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kedaan Umum Daerah Penelitian 

Keadaan Geografis 

Desa Kualu Nenas merupakan salah satu dari 17 Desa yang berada di 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.  Luas wilayah Desa Kualu Nanas 

adalah 35.000 Ha. Memiliki 4 Dusun yakni : Dusun I Pasar Baru, Dusun II Sungai 

Putih, Dusun III Lengkok Indah dan Dusun IV Simpang Durian. Adapun batas-

batas wilayah Desa Kualu Nenas adalah sebagai berikut:  

 Sebelah utara  berbatasan dengan Desa Pagaruyung,  

 Sebelah barat  berbatasan dengan Desa Sungai Pinang,  

 Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Aur Sati dan  

 Sebelah timur  berbatasan dengan Desa Rimbo Panjang.  

Kontur wilayah Desa Kualu Nenas  merupakan daerah dataran dengan 

ketinggian  berkisar 40 m dari permukaan laut. Jarak tempuh Desa Kualu Nenas 

dengan ibukota kecamatan adalah 2 km dan 27 km jarak tempuh ke ibukota 

provinsi.  (Monografi Desa Kualu Nenas, 2010). 

 

Kependudukan 

Jumlah Penduduk 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kualu Nenas 

yaitu bulan Maret 2010, jumlah penduduk sebanyak 2585 jiwa. Yang terdiri dari 

1234 laki-laki dan 1351 perempuan,  sedangkan jumlah kepala keluarga (KK) 

sebanyak 603 KK. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk berdasarkan jenis 

kelamin dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Kualu Nenas Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Jiwa Persentase (%) 

1 Laki-laki 1234 47,74 

2 Perempuan 1351 52,26 

Jumlah 2585 100,00 
Sumber: Monografi Desa Kualu Nenas 2010 

 

Penduduk Desa Kualu Nenas di dominasi oleh masyarakat suku asli yaitu 

suku Melayu. Penduduk pendatang cukup beragam ada suku Jawa, Batak, dan 

Minang. Pada umumnya beragama Islam (100%). 

 

Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dan pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Selain itu, juga 

berpengaruh terhadap pola pikir dan pola hidup seseorang dalam masyarakat. 

Tingkat pendidikan pada penduduk Desa Kualu Nenas dapat dilihat pada Tabel 2 

berikut ini. 
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Tabel 2. Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan 
Jumlah 

Jiwa Persentase (%) 

1 Lulusan Pendidikan Umum 

a. Tidak Tamat SD 

b. SD 

c. SMP / SLTP 

d. SMA / SLTA 

e. Akademi (D1 – D3) 

f. Sarjana (S1 – S3) 

 

65 

500 

151 

150 

100 

60 

 

5,11 

39,28 

11,86 

11,78 

7,86 

4,71 

2 Lulusan Pendidikan Khusus 

a. Pondok Pesantren 

b. Madrasah 

c. Pendidikan Keagamaan 

d. Khusus Keterampilan 

 

85 

75 

67 

20 

 

6,68 

5,89 

5,26 

1,57 

Jumlah 1273 100,00 
Sumber: Monografi Desa Kualu Nenas 2010 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk 

Desa Kualu Nenas cukup beragam. Mulai dari pendidikan umum hingga 

pendidikan khusus. Untuk pendidikan umum, tingkat pendidikan SD menjadi 

jumlah yang terbanyak 39,28% dan jumlah yang terkecil adalah lulusan 

pendidikan khusus keterampilan 1,57%. Jumlah penduduk yang berpendidikan 

hingga ke perguruan tinggi atau akademi sebanyak 160 (12,67%). Cukup sedikit 

bila dibandingkan dengan lulusan SD yang merupakan jumlah terbanyak tingkat 

pendidikan pada penduduk Desa Kualu Nenas. Sedangkan pendidikan khusus 

sebanyak 247 (19,4%). 

 

Mata Pencaharian 
 

Tabel 3. Distribusi Mata Pencaharian Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan 

No Klasifikasi Pekerjaan 

Jumlah 

Jiwa 
Persentase 

(100%) 

1 Pegawai Negri Sipil 25 1,10 

2 T N I 3 0,13 

3 Karyawan Swasta 300 13,18 

4 Wiraswata / Pedagang 500 21,96 

5 Pertanian 1200 52,70 

6 Pertukangan 30 1,32 

7 Buruh Tani 200 8,78 

8 Nelayan - - 

9 Pemulung - - 

10 Jasa  19 0,83 

Jumlah 2277 100,00 
Sumber: Monografi Desa Kualu Nenas 2010 
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Jumlah penduduk Desa Kualu Nenas yang berstatus bekerja sebanyak 

2277 jiwa. Pekerjaannya menyebar pada berbagai jenis bidang pekerjaan. 

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Berikut 

dijelaskan pada Tabel 3 tentang mata pencaharian penduduk Desa Kualu Nenas. 

Berdasarkan Tabel 3 di bawah terlihat bahwa mata pencaharian sebagian 

penduduk Desa Kualu Nenas adalah pada pertanian sebanyak 1200 jiwa (52,70%), 

kemudian seterusnya pedagang dengan jumlah 500 jiwa (21,96%) dan jumlah 

terkecil pada bidang pekerjaan jasa 19 jiwa (0,83%).  

 

Sarana dan Prasarana 

 Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting dalam kehidupan suatu 

masyarakat. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan perlu 

didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kegiatan 

perekonomian yang ada di daerah tersebut. Begitu juga dalam menjalankan 

aktivitas sehari-harinya.  Adapun sarana dan prasarana yang ada di Desa Kualu 

Nenas meliputi bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, 

olahraga dan sarana umum. 

Bidang keagamaan meliputi mesjid. Bidang pendidikan meliputi 

pendidikan agama, PAUD, TK atau Playgroup, dan SD. Bidang kesehatan 

meliputi PusKesDes dan Posyandu. Bidang ekonomi meliputi usaha pertanian, 

toko swalayan, usaha isi ulang air minum, warung makan, percetakan, bengkel, 

industri rumah tangga, dan usaha perikanan. Bidang keamanan meliputi pos 

kamling dan kelompok ronda. Bidang olahraga meliputi lapangan sepakbola, 

lapangan bulu tangkis, lapangan tenis meja dan lapangan volly. Sarana umum 

meliputi kuburan.  

 

Penggunaan Lahan 

Desa Kualu Nenas memiliki luas wilayah dengan total 35.000 Ha 

diantaranya  lahan terdiri dari industri, perkantoran, pertokoan dan perdagangan 

serta perkebunan, baik yang dikelola oleh swasta maupun rakyat. Penggunaan 

lahan di Desa Kualu Nenas berbeda-beda menurut jenis dan fungsi lahan. Berikut 

distribusi penggunaan lahan beserta luasnya di desa Kualu Nenas dapat dilihat 

pada Tabel 4.   

Tabel 4 mengGambarkan bahwa penggunaan lahan yang terbesar adalah 

hutan alami seluas 16.400 Ha. Penggunaan lahan lainnya meliputi pekarangan 

seluas 7807,5 Ha, perladangan seluas 5200 Ha, perkebunan rakyat 4500 Ha  

dimana lahan perkebunan tersebut merupakan sebagai usaha unggulan desa. 

Perkebunan rakyat meliputi komoditas tanaman nanas, kelapa sawit, karet serta 

kelapa. Perkebunan swasta meliputi komoditas kelapa sawit serta tanaman nanas. 

Penggunaan lahan untuk industri seluas 1050 Ha yang meliputi industri 

pengolahan kelapa sawit (PKS), industri skala kecil dan menengah kripik nanas 

dan kripik nangka.  

Penggunaan lahan untuk pertokoan dan perdagangan seluas 5 Ha yang 

meliputi toko-toko, kios, counter, serta outlet yang menjual dan menyediakan 

berbagai keperluan untuk menunjang kegiatan usaha dan kebutuhan sehari-hari. 

Penggunaan untuk pasar desa seluas 2 Ha yang merupakan pasar yang ada satu 

kali dalam seminggu. Penggunaan lahan terkecil adalah  perkantoran seluas 0,5 
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Ha yang meliputi perkantoran instansi desa, lembaga swadaya masyarakat serta 

kantor kecamatan.  

 

Tabel 4. Distribusi Penggunaan dan Luas Wilayah Desa Kualu Nenas 

No. Penggunaan Lahan Luas Lahan (Ha) 

a. Industri 10 

b. Pertokoan dan Perdagangan 5 

c. Perkantoran 0.5 

d. Pasar Desa 2 

e. Tanah Wakaf 25 

f. Tanah Sawah - 

 I. Irigasi Teknis - 

 II. Irigasi Setengah Teknis - 

 III. Irigasi Sederhana - 

 IV. Irigasi Tadah Hujan - 

 V. Sawah Pasang Surut - 

g. Tanah Kering - 

 I. Pekarangan 7807.5 

 II. Perladangan 5200 

 III. Tegalan - 

 IV. Perkebunan Negara - 

 V. Perkebunan Swasta 1050 

 VI. Perkebunan Rakyat 4500 

 VII. Tempat Rekreasi - 

 VIII. Hutan Alami 16.400 
Sumber : Monografi Desa Kualu Nenas, Tahun 2010 

 

Karakteristik Responden 

 Responden yang menjadi objek penelitian ini adalah para petani di Desa 

Kualu Nenas yang memiliki beraneka ragam identitas seperti tingkat umur, 

tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga. Secara khusus mereka adalah 

para petani yang memperoleh dana pinjaman PUAP. Identitas ini memberikan 

pengaruh terhadap kemampuan dan cara kerja mereka, sehingga pada akhirnya 

akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mereka. Lampiran 1 

memperlihatkan secara terperinci identitas responden pada penelitian ini. 

 

Usia 

 Usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya 

seseorang. Usia produktif berkisar antara 15 – 55 tahun.  Umumnya orang yang 

berusia muda dapat bekerja lebih kuat dan lebih mampu bertahan bila 

dibandingkan dengan orang yang berusia tua. Perbedaan tingkat usia juga 

biasanya memberikan sumbangsih yang berbeda pada respon terhadap teknologi 

dan ilmu pengetahuan. Selain itu, juga mempengaruhi keberhasilan usaha karena 

berperan penting pada produktivitas, daya ingat, keberanian untuk mengambil 

resiko dan pola pikir dalam menerima inovasi. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa mayoritas petani responden berada pada usia 

yang produktif. Berkisar 80,78% petani responden berusia 15 – 54 tahun dan 

19,22% atau sebanyak 5 responden berada pada usia yang tidak produktif. 
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Kondisi ini merupakan salah satu potensi dari sumberdaya manusia yang dimiliki 

responden di Desa Kualu Nenas Kabupaten Kampar. 

 

Tabel 5. Distribusi Golongan Usia Responden 

No Golongan Usia Frekwensi Persentase 

1 15 - 24 Tahun 1 3,84 

2 25 - 34 Tahun 6 23,08 

3 35 - 44 Tahun 6 23,08 

4 45 - 54 Tahun  8 30,78 

5 55 - 64 Tahun 4 15,38 

6 > 64 Tahun 1 3,84 

Jumlah 26 100,00 
Sumber: Data Olahan 

 

Pendidikan 

Tingkat pendidikan juga memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan 

ekonomi dan sosial masyarakat petani. Karena sangat mempengaruhi sikap dan 

daya fikir petani, terutama dalam menerima informasi dan menerapkan inovasi 

baru yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi dan pendapatannya. 

 

Tabel 6. Distribusi Tingkat Pendidikan Responden 

No Tingkat Pendidikan Frekwensi Persentase 

1 Tidak Sekolah - - 

2 SD 4 15,38 

3 SMP/SLTP 7 26,92 

4 SMA/SLTA 14 53,85 

5 Perguruan Tinggi 1 3,85 

Jumlah 26 100,00 
Sumber: Data Olahan 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden terbanyak 

adalah tamat SMA/SLTA dengan rincian 4 responden tamat SD (15,38%), 7 

responden tamat SMP/SLTP (26,92%), 14 responden tamat SMA/SLTA (53,84%) 

dan 1 responden tamat Perguruan Tinggi (3,85%). Diukur dari tingkat pendidikan, 

responden tidak mengalami kesulitan dalam pola pikir dan tingkat adopsi terhadap 

hal-hal yang baru, serta cara pengambilan keputusan terhadap permasalahan 

yanng dihadapi. 

 

Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah tanggungan keluarga akan mempengaruhi tingkat pengeluaran 

keluarga. Semakin besar jumlah tanggungan keluarga, maka semakin besar 

jumlah pengeluaran yang diambil dari pendapatan. Jumlah tanggungan keluarga 

adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan kepala keluarga yang 

terdiri dari istri, anak dan anggota keluarga lain yang kebutuhan hidupnya 

ditanggung oleh kepala keluarga dan tinggal ditempat dirumah yang sama. 

Tabel 7 menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga responden yang 

terbesar adalah 1-3 sebanyak 6 responden  (23,08%), kemudian 4-6 sebanyak 18 

responden (69,23%) dan yang paling sedikit 7-9 sebanyak 2 responden (7,69%). 
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Artinya jumlah tanggungan keluarga dalam jumlah yang minimal memberikan 

indikasi tingkat pendapatan tingkat pendapatan responden dapat lebih banyak 

dialokasikan untuk kegiatan produktif daripada untuk memenuhi kebutuhan yang 

bersifat konsumtif. 

 

Tabel 7. Distribusi Jumlah Tanggungan Keluarga Responden 

No Jumlah Tanggungan Keluarga Frekwensi Persentase 

1 1 – 3 6 23,08 

2 4 – 6 18 69,23 

3 7 – 9 2 7,69 

Jumlah 26 100,00 
Sumber: Data Olahan Tahun 2011 

 

Pelaksanaan Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) 

Program PUAP 

PUAP merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat 

desa yang sudah mulai digulirkan oleh pemerintah pada oktober 2008. Pemerintah 

mengalokasikan Rp 15 triliun untuk PNPM Mandiri 2008 dan Rp 58 triliun untuk 

tahun 2009. Alokasi dana itu nantinya akan digulirkan kepada desa-desa miskin 

dan desa kategori tertinggal guna menumbuh kembangkan usaha agribisnis di 

pedesaan sesuai dengan potensi wilayah.  

Dana BLM-PUAP disalurkan di masing-masing desa pada satu 

GAPOKTAN yang telah ditetapkan dan telah memenuhi syarat. GAPOKTAN 

merupakan gabungan dari sedikitnya lima kelompok tani. Setiap kelompok tani 

biasanya beranggotakan 20 petani sampai 25 petani. Hanya satu GAPOKTAN di 

setiap desa yang bakal menerima dana PUAP. 

Kegiatan yang menjadi sasaran dari program PUAP adalah pertanian 

tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, industri rumah tangga 

berkait komoditas pertanian, dan usaha berbasis pertanian. Dana BLM-PUAP 

hingga saat ini disalurkan kepada beberapa usaha produktif, yakni tanaman 

pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, industri rumah tangga pertanian, 

pemasaran skala mikro/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian. 

 

Kriteria Seleksi Desa dan GAPOKTAN Penerima Dana PUAP 

Kriteria Seleksi Desa Penerima PUAP 

 Tahapan penetapan Kuota Desa 

Penentuan kuota desa dilaksanakan di Pusat oleh Kelompok Kerja (Pokja) 

Identifikasi PUAP. Penetapan kuota desa dilakukan dengan mempertimbangkan:  

(1) Data lokasi PNPM-Mandiri;  

(2) Data Potensi Desa (Podes);  

(3) Data desa miskin dari BPS;  

(4) Data desa tertinggal dari Kementerian PDT;  

(5) Data desa lokasi program lanjutan DEPTAN antara lain : P4K, Prima 

Tani, P4MI, Pidra, LKM-A serta desa rawan pangan.  

Kuota desa yang menjadi sasaran penerima bantuan modal usaha PUAP 

juga memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan 
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kuota desa pada setiap Kabupaten, Tim PUAP Pusat menyusun daftar calon desa 

PUAP. 

 Tahapan Seleksi Desa penerima PUAP di Desa Kualu Nenas: 

a. Draft usulan desa calon penerima PUAP dikirim oleh Tim PUAP 

Kabupaten Kampar ke Gubernur Riau dan Bupati Kampar. 

b. Berdasarkan draft tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kampar 

mengusulkan calon Desa Kualu Nenas sebagai Desa PUAP kepada 

Departemen Pertanian Provinsi Riau melalui Gubernur Riau. 

c. Tim PUAP Kabupaten Kampar melakukan verifikasi atas usulan calon 

Desa Kualu Nenas sebagai Desa PUAP yang telah diajukan ke Gubernur 

Riau, Bupati Kampar dan berdasarkan aspirasi masyarakat desa setempat. 

d. Hasil verifikasi Desa Kualu Nenas sebagai Desa PUAP oleh Tim PUAP 

Kampar, selanjutnya ditetapkan oleh MENTERI PERTANIAN RI sebagai 

Desa PUAP. 

 

Penetapan GAPOKTAN di Desa Kualu Nenas 

Tim Teknis PUAP Kabupaten Kampar melakukan  identifikasi terhadap 

keberadaan POKTAN/GAPOKTAN ke lokasi penerima BLM di Desa Kualu 

Nenas. Hasil identifikasi yang telah diperoleh kemudian menginstruksikan Desa 

agar membentuk sebuah GAPOKTAN dari POKTAN-POKTAN yang ada. 

GAPOKTAN yang telah dibentuk  diharuskan segera mengisi formulir Data Dasar 

GAPOKTAN (formulir 1) untuk diajukan oleh Bupati Kampar sebagai 

GAPOKTAN penerima PUAP ke Tim PUAP Kampar. Selanjutnya Tim PUAP 

Kampar merekomendasikan GAPOKTAN yang telah ditunjuk untuk dapat 

ditetapkan oleh MENTERI PERTANIAN RI sebagai GAPOKTAN PUAP . 

Kriteria yang telah dipenuhi oleh GAPOKTAN Tunas Berduri sebagai 

penerima bantuan modal usaha PUAP adalah sebagai berikut : memiliki SDM 

yang mampu mengelola usaha agribisnis nenas, mempunyai struktur 

kepengurusan GAPOKTAN yang aktif, dimiliki dan dikelola oleh para petani 

nenas, telah dikukuhkan oleh Bupati Kampar,serta  memiliki nama GAPOKTAN 

dengan nama ”GAPOKTAN Tunas Berduri” yang menjadi penerima BLM PUAP. 

 

Tata Cara dan Prosedur Penyaluran BLM-PUAP Di Desa Kualu Nenas 

Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB) 

 RUB disusun oleh GAPOKTAN Tunas Berduri berdasarkan hasil 

identifikasi potensi usaha agribisnis di desa PUAP yang dilakukan oleh 

Penyuluh Pendamping. 

 Penyusunan RUB harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani, 

yaitu :  

1. Budidaya di sub sektor tanaman hortikultura, seperti tanaman nenas,  

2. Usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, lepat 

nenas, dan dodol nenas. 

 Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disetujui oleh Tim Teknis 

Kabupaten/Kota (Formulir 2) , dikirim bersama dokumen administrasi 

lainnya antara lain: (1) Berita Acara Pengukuhan GAPOKTAN, (2) Nomor 

Rekening GAPOKTAN, (3) Perjanjian Kerjasama, dan (4) Surat Perintah 

Kerja, ke Tim Pembina Propinsi untuk diajukan kepada Departemen 
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Pertanian C.q Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretariat Jenderal 

Departemen Pertanian. 

 RUB dan dokumen administrasi lainnya yang diterima Departemen 

Pertanian selanjutnya diteliti dan diverifikasi oleh Tim PUAP Kampar c.q. 

Pokja Penyaluran Dana. 

 

Prosedur Penyaluran BLM-PUAP di Desa Kualu Nenas 

 Satker Pusat Pembiayaan Pertanian menerbitkan Surat Perintah Kerja 

(SPK) bermeterai Rp. 6000,- kepada GAPOKTAN Tunas Berduri. 

 Penyaluran dana BLM – PUAP dilakukan dengan mekanisme Pembayaran 

Langsung (LS) ke Rekening GAPOKTAN Tunas Berduri. 

 Satker Pusat Pembiayaan Pertanian mengajukan Surat Perintah Membayar 

(SPM-LS) dengan lampiran : 

i. Keputusan MENTERI PERTANIAN tentang penetapan 

GAPOKTAN Tunas Berduri. 

ii. Berita Acara Pengukuhan GAPOKTAN Tunas Berduri oleh Bupati 

Kampar. 

iii. Rekapitulasi RUB dengan mencantumkan : 

1. Nama dan alamat lengkap GAPOKTAN Tunas Berduri yang 

menjadi sasaran PUAP,  

2. Nomor rekening GAPOKTAN Tunas Berduri,  

3. Nama dan alamat kantor cabang bank tempat GAPOKTAN 

Tunas Berduri membuka rekening,  

4. Rincian penggunaan dana BLM PUAP menurut usaha 

produktif.  

iv. Kuitansi harus ditandatangani Ketua GAPOKTAN Tunas Berduri 

dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten Kampar 

dengan meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah). 

 Penyaluran dana BLM dari KPPN ke rekening GAPOKTAN Tunas 

Berduri melalui penerbitan SP2D akan diatur lebih lanjut oleh Departemen 

Keuangan. 

Lampiran 2 memperlihatkan jumlah dana PUAP yang diterima oleh setiap 

anggota GAPOKTAN Tunas Berduri yang meminjam dana tersebut.  

 

Gambaran dan Kegunaan Dana 

Program PUAP ini dilaksanakan pemerintah guna  mengatasi permasalahan 

yang mendasar bagi petani adalah permasalahan  kurangnya akses kepada sumber 

permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi petani yang masih lemah. 

Program ini hanya diberikan pada GAPOKTAN yang dibentuk sekurang-

kurangnya terdiri dari gabungan minimal 3 kelompok tani dan berbasis pertanian 

seperti pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, industri 

rumah tangga yang berkaitan dengan komoditi pertanian ,serta usaha berbasis 

pertanian. Adapun besarnya dana yang diterima oleh anggota GAPOKTAN yang 

meminjam dana PUAP ini berkisar antara Rp 1.000.000 – Rp 4.000.000, dapat 

dilihat pada Tabel 8. 

Pengembalian dana diberi waktu 6 bulan untuk melunasinya dengan 

ditambah bunga pinjaman yang digunakan sebagai kas kelompok (Terlampir). 
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Selanjutnya dana yang terkumpul dari pengembalian dana tersebut digulirkan 

kepada anggota GAPOKTAN yang ingin meminjam. 

 

Tabel 8. Tingkat Peminjam Berdasarkan Jumlah Pinjaman 

No. Kategori Pinjaman Jumlah Responden Persentase 

(%) 

1. Rendah: 1.000.000 – 1.900.000 4 15,39 

2. Sedang : 2.000.000 – 2.900.000 2 7,69 

3. Tinggi   :3.000.000 – 4.000.000 20 76,92 

Jumlah 26 100,00 
Sumber: Data Olahan Tahun 2011 
   

Dana yang responden dapatkan dari program PUAP digunakan untuk 

meningkatkan usahatani mereka. Lebih tepatnya mereka gunakan untuk 

penambahan modal. Dengan modal yang bertambah memungkinkan mereka untuk 

menambah faktor produksi seperti pupuk. Sehingga hasil usahatani mereka 

meningkat. Dengan produksi yang yang lebih besar mengharuskan mereka untuk 

menambah jumlah tenaga kerja. 

Sesuai dengan tujuan dan sasaran dari program PUAP yaitu mengurangi 

kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan 

usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah sehingga  

meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani (pemilik dan atau 

penggarap) skala kecil, dan buruh tani. Para petani responden penerima dana ini 

diharapkan memanfaatkannya sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. 

Bagi para petani responden yang memiliki usahatani nanas menggunakan 

dana ini untuk penambahan faktor produksi seperti pupuk. Karena harga pupuk 

yang tinggi dan terus meningkat membuat petani kesulitan untuk membelinya. 

Dengan adanya bantuan ini petani responden dapat mengatasi masalah ini.  

 

Pendapatan 

Tingkat Pendapatan Rumah Tangga Penerima Dana PUAP di Desa Kualu 

Nenas Kabupaten Kampar 

Pendapatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Besarnya 

pendapatan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Pendapatan adalah segala 

hasil yang diterima oleh sebuah keluarga baik berupa uang, barang maupun jasa 

sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Pendapatan rumah tangga merupakan pendapatan secara keseluruhan yaitu 

dari usahatani, baik dari komoditi tanaman pangan, perkebunan atau perikanan 

dan dari usaha non pertanian seperti honor, dagang atau buruh. Sumber 

pendapatan usaha pertanian dari rumah tangga responden berasal dari usahatani 

nenas, keripik nenas, sawit dan karet. Sedangkan pendapatan  non pertanian 

berasal dari usaha dagang, buruh, dan pegawai. Lampiran 4 memperlihatkan 

secara rinci sumber-sumber pendapatan setiap rumah tangga responden dana 

PUAP yang ada di Desa Kualu Nenas. 

Selain dari pendapatan usaha yang memanfaatkan dana PUAP, responden 

juga memiliki usaha-usaha lain untuk menambah pendapatan rumah tangganya 

(Lampiran 3). Adapun sumber-sumber pendapatan rumah tangga responden yang 

ada di Desa Kualu Nenas dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 9 menunjukkan sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar 

bagi petani responden yaitu sebanyak Rp 175.827.965 (94,12%). Hal ini 

menunjukkan bahwa petani responden khususnya dan petani lainnya yang ada di 

Desa Kualu Nenas menggantungkan sumber pendapatannya pada sektor 

pertanian. Sumber pendapatan pertanian diperoleh dari seluruh jenis pekerjaan 

yang berkaitan dengan sektor pertanian. Selain itu, sektor non pertanian juga 

mempunyai peranan penting dalam perekonomian responden di Desa Kualu 

Nenas dan menyumbangkan sebesar Rp 10.975.000 (5,88%) untuk pendapatan 

rumah tangga responden. 

 

Tabel 9. Sumber-sumber Pendapatan Rumah Tangga Responden di Desa Kualu 

Nenas 

No Sumber Pendapatan 
Jumlah 

Responden 

Pendapatan 

Bersih 

(Rp/Bulan) 

Persentase (%) 

1 Pertanian 

- Usahatani Nanas 

- Keripik Nanas 

- Perkebunan Karet 

- Perkebunan Sawit 

- Perikanan  

- Keripik Nangka 

 

22 

7 

6 

2 

1 

5 

 

109.611.467 

27.281.281 

27.170.118 

6.043.099 

694.500 

5.027.500 

 

58,68 

14,60 

14,54 

3,24 

0,37 

2,69 

Subtotal 175.827.965 94,12 

2 Non Pertanian 

- Pegawai  

- Buruh  

- Dagang  

 

2 

4 

1 

 

4.500.000 

5.725.000 

750.000 

 

2,41 

3,07 

0,40 

Subtotal 10.975.000 5,88 

Total 186.802.965 100,00 

Rata-rata/KK 7.184.729  
Sumber: Data Olahan Tahun 2011 

 

Adapun dari hasil analisis yang dilakukan, pendapatan terbesar yang 

diperoleh petani responden adalah sebesar Rp 50.786.354 dan Rp 1.056.983 

pendapatan terkecil. Sedangkan pendapatan rata-rata sebesar Rp 7.184.729. Pada 

umumnya responden yang berpendapatan tinggi telah merealisasikan dana PUAP 

yang diperoleh untuk pengembangan usahanya, sedangkan responden yang 

berpendapatan rendah  tidak merealisasikan dana PUAP untuk pengembangan 

usahanya tetapi dana yang diberikan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat 

rendahnya pendapatan yang diperoleh.  

 

Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Penerima Dana Puap di Desa Kualu 

Nenas Kabupaten Kampar 

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian 

hasil dikalangan masyarakat. Pada penelitian ini distribusi pendapatan digunakan 

untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar keluarga responden. Untuk 

mengetahuinya dilakukan dengan mengurutkan jumlah total pendapatan kelurga 
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yang terkecil hingga terbesar, kemudian membaginya kedalam tiga kelompok 

yaitu 40% golongan berpendapatan terendah, 40% golongan berpendapatan 

menengah dan 20% golongan berpendapatan tertinggi. 

Tabel 10. Distribusi Pendapatan Yang Diterima Petani Responden 

No Golongan Jumlah 

KK 

Tingkat 

Pendapatan 

Total (Rp/Thn) 

Pendapatan 

Dalam 

Kelas (%) 

Pendapatan 

Rata-rata 

(Rp/Tahun/KK) 

1 40% 

Terendah 

10 244.466.064 11 24.446.606 

2 40% 

Menengah 

10 696.940.872 31 69.694.087 

3 20% 

Tertinggi 

6 1.300.228.644 58 216.704.774 

Jumlah 26 2.241.635.580 100 86.216.753,08 
Sumber: Data Olahan, Tahun 2011 

 

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa ada 10 responden yang masuk 

dalam 40% golongan yang berpendapatan terendah dan menengah dan 6 

responden dalam golongan berpendapatan tertinggi. Masing-masing adalah        

Rp 244.466.064 (11%) per tahun terdapat pada 40% berpendapatan terendah,                     

Rp 696.940.872 (31%) per tahun terdapat pada 40% berpendapatan menengah dan 

sebesar Rp 1.300.228.644 (58%) per tahun terdapat pada 20% berpendapatan 

tertinggi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 11 yaitu tentang analisis 

distribusi responden. 

Pendekatan distribusi pendapatan melalui Indeks Gini Ratio dapat juga 

menunjukkan ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan antara rumah tangga 

responden. Besarnya Indeks Gini Ratio untuk resonden di Desa Kualu Nenas 

dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Indeks Gini Ratio Petani Responden  

N

o 

Golongan Pendapatan 

Total 

(Rp/Tahun) 

Pendapatan 

Dalam 

Kelas (%) 

Proporsi 

Pendapatan 

Komulatif 

(%) 

Yi+Yi

-1 

fi(Yi

+Yi-1 

1 40% 

Terendah 

244.466.064 11 11 11 0,044 

2 40% 

Menengah 

696.940.872 31 42 53 0,21 

3 20 

Tertinggi 

1.300.228.644 58 100 142 0,28 

Jumlah 2.241.635.580 100   0,53 

Indeks Gini Ratio 0,47 
Sumber: Data Olahan Tahun 2011 

 

Menurut Arsyad (2010), angka Gini antara 0,2-0,35 merupakan 

ketidakmerataan rendah, angka Gini antara 0,36 – 0,49 merupakan 

ketidakmerataan sedang dan angka Gini antara 0,50-0,70 merupakan 

ketidakmerataan tinggi. Berdasarkan Tabel diatas diperoleh Indeks Gini Ratio 
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sebesar 0,47 terhadap pendapatan responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

distribusi pendapatan petani responden berada pada keadaan ketidakmerataan 

sedang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 11. 

 

 
Gambar 2. Kurva Lorenz Petani Responden Penerima Dana PUAP 

 

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase 

penerima pendapatan dan persentase total pendapatan yang diperoleh. Kurva 

Lorenz pada Gambar 2 menjelaskan bahwa sebaran distribusi pendapatan rumah 

tangga responden mengalami ketidakmerataan sedang, Kurva Lorenz terlihat 

semakin melengkung mendekati sumbu horizontal. 

Ketidakmerataan sedang pada responden terjadi karena perbedaan 

pendapatan yang cukup tinggi antara responden. Pendapatan responden tertinggi 

adalah Rp 50.786.354 dengan sumber pendapatan dari sektor pertanian yaitu 

usahatani nanas dengan luas lahan 18 Ha dan usahatani karet dengan luas lahan 22 

Ha, sedangkan pendapatan responden terendah adalah Rp 1.056.983 dengan 

sumber pendapatan dari sektor pertanian yaitu usahatani nanas dengan luas lahan 

0,5 Ha.  

 

Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Penerima Dana Puap di Desa Kualu 

Nenas Kabupaten Kampar 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh penulis dan kemudian dengan 

menggunakan klasifikasi tingkat kesejahteraan yang dikeluarkan oleh Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengklasifikasikan tingkat 

kesejahteraan keluarga penerima dana PUAP dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12 menunjukkan bahwa tidak ada responden yang termasuk pada 

kategori keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin) karena seluruh rumah tangga 

responden telah memenuhi seluruh indikator ekonomi dan indikator non ekonomi 

yang ditetapkan oleh BKKBN. Indikator ekonomi tersebut antara lain: makan dua 

kali atau lebih sehari, memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas, dan bagian 

terluas lantai rumah bukan dari tanah, sedangkan indikator non ekonomi antara 

lain: melaksanakan ibadah dan bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan. 
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Responden yang termasuk pada kategori Keluarga Sejahtera I (Miskin) 

berjumlah 3 responden yang sumber pendapatannya sebagai buruh. Adapun 

indikator-indikator yang tidak dapat dipenuhi oleh responden meliputi; indikator 

ekonomi yaitu luas lantai rumah paling kurang 8 m
2
 untuk tiap penghuni, 

indikator non ekonomi yaitu punya penghasilan tetap. 

 

Tabel 12. Persentase Rata-Rata Jumlah Responden Dalam Indikator Tingkat 

Kesejahteraan 

No Indikator Kesejahteraan Jumlah KK Persentase (%) 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

Keluarga Pra Sejahtera 

(Sangat Miskin) 

Keluarga Sejahtera I 

(Miskin) 

Keluarga Sejahtera II 

Keluarga Sejahtera III  

Keluarga Sejahtera III Plus 

- 

 

3 

 

18 

3 

2 

- 

 

11,54 

 

69,23 

11,54 

7,69 
Sumber: Data Olahan, Tahun 2011 

 

 Responden yang termasuk pada kategori Kaluarga Sejahtera II berjumlah 

18 responden. Adapun indikator-indikator yang tidak dapat dipenuhi responden 

meliputi; makan bersama sambil berkomunikasi dan rekreasi bersama (6 bulan 

sekali). 

Responden yang termasuk pada kategori Keluarga Sejahtera III berjumlah 3 

responden. Responden pada kategori ini telah memenuhi beberapa indikator 

meliputi; memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil berkomunikasi, 

mengikuti kegiatan masyarakat, rekreasi bersama (6 bulan sekali), meningkatkan 

pengetahuan agama, memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah, 

dan menggunakan sarana transportasi. Adapun indikator yang belum dapat 

dipenuhi responden pada kategori ini meliputi; aktif memberikan sumbangan 

material secara teratur dan aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan. 

 Responden yang termasuk pada kategori Keluarga Sejahtera III Plus 

berjumlah 2 responden. Responden pada ketegori ini telah memenuhi seluruh 

indikator ekonomi dan indikator non ekonomi yang ditetapkan oleh BKKBN  

(2004) sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. 

 

 

KESIMPULAN 

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) merupakan 

program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui 

penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai 

dengan potensi wilayah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa 

Kualu Nenas Kecamatan Tambang dengan melihat tingkat pendapatan penerima 

dana PUAP menggunakan indikator tingkat pendapatan, distribusi pendapatan dan 

tingkat kesejahteraan maka diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisa tingkat pendapatan, responden dengan pendapatan 

terendah adalah sebesar Rp 1.056.983 per bulan yang sumber 

pendapatannya dari sektor pertanian yaitu usahatani nanas dengan luas 

lahan 0,5 Ha dan pendapatan tertinggi Rp 50.786.354 per bulan yang 
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sumber pendapatannya dari sektor pertanian yaitu usahatani nanas dengan 

luas lahan 18 Ha dan usahatani karet dengan luas lahan 22 Ha.  

2. Berdasarkan analisis distribusi pendapatan responden, indeks gini ratio 

pada petani responden sebesar 0,47. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi 

ketidakmerataan sedang pada pendapatan petani responden.  Hal ini dapat 

terjadi karena perbedaan pendapatan yang cukup tinggi antara responden. 

Perbedaan pendapatan ini terjadi karena adanya perbedaan luas lahan yang 

dimiliki oleh petani dan sumber pendapatannya. 

3. Berdasarkan analisis tingkat kesejahteraan dengan menggunakan indikator 

dari BKKBN bahwa masih terdapat responden dalam kategori miskin. 

Responden yang terdapat dalam kategori miskin bekerja sebagai buruh 

atau memeliki luas lahan garapan yang relative sedikit. 

 

SARAN 

Melalui program PUAP pemerintah berusaha membantu rumah tangga 

petani dalam meningkatkan pendapatan rumah tangganya dengan penambahan 

modal. Hendaknya pemerintah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana 

tersebut. Sehingga penerapan dana dapat terwujud sesuai dengan  tujuan program 

PUAP. 
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ABSTRACT 

The empowerment of human resources, economics, and institutional self-

supporting farmers, so it is able to produce better farming , better business , and 

better living . This study aims to determine the level of self- empowerment of 

farmers in the cultivation of oil palm in Riau Province. This study was used 

eksplanation research that it is  intended to discover and develop the theory. 

Whereas sampling was also choosen by disprosional stratified random sampling. 

A total of 180 non- farmers will be taken as samples in consideration of the 

number of farmers and the existence of non- existing extension services in three 

districts in Riau Province: Kampar , Rohul , and Indragiri Hilir. To answer the 

first and second objectives using Likert Scale 's Summated Rating (SLR). The 

results showed that: (1 ) The role of smallholders penyuluan for non- categorized 

quite instrumental patterns,(2) Empowerment peasant farmers categorized well. 

 

Keywords : The empowerment, farmers of oil palm in Riau Province 

 

PENDAHULUAN 

Tipologi perkebunan rakyat dapat dibagi kedalam dua bentuk, yakni kebun 

petani plasma yang menjadi mitra bagi perusahaan negara maupun swasta dan 

kebun rakyat yang dimiliki masyarakat secara swadaya. Namun demikian, hasil  

produksi kelapa sawit petani plasma lebih baik dibandingkan petani swadaya 

dikarenakan manajemen agribisnis dari input, proses, dan output berjalan dengan 

baik pada petani plasma. Berbeda dengan petani swadaya yang belum dapat 

memenuhi produksi optimum kebun kelapa sawit. Data Statistik Perkebunan 

Propinsi Riau tahun 2012 menunjukkan bahwa luas lahan dan produksi 

perkebunan sawit rakyat dengan perusahaan negara dan swasta tidak berbanding 

lurus, dimana perkebunan rakyat lebih luas namun hasil nya tidak sebesar 

perkebunan swasta dan negara 

Produksi optimal dari perkebunan kelapa swadaya perhektar bila 

menggunakan bibit unggul sawit  bisa mencapai  30 ton TBS/ha/tahun. Namun 

dalam kenyataannya perkebunan rakyat yang diusahakan secara swadaya hanya 

mencapai 16 ton TBS (Kuswanto. 2008). Untuk itu, dalam membudidayakan 

tanaman kelapa sawit faktor-faktor produksi yang baik sangat dibutuhkan seperti 

pada tahap persiapan yang meliputi: penyiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, 

dan pemanenan sampai kepada pemasaran. Isu lain yang sangat perlu diperhatikan 

pada petani swadaya  adalah Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 

Pemenuhan standar RSPO menuntut petani semakin memperbaiki kualitas 

perkebunan kelapa sawit yang mereka miliki. 

Oleh karena itu pemberdayaan terhadap petani sawit pola swadaya 

menjadi sangat perlu diperhatikan, mengingat keberdayaan petani sawit swadaya 

ini akan ikut menentukan masa depan kelestarian kelapa sawit. Dengan demikian 
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memunculkan pertanyaan bagaimana tingkat keberdayaan petani swadaya dalam 

kegiatan usahatani kelapa sawit di Provinsi Riau? Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui tingkat keberdayaan petani swadaya dalam kegiatan budidaya kelapa 

sawit di Provinsi Riau. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metode ekplanasi yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk menemukan dan mengembangkan teori, sehingga hasil atau 

produk penelitiannya dapat menjelaskan kenapa atau mengapa terjadinya suatu 

gejala atau kenyataan sosial tertentu. Sedangkan pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan survey, pendekatan ini digunakan untuk mengGambarkan 

karakter tertentu dari suatu populasi yang berkenaan dengan dengan sikap dan 

tingkah laku (Faisal. 2005). Dalam penelitian ini pemilihan lokasi dilakukan 

secara purposif dengan pertimbangan lokasi tersebut berdasarkan jumlah petani 

sawit swadaya terbanyak  pada urutan 1, 2 dan 3 ada pada ketiga kabupaten 

tersebut secara berututan. Dalam penentuan responden digunakan key informan 

dan sampel. Untuk menjawab tujuan menggunakan Skala Likert‟s Summated 

Rating (SLR). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sumodiningrat (1999) mengartikan keberdayaan masyarakat sebagai 

kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun 

keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat dengan keberdayaan 

yang tinggi, adalah masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan 

mental, terdidik dan kuat dan memiliki nilai-nilai instrinsik yang juga menjadi 

sumber keberdayaan, seperti sifat-sifat kekeluargaan, kegotong-royongan, dan 

(khusus bagi bangsa Indonesia) adalah keragaman atau kebinekaan (Mardikanto, 

2009). Pada penelitian ini keberdayaan petani kelapa sawit pola swadaya dilihat 

dari tiga aspek yaitu (1) sumberdaya manusia (SDM); (2) ekonomi produktif; dan 

(3) kelembagaan. 

 

Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia yaitu kemampuan memanfaatkan potensi diri dan 

lingkungan yang disesuaikan dengan potensi sosial budaya masyarakat pertanian. 

Pemberdayaan sumber daya manusia, dimana manusia sebagai masukan 

lingkungan diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan melalui proses 

peningkatan kualitas SDM sehingga menghasilkan keluaran yang mampu 

menguasai teknologi dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam  

yang mampu memberdayakan ekonomi produktifnya secara berkelanjutan 

sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Rosnita, 2011). 

Tabel 1 menerangkan bahwa nilai skor yang diperoleh dari variabel 

sumber daya manusia  mendapatkan skor 3,46 dengan kategori “baik”. Hal ini 

menunjukkan bahwa keberdayaan  petani dilihat dari sumber daya manusia di 

daerah penelitian telah mengalami peningkatan. Variabel sumber daya manusia di 

atas dinilai dari beberapa indikator yaitu indikator pengetahuan yang lebih baik 

dari kegiatan penyuluhan, peningkatan kompetensi dan kualitas petani, dan 

membuat pembukuan RDK usaha tani`untuk pengeluaran & pemasukan. Untuk 

indikator pengetahuan yang lebih baik dari kegiatan penyuluhan mendapatkan 
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skor 3,71 dengan kategori “baik” ini karena petani di daerah penelitian telah 

mengalami peningkatan pengetahuan yang sangat pesat. Perkembangan SDM 

petani tidak terjadi begitu saja, petani telah mengikuti penyuluhan sejak tahun 

1990-an. Saat itu petani masih menggunakan lahan mereka untuk bertanam padi, 

jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya. Kemudian di tahun 2000-an kelapa 

sawit mulai dikenal sebagai tanaman perkebunan yang menjanjikan sehingga 

banyak petani mengkonversi lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan 

perkebunan hingga saat ini. Konversi lahan ini menandakan petani telah 

mengalami perkembangan pengetahuan (SDM) dalam pemilihan tanaman 

pertanian yang memiliki nilai komersial lebih menjanjikan. 

 

Tabel 1.  Sumber Daya Manusia (SDM) 

No Sumber Daya Manusia (Y1) Rata-rata Kategori 

1 Pengetahuan yang lebih baik melalui 

kegiatan penyuluhan 3,71 Baik (B) 

2 Peningkatan kompetensi & kualitas 

petani 3,30 Cukup Baik( C ) 

3 Membuat pembukuan RDK usaha 

tani`untuk pengeluaran & pemasukan 3,38 Cukup Baik( C ) 

Sumber Daya Manusia (Y1) 3,46 Berperan (B) 
Sumber : Data Olahan, 2013 

 

Indikator peningkatan kompetensi & kualitas petani mendapatkan skor 

3,30 dengan kategori “cukup baik”, peningkatan tersebut yaitu kemampuan petani 

dalam menerapkan lima subsistem agribisnis (subsitem agribisnis hulu/pengadaan 

input produksi (off-farm), subsistem produksi (on-farm), subsistem agroindustri, 

subsistem pemasaran hasil produksi, dan subsistem lembaga penunjang (koperasi, 

pemerintah, bank, dll)). Dari kelima subsistem  agribisnis petani mengalami 

kesulitan pada subsistem pemasaran hasil produksi, petani masih kesulitan 

memasarkan hasil produksi kelapa sawit dan hasil pertanian lainnya. Kelangkaan 

pupuk juga menjadi masalah bagi petani. 

Indikator membuat pembukuan RDK usaha tani`untuk pengeluaran & 

pemasukan mendapatkan skor 3,38 dengan kategori ” cukup baik”, dalam hal ini 

petani telah mencatat pembukuan pengeluaran dan pemasukan, namun tidak rinci. 

Namun pada hal ini petani lebih sering mencatat pengeluaran dari pada 

pemasukan, padahal untuk mengetahui apakah pengeluaran dan pemasukan 

seimbang petani harus mencatat keduanya sehingga dapat dievaluasi bagian mana 

yang perlu dibenahi. 

 

Ekonomi Produktif 

Ekonomi Produktif yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang diusahakan baik 

secara individu maupun kelompok, dan mampu mengolah modal usaha untuk 

mencapai hasil yang lebih optimal. Pendekatan ekonomi produktif lebih 

menekankan pada partisipasi aktif masyarakat untuk memecahkan, merumuskan, 

merencanakan, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang 

dilakukan secara individu ataupun bersama dalam upaya menciptakan kondisi 

ekonomi produktif masyarakat (Rosnita, 2011). 
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Pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat menciptakan usaha 

ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan 

lapangan pekerjaan sehingga mampu memandirikan masyarakat dan desa. 

Sehingga program ini diharapkan dapat mengangkat masyarakat desa dari 

keterpurukannya. 

 

Tabel 2.  Ekonomi produktif 

No Ekonomi Produktif (Y2) Rata-rata Kategori 

1 Peningkatan skala usaha dengan adanya 

kegiatan penyuluhan 3,51 Baik (B) 

2 Peningkatan pendapatan rumah tangga petani 3,44 Baik (B) 

3 Peningkatan pengeluaran rumah tangga non-

pangan per bulan 3,49 

Baik (B) 

4 Pemenuhan 14 kebutuhan dasar rumah 

tangga 4,17 

Baik (B) 

Ekonomi Produktif (Y2) 3,65 Berperan 
Sumber : Data Olahan, 2013 

 

Tabel 2 menerangkan bahwa nilai skor yang diperoleh dari variabel 

ekonomi produktif  mendapatkan skor 3,65 dengan kategori “baik”. Hal ini 

menunjukkan bahwa keberdayaan petani dilihat dari ekonomi produktif di daerah 

penelitian telah mengalami peningkatan. Variabel ekonomi produktif di atas 

dinilai dari beberapa indikator yaitu peningkatan skala usaha dengan adanya 

kegiatan penyuluhan, peningkatan pendapatan rumah tangga petani, peningkatan 

pengeluaran rumah tangga non-pangan per bulan, dan pemenuhan 14 kebutuhan 

dasar. Untuk indikator peningkatan skala usaha dengan adanya kegiatan 

penyuluhan mendapatkan skor 3,51 dengan kategori “baik”. Skor ini menjelaskan 

keberdayaan petani dilihat dari peningkatan skala usaha mengalami peningkatan 

antara 51%-75%. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari penambahan aset yang 

dimiliki petani seperti tanah, usaha budiaya ikan air kolam, membuka dan warung 

harian. Namun kaum perempuan disini masih kurang berperan, karena program 

MKRPL (Model Keanekaragaman Rumah Pangan Lestari) belum efektif berjalan. 

Seharusnya dengan program ini penyuluh mampu memberdayakan kaum 

perempuan untuk mengisi kekosongan waktu mereka seperti memanfaatkan lahan 

pekarangan dengan tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan atau dengan 

mengajarkan mereka kerajinan tangan dari bahan-bahan bekas sehingga memiliki 

nilai jual yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. 

Indikator peningkatan pendapatan rumah tangga petani mendapatkan skor 

3,44 dengan kategori “baik”. Skor ini menjelaskan keberdayaan dilihat dari 

peningkatan pendapatan rumah tangga petani mengalami peningkatan 51%-75%. 

Peningkatan pendapatan petani umumnya didominasi dari usaha tani kelapa sawit, 

sementara usaha lainnya kurang memiliki pengaruh yang signifikan. 

Indikator pengeluaran rumah tangga non-pangan per bulan mendapatkan 

skor 3,49 dengan kategori “baik”. Pengeluaran ini biasanya untuk pembayaran 

kredit sepeda motor, kredit barang-barang elektronik, membeli pakaian anggota 

keluarga, dan kebutuhan lainnya. Pasar yang diadakan setelah hari panen juga 

mempengaruhi jumlah pengeluaran rumah tangga petani, karena pada saat itu 

keuangan rumah tangga petani sedang banyak-banyaknya. 
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Indikator pemenuhan 14 kebutuhan dasar mendapatkan skor 4,17 dengan 

kategori “sangat berperan”. Skor ini menjelaskan bahwa hampir semua petani 

kelapa sawit sudah berada pada taraf sejahtera yang diukur menurut indikator dari 

BPS (Badan Pusat Statistik). Petani di daerah penelitian memiliki rumah rata-rata 

rumah beton/setengah beton, dengan luas bangunan per anggota keluarga lebih 

dari 8 m
2
. 

 

Kelembagaan 

Kelembagaan yaitu sekumpulan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan 

orang-orang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta 

memiliki struktur sendiri. Proses manajerial dalam kelembagaan pemerintahan 

desa sebagai sebuah organisasi menuntut lebih banyak kecakapan dan sumber 

daya manajerial yang menuntut digunakannya seperangkat kecakapan baru yaitu 

membuat mampu (enabling), memperlancar (facilitating), berkonsultasi 

(consulting), bekerjasama (collaborating), membimbing (mentoring), dan 

mendukung (supporting) (Stewart dalam Rosnita, 2011). 

 

Tabel 3. Kelembagaan 

No Kelembagaan (Y3) Rata-rata Kategori 

1 Kelembagaan memiliki tujuan yang 

jelas 3,87 Berperan(B) 

2 Tujuan kelompok kelembagaan 

tercapai 3,69 Berperan(B) 

3 Kelembagaan memiliki struktur yang 

jelas 3,72 Berperan(B) 

4 Kelompok tani memiliki RDK dan 

RDKK 3,52 Berperan(B) 

5 RDK dan RDKK bisa dilaksanakan 

2,95 

Cukup Berperan( C 

) 

6 Kelembagaan mampu melaksanakan 

subsistem agribisnis dengan baik 3,39 

Cukup Berperan( C 

) 

7 Kelompok mampu menjadi usaha 

ekonomi di desa 3,39 

Cukup Berperan( C 

) 

Kelembagaan (Y3) 3,50 Berperan(B) 
Sumber : Data Olahan, 2013 

 

Tabel 3 menerangkan bahwa nilai skor yang diperoleh dari variabel 

kelembagaan  mendapatkan skor 3,50 dengan kategori “berperan”. Hal ini 

menunjukkan bahwa keberdayaan  petani dilihat dari kelembagaan di daerah 

penelitian telah mengalami peningkatan. Variabel kelembagaan di atas dinilai dari 

beberapa indikator yaitu kelembagaan memiliki tujuan yang jelas, tujuan 

kelompok kelembagaan tercapai, kelembagaan memiliki struktur yang jelas, 

kelompok tani memiliki RDK dan RDKK, RDK dan RDKK bisa dilaksanakan, 

kelembagaan mampu melaksanakan subsistem agribisnis dengan baik, dan 

kelompok mampu menjadi usaha ekonomi di desa. 

Indikator kelembagaan memiliki tujuan yang jelas mendapatkan skor 3,87 

dengan kategori “baik”. Skor ini menjelaskan bahwa kelembagaan yang dibangun 

petani benar-benar memiliki tujuan yang jelas, semua anggota kelompok tani 
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memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan suasana kekeluargaan 

demi terlaksananya tujuan bersama. 

Indikator tujuan kelompok kelembagaan tercapai mendapatkan skor 3,69 

dengan kategori “baik”. Skor ini menjelaskan bahwa tujuan kelompok 

kelembagaan tercapai, tujuan disini adalah rencana definitif kebutuhan (RDK) dan 

rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Dimana RDK terlaksana, 

sedangkan untuk RDKK tidak terlaksana. 

Indikator kelembagaan memiliki struktur yang jelas mendapatkan skor 

3,72 dengan kategori “baik”. Skor ini menjelaskan bahwa struktur dan pengurus 

kelompok tani terstruktur dengan jelas dan pembagian tugas kerja terorganisir 

dengan sangat baik, tetapi untuk Desa Sekijang pembagian tugas mereka kadang-

kadang tidak jelas karena kelompok tani lebih dominan di jalankan oleh ketua 

kelompok saja. 

Indikator kelompok tani memiliki RDK dan RDKK mendapatkan skor 

3,52 dengan kategori “baik”. Skor ini menjelaskan bahwa kelompok tani memiliki 

rencana definitif kebutuhan (RDK) dan rencana definitif kebutuhan kelompok 

(RDKK). RDK dan RDKK yang ada biasanya dibuat oleh penyuluh dengan 

permintaan dari petani untuk memenuhi kebutuhan usaha tani mereka. 

Indikator RDK dan RDKK bisa dilaksanakan mendapatkan skor 2,95 

dengan kategori “cukup baik”. Skor ini menjelaskan bahwa RDK dan RDKK sulit 

dilaksanakan. RDK dalam kelompok tani biasanya terlaksana dengan baik, 

sedangkan untuk RDKK sangat sulit terlaksana. Hal ini karena untuk menebus 

RDKK dibutuhkan modal yang besar dan saprodi yang diajukan harus dibayar 

dimuka sebelum saprodi itu sampai ke tangan petani. Belum lagi sifat RDKK 

yang harus kontiniu setiap tahunnya. 

Indikator kelembagaan mampu melaksanakan subsistem agribisnis dengan 

baik mendapatkan skor 3,39 dengan kategori “cukup baik”. Skor ini menjelaskan 

kemampuan kelembagaan petani dalam menerapkan lima subsistem agribisnis 

(subsitem agribisnis hulu/pengadaan input produksi (off-farm), subsistem produksi 

(on-farm), subsistem agroindustri, subsistem pemasaran hasil produksi, dan 

subsistem lembaga penunjang (koperasi, pemerintah, peneliti, bank, dll)). Dari 

kelima subsistem  agribisnis petani sering mengalami kesulitan pada subsistem 

pemasaran hasil produksi, petani masih kesulitan memasarkan hasil produksi 

kelapa sawit, karet, hasil panen ikan air kolam, dan hasil pertanian lainnya. 

Kelangkaan pupuk juga menjadi masalah bagi petani. 

Indikator kelompok mampu menjadi usaha ekonomi di desa mendapatkan 

skor 3,39 dengan kategori “baik”. Skor ini menjelaskan bahwa kelompok tani 

telah mampu membentuk usaha, yaitu usaha simpan pinjam yang dapat 

dimanfaatkan oleh setiap anggota kelompok tani yang membutuhkan.  

 

Tabel 4. Keberdayaan 

No Keberdayaan (Y) Rata-rata Kategori 

1 Sumber Daya Manusia (Y1) 3,46 Baik(B) 

2 Ekonomi Produktif (Y2) 3,65 Baik(B 

3 Kelembagaan (Y3) 3,50 Baik(B 

Keberdayaan (Y) 3,54 Baik(B 
Sumber : Data Olahan, 2013 
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Tabel 4 menunjukan bahwa nilai skor keberdayaan yang diperoleh dari 

masing-masing variabel yang diukur mendapatkan skor 3,54  dengan kategori 

“baik”.  Artinya, secara keseluruhan petani yang mempunyai tingkat keberdayaan 

yang cukup baik dari aspek sumberdaya manusia, ekonomi produktif, dan 

kelembagaan yang dimiliki. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Tingkat keberdayaan petani kelapa sawit pola swadaya di Propinsi Riau 

masuk kategori baik, dengan kondisi sumberdaya manusia (SDM) yang baik, 

memiliki usaha ekonomi produktif, dan kelembagaan yang baik.   

 Walaupun tingkat keberdayaan petani sawit swadaya di Propinsi Riau 

sudah masuk kategori baik, namun pembinaan melalui kegiatan penyuluhan harus 

ditingkatkan untuk mencapai produktivitas usahatani dan dalam menghadapi 

RSPO. 
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ABSTRACT 

This study was conducted to determine the attitude of Rice Farmers Against New 

Printing Program at Simpang Village , District Berbak , Regency Tanjung Jabung 

. This study was conducted for one month starting on June 20, 2013 until July 20, 

2013 conducted by interview , observation and in depth interviews where data / 

primary information obtained from farmers who follow the program new paddy 

fields as the respondent and to supplement data required is obtained from 

informants and secondary data obtained from the Department of Tanjung Jabung 

Plantation East , Central Bureau of Statistics Jambi , Jambi Provincial Plantation 

Office and Local District Office. The sample used in this study were 58 farmers 

who participate in the program with the selection of new paddy fields area of 

research by Simple Random Sampling in Simpang village with data analysis 

peasant farmer attitudes towards new paddy fields program conducted descriptive 

statistics. The results showed that the attitude of farmers to program new paddy 

fields tend to be positive , which means farmers are very receptive to the program 

of new paddy fields because the program is to help farmers in the expansion of 

farmers and farmers' land use sleep. 

 

Keyword : Attitudes and rice new printing program 

 

PENDAHULUAN 

Padi merupakan komoditi pertanian yang mempunyai arti penting bagi 

penduduk, khususnya padi sawah sebagai makanan pokok penduduk indonesia. 

Komoditi padi mempunyai fungsi utama sebagai penyuplai pangan nasional dan 

sampai sekarang fungsi ini belum terganti oleh sektor lain. Mengingat sektor 

tanaman padi yang sangat mendukung terhadap ketahanan pangan nasional maka 

pengembangan tersebut sangat penting. Subsektor tanaman pangan terdiri dari 

padi dan palawija serta tanaman kacang-kacangan, ubi-ubian, tanaman 

holtikultura seperti buah-buahan, tanaman hias, tanaman sayur-sayuran dan 

sebagainya. Sektor tanaman pangan merupakan penghasil komoditi yang strategis 

berupa beras yang menjadi makanan pokok bagi sebagian besar penduduk 

Indonesia.  

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Kabupaten yang berpotensi 

untuk  usahatani tanaman padi, terutama tanaman padi sawah. Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur memiliki lahan yang luas untuk diterapkannya usahatani padi 

sawah. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Kabupaten yang sering 

mendapatkan bantuan ataupun program karena Kabupaten ini merupakan 

lumbung pangan untuk Provinsi Jambi.Upaya untuk memperluas lahan pertanian 

menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lahan 
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dan air yang ada. Ada beberapa kecamatan di kabupaten tanjung jabung timur 

yang memperoleh program tersebut salah satunya adalah kecamatan Berbak 

kelurahan Simpang yang masih berpotensi untuk pengembangan tanaman padi 

sawah.  

Kelurahan Simpang telah melaksanakan program pencetakan sawah baru 

untuk yang kedua kalinya, program pencetakan sawah baru yang pertama 

dilaksanakan tahun 2009 seluas 100 ha yang diikuti oleh 2 kelompok tani yaitu 

kelompok tani Sido makmur dan sido murni dengan jumlah anggota ± 63 petani, 

kemudian program ini di lanjutkan kembali pada tahun 2012 yang di mulai pada 

bulan juli dan di ikuti oleh 2 kelompok tani yaitu sido mukti dan tunas harapan 

dengan jumlah anggota  ± 76 petani.  

Syarat untuk mengikuti Program percetakan sawah baru adalah  petani harus 

tergabung dalam kelompok, dengan mengajukan RUKK(rencana usulan kegiatan 

kelompok) dan mengajukan awal ke kelurahan dan kelurahan mengajukan ke 

dinas, dengan RUKK(rencana usulan kegiatan kelompok)dan minta bantuan 

karena petani memiliki lahan sedikit sementara petani mempunyai lahan yang 

sebenarnya potensial untuk tanaman padi tetapi petani mengalami kesulitan dana 

membuka lahan. 

Tujuan utama program pencetakan sawah baru adalah  mampu menambah 

luas lahan pertanian tanaman padi sawah. Melalui program ini, diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Salah satu di antaranya dapat 

meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dengan adanya program cetak 

sawah baru tersebut setidaknya dapat menambah luas lahan pertanian yang 

gilirannya mampu meningkatkan produksi padi petani dan mempertahankan 

kebutuhan pangan secara berkelanjutan. 

Mengingat akan kebutuhan beras yang terus meningkat sementara 

ketersediaan lahan garapan yang semakin lama makin berkurang serta jumlah 

penduduk yang terus bertambah, program ini diharapkan dapat menjadi solusi 

untuk meningkatkan produksi padi. Permasalahan yang muncul adalah dari pihak 

yang mendapatkan program ini yaitu petani, karena petani  padi di Kelurahan 

Simpang mayoritas lahan sawahnya telah berubah menjadi lahan perkebunan, dari 

itu petani yang mengikuti program ini mampukah mempertahankan lahan 

persawaahannya untuk tetap menanam padi sawah atau akan tergiur dengan 

adanya alih fungsi lahan. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka upaya untuk memperluas 

lahan pertanian menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola 

sumberdaya lahan dan air yang ada. Melihat pentingnya peranan ketersediaan 

sumberdaya lahan dan air dalam pembangunan pertanian, maka pemerintah 

melalui Perpres No. 24 tahun 2010 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri 

Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010, telah menetapkan pembentukan 

institusi yang menangani pengelolaan sumber daya lahan dan air yaitu Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang salah satu tugasnya adalah 

melaksanakan perluasan areal tanaman pangan(Direktorat Perluasan dan 

Pengelolaan Lahan. Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian). 

Tujuan penelitaian ini yaitu untuk Mengetahui sikap petani terhadap 

program pencetakan sawah baru di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur.  
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METODOLOGI 

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian 

dengan pertimbangan bahwa Kelurahan Simpang merupakan pengembang 

usahatani padi sawah. Petani yang menjadi objek penelitian adalah petani yang 

mengikuti program pencetakan sawah baru. Ruang lingkup penelitian ini yaitu 

untuk melihat sikap petani terhadap program pencetakan sawah baru di Kelurahan 

Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun data 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Identitas petani padi 

sawah: nama, umur, pendidikan, luas lahan usaha tani, jumlah anggota keluarga, 

lama berusaha tani, produksi dan produktifitas,Data mengenai sikap  petani 

responden terhadap program pencetakan sawah baru yang mencakup aspek-aspek 

sikap yaitu: kognitif, afektif dan konatif,Beberapa data pendukung lainnya yang 

ada hubungannya dengan penelitian ini. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan petani 

responden dipandu dengan daftar pertanyaan atau kuisioner yang telah disiapkan 

terlebih dahulu. Sedangkan data skunder diperoleh dari berbagai literatur, laporan 

penelitian, serta laporan dari Balai Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan 

Kehutanan (BP3K), Dinas Pertanian Tanjung Jabung Timur, Badan Pusat Statistik 

(BPS) serta data dari kelurahan setempat atau instansi terkait yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder: data primer 

dapat diperoleh melalui pengamatan kelokasi, wawancara terstruktur dengan 

menggunakan kuisioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Data skunder, 

diperoleh dari literatur pustaka, berbagai laporan penelitian dan hasil penelitian 

yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan , serta laporan dari 

dinas atau instansi terkait. 

Metode penarikan sampel dilakukan secara acak sederhana (Simple Random 

Sampling). Sampel  yang diambil adalah petani yang mengikuti program 

pencetakan sawah baru di Kelurahan Simpang. Jumlah petani yang mengikuti 

program pencetakan sawah baru sebanyak 139 dan petani. Sampel yang akan 

diambil  dari jumlah petani yang mengikuti program pencetakan sawah baru 

dengan menggunakan rumus n = N/Nd
2
  + 1   (Slovin dalam Sugiono, 2010) 

n= 139/139.10
2
 + 1 

n=   139/139 x 0.01+1 

n= 139/2,39 

n=58 

Sehingga diperoleh  petani yang akan di jadikan sampel penelitian sebanyak       

58 KK.  

Metode analisis data pada dasarnya merupakan proses yang bertujuan 

untuk menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca, dimengerti dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dikumpul terlebih 

dahulu, ditabulasi dan diberi skor. Untuk mengetahui bagaimana sikap petani padi 

sawah terhadap program pencetakan sawah baru yang dilakukan  dengan 

menggunakan analisis deskriptif.  Menurut Sugiono (2010), Statistik deskriftif 

antara lain adalah penyajian data melalui Tabel, grafik, diagram lingkaran, 

pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi central), 
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perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan 

rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. Dalam statistik deskriftif 

juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis 

korelasi, melakukan prediksi dengan analisis korelasi dan membuat perbandingan 

dengan membuat perbandingan rata-rata data sampel atau populasi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sikap petani terhadap program pencetakan sawah baru dilihat dari tiga 

komponen yaitu komponen kognitif yang berupa pengetahuan petani terhadap 

program pencetakan sawah baru, komponen afektif berupa tingkat emosional 

petani terhadap program pencetakan sawah baru dan komponen konatif prilaku 

petani terhadap program pencetakan sawah baru. 

 

Komponen Kognitif  
 Komponen kognitif merupakan salah satu komponen sikap yang berisi 

kepercayaan atau keyakinan, ide, dan konsep mengenai pemikiran seseorang 

terhadap suatu objek. Komponen kognitif juga berkenaan dangan pengetahuan 

yang  merupakan hasil yang terjadi setelah seseorang melakukan pengindraan 

terhadap objek tertentu. Berikut ini adalah Gambaran pengetahuan atau keyakinan 

petani terhadap program pencetakan sawah baru.  

 

Tabel 1. Skor  Sikap Petani terhadap program pencetakan sawah baru Berdasarkan 

Komponen Kognitif (Pengetahuan) Di Kelurahan Simpang Tahun 2013 

No  Kategori Skor  Frekuensi Persentase (%) 

1. 

2. 

Positif 

Negatif 

20 – 28 

11 -19 

36 

22 

62,06 

37,94 

Jumlah 58 100 
Sumber : Hasil Olahan Data Kuisioner Tahun 2013 

 

Tabel 1 menunjukkan 62,06 persen sikap petani berada pada kategori 

positif terhadap program pencetakan sawah baru, hal ini terindikasikan bahwa 

sebagian besar petani mengetahui tujuan, latar belakang, syarat dan prosedur 

mengikuti program pencetakan sawah baru. Selain itu petani juga mengetahui 

sangsi yang akan diberikan oleh pemerintah jika melanggar ketentuan yang telah 

dibuat oleh pemerintah. 

 

Komponen Afektif 

 Komponen afektif adalah komponen sikap yang memiliki kaitan sangat 

erat dengan masalah emosional seseorang terhadap suatu objek. Aspek emosional 

inilah yang biasanya berakar paling dalam dan merupakan aspek yang paling 

bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin akan mengubah sikap 

seseorang.  Suatu program untuk mencapai tujuannya tidak terlepas dari sikap 

petani terhadap program tersebut. Sikap petani yang mendukung dan kurang 

mendukung suatu program tentunya sangat mempengaruhi sukses atau tidaknya 

program yang telah dicanangkan pemerintah. Berikut ini Gambaran tingkat 

emosional petani terhadap program pencetakan sawah baru. 
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Tabel 2.  Skor  Sikap Petani terhadap Program Pencetakan Sawah Baru 

Berdasarkan Komponen afektif ( Perasaan Emosional ) Di Kelurahan 

Simpang Tahun 2013 

No  Kategori Skor  Frekuensi Persentase (%) 

1. 

2. 

Positif 

Negatif 

26 – 37 

14 - 25 

40 

18 

68,96 

31,04 

Jumlah 58 100 
Sumber : Hasil Olahan Data Kuisioner Tahun 2013 

  

Tabel 2 dapat di jelaskan bahwa 68,96 persen petani  mempunyai ikatan 

emosional yang baik dengan adanya program pencetakan sawah baru. program 

pencetakan sawah baru membawa dampak positif terhadap petani hal ini dapat 

dirasakan petani karena program pencetakan sawah baru membantu mengurangi 

biaya yang dikeluarkan petani untuk melakukan usahatani padi sawah. 

 

Komponen Konatif 

Komponen konatif merupakan kecendrungan berprilaku yang ada dalam diri 

seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Kaitan ini didasari 

oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku, 

artinya bagaimana seseorang berprilaku dalam situasi tertentu dan terhadap 

stimulus tertentu akan banyak di tentukan oleh kepercayaan dan perasaannya 

terhadap stimulus tersebut.  

 Pemerintah dalam membuat suatu program memiliki berbagai cara untuk 

mengajak petani mengikuti program tersebut. Salah satu cara untuk mengajak 

petani mengikuti program pencetakan sawah baru pemerintah membentuk 

organisasi dari pusat hingga ke masyarakat tani sasaran. Untuk mendapatkan 

program pencetakan sawah baru perlu adanya syarat, ketentuan dan perjanjian 

yang harus di ikuti oleh petani yang akan mendapatkan program ini. Berikut data 

mengenai sikap petani berdasarkan komponen konatif (tindakan) :  

 

Tabel 3. Skor Sikap Petani Berdasarkan Komponen konatif  (Kecendrungan 

Berprilaku) Di kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Tahun 2013 

No  Kategori Skor  Frekuensi Persentase (%) 

1. 

2. 

Positif 

Negatif 

20 – 28 

11 – 19 

32 

26 

55,18 

44,82 

Jumlah 58 100 
Sumber : Hasil Olahan Data Kuisioner Tahun 2013 

 

Tabel 3 diketahui bahwa 55,18 persen sikap petani terhadap program 

pencetakan sawah baru berdasarkan komponen konatif berada pada kategori 

positif, artinya mereka mau telibat dalam perjanjian yang telah menjadi 

kesepakatan antara petani dan pemerintah serta petani juga mau mengikuti semua 

kegiatan yang telah dibuat dalam program pencetakan sawah baru.. Sedangkan 

sikap petani yang berada kategori negatif  44,82 persen, hal ini karena ada petani 

yang terkadang tidak mengikuti ketentuan  dan  kewajiban yang telah di sepakati 

dengan pemerintah misalnya petani seharusnya mengikuti setiap rangkaian 

kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh PPL dalam program pencetakan 
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sawah baru karena mengikuti kegiatan penyuluhan tentunya telah menyita waktu 

petani untuk melaksanakan kegiatan yang lebih penting. 

 

KESIMPULAN 

Program pencetakan sawah baru sangat membantu petani untuk 

memperluas lahan pertanian petani serta memanfaatkan lahan tidur petani untuk 

melakukan usahatani padi sawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap 

petani cenderung positif terhadap adanya program pencetakan sawah di Kelurahan 

Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 
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ABSTRACT 

The objective of research is to know about market integration of crumb rubber in 

Singapore and rubber market auction in Batang Hari district Jambi Province. Data 

that use was rubber price data market of crumb rubber Singapore and market 

price in market auction from January 2006 to December 2012. Data collected 

from Dinas Perindustrian and Perdagangan Province Jambi and KUD Berdikari 

rubber market auction Batang Hari district. Kuantitative data analysis was 

conducted from error correction model methode, contained Augmented Dickey 

Fuller (ADF) test, Johannsen test, Causality Granger test to know the rate of 

market integrated. This research also to know the elasticity price transmision 

between crumb rubber market Singapore and market auction rubber in Jambi 

Province. The research saw that of between crumb rubber market Singapore and 

rubber market auction Batang Hari district was integrated significantly in short 

term saw that change 1% rubber price in Singapore can influence rubber price 

change in market auction 0,85% in short term and 1,14% in long term, the 

ajusting time of rubber price change in Singapore to rubber price in market 

auction was determined change rubber price in Singapore can cause change 

rubber price in marker auction Province Jambi in long term need time of, two 

weeks, elasticity of rubber price tranmission in Singapore and rubber price in 

market auction Batang Hari district both in short term and long term have 

characteristic inelastic. 

 

Key words : Integration, price, market, crumb rubber 

 

PENDAHULUAN 

Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah produsen karet alam terlibat 

dalam kegiatan perdagangan komoditas karet alam antar negara. Dalam kegiatan 

ini ekspor karet alam Provinsi Jambi pada tahun 2009 mencapai 299.088.3 ton. 

Karet alam yang diekspor dari Provinsi Jambi sebelumnya diolah oleh 11 unit 

pabrik crumb rubber yang tersebar di beberapa kabupaten yang menghasilkan 

karet olahan dengan spesifikasi SIR 20. Di Provinsi Jambi terdapat 10 industri 

pengolahan karet dengan kapasitas total produksi sebesar 274.300 ton/tahun 

(GAPKINDO, 2009). Menurut Dinas Perkebunan Provinsi Jambi (2012), industri 

pengolahan karet di Provinsi Jambi yang aktif ada 11 industri dengan produksi 

sebesar 299.100 ton dan volume ekspor 294.300 ton. 

Permasalahan harga dan mutu bahan olah karet (bokar) selama ini 

menjadi kendala terhadap nilai jual karet itu sendiri. Hal ini mulai diatasi oleh 

pemerintah provinsi dengan melakukan Gerakan Bersih Bokar yang telah 

dilaksanakan di Provinsi Jambi sejak Tahun 2005. Bentuk perhatian pemerintah 

diantaranya adalah dengan melakukan kerjasama pembelian bokar antara pabrik 
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crumb rubber dengan kelompok tani dalam bentuk MoU atau Perjanjian Jual Beli 

Bokar. Kerjasama ini difasilitasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, sehingga 

terjadi kemitraan jual beli bokar. Petani membuat bokar bersih dan pabrik crumb 

rubber membeli dengan harga yang pantas dan saling menguntungkan. Hal lain 

yang dilakukan pemerintah adalah mengembangkan pasar lelang karet di 

Kabupaten Bungo, Tebo, Batanghari dan Muaro Jambi. Pasar lelang karet juga 

merupakan sarana untuk meningkatkan mutu bokar, karena terlihat nyata 

perbedaan harga antara mutu jelek dan mutu baik. Hingga tahun 2012 sudah 

terbentuk 15 buah pasar lelang karet di Provinsi Jambi. 

Pada pasar karet global, Singapura merupakan pasar dari kawasan 

produsen, sementara itu London, New York dan Tokyo merupakan pasar dari 

kawasan konsumen (Anwar,2006). Pada kedua jenis pasar tersebut, karet alam 

diperdagangkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan standar dari masing-masing 

negara produsen, atau permintaan dari negara-negara konsumen. Pemasaran karet 

alam dalam kegiatan perdagangan antar negara dilakukan dengan sistem future 

market, yaitu dengan melakukan kontrak perdagangan dengan konsumen di pasar 

luar negeri dalam jangka waktu 3-6 bulan. Perdagangan karet dilakukan dengan 

mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan 

berjangka komoditi. Akibat dari sistem perdagangan ini, eksportir harus 

menyediakan stok minimal guna menjamin kelancaran pasokan sesuai dengan 

kontrak yang disepakati. 

Keadaan perkaretan dunia beberapa tahun terakhir ini mengalami 

berbagai perubahan struktural, dalam pasar dan pada industri karet itu sendiri. 

Perkembangan industri barang jadi, tekhnologi dan optimalisasi dalam industri 

ban akan meningkatkan konsumsi serta menghendaki kualitas bahan baku karet 

alam yang lebih baik dan konsisten. Perubahan harga barang setengah jadi 

maupun barang jadi dari produk karet, sebagai salah satu contohnya yaitu crumb 

rubber mengakibatkan terjadinya perubahan harga untuk bahan baku karet 

(bokar). Semua keadaan tersebut membawa perubahan struktur harga dan 

permintaan terhadap karet alam, yang diduga akan mempengaruhi harga karet 

alam di pasar Internasional. 

Persoalan karet tidak terlepas dari persoalan harga karena harga 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup para 

petani maupun masyarakat pada umumnya. Menurut Maulida (2009) harga 

patokan ekspor (HPE) karet di Indonesia akan terus mengikuti pergerakan harga 

karet Internasional. Pergerakan harga ini terjadi karena harga karet di Singapura 

merupakan salah satu harga referensi Indonesia, termasuk dalam penetapan HPE 

di Indonesia. Tingginya harga karet di pasar Singapura diduga berkaitan erat 

terhadap harga karet di dalam negeri termasuk di Provinsi Jambi. Dalam 

penelitian ini penulis menjadikan harga karet di Singapura sebagai referensi bagi 

Indonesia. Tetapi diketahui ada sebagian wilayah di Indonesia mengacu pada 

harga karet di Kuala Lumpur. Keterbatasan data yang diperoleh menjadikan 

Singapura yang menjadi acuan referensi bagi pembanding untuk harga pasar 

lelang Kabupaten Batang Hari. 

Fluktuasi harga terjadi karena adanya mekanisme pasar, keadaan ini 

sangat ditentukan oleh efisiensi pasar. Pasar akan memperagakan fungsinya secara 

efisien jika memanfaatkan semua informasi yang tersedia. Dengan kata lain, jika 

pasar menggunakan harga yang lalu (past price) secara tepat dalam penentuan 
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harga saat ini (current price determination), maka sistem pemasaran yang berlaku 

dapat dikategorikan efisien (Adiyoga, 2006 diacu dalam Leuthold & Hartmann, 

1979). Harga adalah salah satu indikator untuk menentukan nilai suatu barang 

(crumb rubber). Perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran suatu 

komoditi dalam suatu pasar menentukan harga pasar komoditi tersebut, dimana 

jumlah komoditi yang diminta sama dengan yang ditawarkan (Moehar, 2001). 

Pada dasarnya terdapat hubungan yang sangat erat antara pasar dunia 

dengan pasar domestik maupun pasar lelang di Kabupaten Batanghari, dimana 

bila terjadi gejolak harga di pasar dunia, hal ini juga ikut mempengaruhi harga di 

pasar lelang karet Kabupaten Batanghari, namun kadangkala kenaikan dan 

penurunan harga crumb rubber yang terjadi di pasar internasional Singapura 

memberikan pengaruh yang lambat terhadap kenaikan dan penurunan harga di 

pasar lelang karet Kabupaten Batanghari. 

Dinamika fluktuasi harga karet di pasar lelang karet Kabupaten 

Batanghari diduga pengaruh dari perubahan harga crumb rubber yang terjadi di 

Pasar Internasional Singapura. Adanya ketergantungan harga karet didalam negeri 

termasuk di Provinsi Jambi terhadap harga karet Internasional dikarenakan 

Indonesia sebagian besar masih bergantung pada ekspor khususnya komoditi 

karet, selain itu harga karet dunia di Singapura yang merupakan harga referensi 

Indonesia, sehingga adanya perubahan harga dunia akan berkaitan langsung 

terhadap perubahan harga dalam negeri 

Lemahnya pengembangan industri hilir dalam negeri menyebabkan 

hampir seluruh hasil olahan karet dalam bentuk SIR 20 di ekspor ke luar negeri. 

Ekspor membuat Indonesia termasuk Provinsi Jambi menjadi bergantung pada 

pembeli dari luar negeri, bila keuangan di luar negeri sedang baik maka produksi 

dalam negeri dapat diserap hampir seluruhnya, namun bila perekonomian di luar 

negeri sedang buruk maka Indonesia akan terkena imbasnya.  

Pada dasarnya, terdapat keterkaitan antara pasar karet domestik dan 

pasar karet dunia. Situasi pasar karet domestik akan sangat di pengaruhi oleh 

perubahan-perubahan yang terjadi di pasar dunia. Adanya krisis ekonomi dunia 

yang melanda pada tahun 2008 menyebabkan permintaan karet dunia menjadi 

menurun, hal ini turut pula mempengaruhi harga karet yang ikut menurun, bahkan 

hal tersebut berdampak terhadap harga karet di tingkat petani, karena produksi 

karet yang dihasilkan tidak mampu diserap oleh pasar. Untuk mengantisipasi 

ketergantungan harga karet di dalam negeri termasuk di Provinsi Jambi terhadap 

harga karet di Pasar Internasional, upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah 

dengan meningkatkan permintaan karet di dalam negeri melalui pengembangan 

industri hilir di dalam negeri.Dengan ditingkatkannya permintaan karet dalam 

negeri maka harga karet domestik akan dapat dipertahankan. Bertitik tolak dari 

permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh harga karet di pasar crumb 

rubber Singapura terhadap harga karet di pasar lelang Kabupaten 

Batanghari. 

2. Untuk mengetahui apakah harga karet di pasar lelang Kabupaten 

Batanghari terintegrasi oleh harga karet di pasar crumb rubber Singapura. 

 



240 

 

METODOLOGI 

Secara teoritis permintaan diasumsikan dengan kebutuhan karet, artinya 

bahwa semua barang (produk) yang digunakan  untuk memperoleh barang yang 

bernilai jual tinggi, tentu erat hubungannya dengan variabel harga. Harga 

merupakan salah satu variabel yang sangat besar pengaruhnya terhadap 

permintaan suatu barang, di dalam hukum permintaan dinyatakan  bahwa “jika 

harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan semakin kecil dan 

produksipun akan meningkat, dan sebaliknya jika harga barang menurun maka 

jumlah barang yang diminta akan semakin meningkat. 

Perekonomian di dalam negeri termasuk Provinsi Jambi sampai saat ini 

masih bergantung pada ekspor. Tingginya harga internasional serta lemahnya 

pengembangan industri hilir di dalam negeri menyebabkan produsen karet di 

dalam negeri termasuk Provinsi Jambi mengekspor karetnya ke luar negeri, 

sehingga adanya perubahan yang terjadi di luar negeri akan mempengaruhi pasar 

di dalam negeri termasuk pasar lelang karet Kabupaten Batanghari. 

Perdagangan yang terjadi antara dua negara menyebabkan terjadinya 

interaksi harga. Perubahan harga yang terjadi di luar negeri ikut mempengaruhi 

harga komoditi di dalam negeri, hal ini menunjukkan terjadinya integrasi pasar. 

Kondisi yang terjadi saat ini, harga karet di Provinsi Jambi tidak mengikuti 

pergerakan harga karet di luar negeri. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya 

transparansi harga. Transparansi harga tidak terjadi karena minimnya informasi 

mengenai perubahan harga karet di luar negeri.   

Besarnya harga karet Kabupaten Batanghari mengacu kepada harga karet 

di Singapura, hal ini dikatakan demikian karena harga di Singapura merupakan 

salah satu referensi harga bagi Indonesia, sehingga diperkirakan kenaikan harga 

karet dunia akan berhubungan langsung terhadap kenaikan harga karet di dalam 

negeri termasuk pasar lelang karet Kabupaten Batanghari. Sebaliknya 

menurunnya harga karet dunia akan berhubungan langsung terhadap menurunnya 

harga karet di dalam negeri termasuk Provinsi Jambi.  

Dalam penelitian ini penulis menjadikan harga karet di Singapura sebagai 

referensi bagi Indonesia. Tetapi diketahui sebagian besar wilayah di Indonesia 

mengacu pada harga karet di Singapura. Keterbatasan data yang diperoleh 

menjadikan Singapura yang menjadi acuan referensi bagi pembanding untuk 

harga yang diperoleh di daerah penelitian. Penelitian ini memfokuskan 

pembicaraan pada fluktuasi harga karet yang terjadi di pasar yang berkaitan 

dengan integrasi pasar. Secara teoritis integrasi pasar dirumuskan sebagai 

keterpaduan pasar yang jika adanya kejutan (shock) ditransmisikan secara 

bergantian antara Singapura dan Kabupaten Batanghari baik dalam jangka pendek 

maupun dalam jangka panjang. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi yang difokuskan pada harga 

karet di pasar crumb rubber Malaysia dan harga karet Kabupaten Batanghari 

Provinsi Jambi.  

Adapun data yang diperlukan untuk menjelaskan aspek yang diteliti 

meliputi : 

1. Perkembangan Luas Perkebunan Karet di Indonesia dan Provinsi Jambi (per 

tahun). 
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2. Perkembangan Produksi Karet di Indonesia dan Provinsi Jambi (per tahun). 

3. Data Perkembangan Harga Karet di Pasar Crumb Rubber Malaysia (per dua 

minggu). 

4. Data Perkembangan Harga Karet Kabupaten Batanghari (per dua minggu). 

5. Volume Ekspor karet Provinsi Jambi (per tahun). 

6. Data Jumlah Dan Kapasitas Pabrik Crumb Rubber (per tahun). 

7. Data Penunjang Lain yang dianggap perlu. 

 

Sumber dan Metode Pengolahan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan deret waktu 

(time series data) menurut kurun waktu tertentu yaitu dari minggu pertama bulan 

Januari tahun 2006 sampai minggu keempat bulan Desember tahun 2012, yang 

berasal dari survey yang telah diproses dan dianalisis oleh instansi yang 

bersangkutan Data bersangkutan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan 

Koperasi Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Badan Pusat Statistik 

Provinsi Jambi, KUD Berdikari Pasar Lelang Karet Kabupaten Batanghari. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur pada instansi 

terkait yaitu mengutip dan menyalin data dari instansi terkait yang dimaksudkan 

untuk memperoleh sumber pengetahuan bersifat teoritis yang berhubungan 

dengan objek penelitian dan laporan-laporan hasil penelitian. 

 

Metode Analisis Data 

Sunyoto (2008) menyatakan, pengukuran pengaruh antara satu variabel 

bebas dan beberapa variabel terikat digunakan analisis regresi linier yang dalam 

penelitian ini dapat ditulis dengan bentuk persamaan sebagai berikut : 

 PLG = a + bPKL + e……………………………………...….(1) 

Di mana : 

PLG = harga crumb rubber di pasar lelang Kabupaten Batang Hari 

a = nilai konstanta 

b  = nilai koefisien regresi variabel X 

PKL = harga crumb rubber di pasar Singapura 

e = error term 

 

Data yang diperoleh dari penelitian terlebih dahulu dilakukan analisis 

dengan menggunakan persamaan linier, namun setelah dilakukan uji coba pada 

persamaan linier hasil yang diperoleh tidak cukup memuaskan, maka dari itu 

digunakan persamaan non linier yang dapat dituliskan sebagai berikut : 

 PLG = b0 PKL
b1

+ e.................................................................(2) 

Di mana : 

b0 , b1  = Parameter estimasi / konstanta 

e  = error term  

 

Persamaan non linier tersebut lalu dilinierkan dengan cara diubah kedalam 

bentuk logaritma sehingga persamaan (2) dapat ditulis menjadi persamaan berikut 

: 

 LPLG = Logb0 + b1 LPKL + e ...............................................(3) 
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Untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan harga crumb rubber di 

pasar Singapura terhadap harga crumb rubber di pasar lelang Kabupaten 

Batanghari Provinsi Jambi digunakan konsep elastisitas transmisi harga. 

Elastisitas transmisi harga merupakan perubahan relatif harga ditingkat produsen 

(Pf) terhadap perubahan relatif harga ditingkat konsumen (Pr). Koefisien 

elastisitas transmisi harga antara harga crumb rubber di pasar Singapura terhadap 

harga crumb rubber di pasar lelang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dalam 

penelitian ini didefinisikan sebagai persentase perubahan harga crumb rubber di 

pasar lelang Kabupaten Batanghari dibandingkan dengan persentase perubahan 

harga crumb rubber di pasar Singapura, yang dapat dilihat dalam persamaan di 

bawah ini : 

 

Elastisitas = % ∆PLG ...................................................................................(4) 

                    %∆PKL 

 

Prosedur Ekonometrika Time Series 

Pengujian Akar Unit (Unit Root) 

Sebelum melakukan analisis data harga crumb rubber di pasar Singapura 

terhadap harga crumb rubber di pasar lelang Kabupaten Batanghari (data time 

series) terlebih dahulu perlu diketahui apakah data yang diperoleh stasioner atau 

tidak. Ini sangat berhubungan dengan hasil yang diperoleh dari regresi yang akan 

dilakukan. Untuk menguji stasionaritas data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini  digunakan Uji Akar Unit Dickey – Fuller (uji ADF). Uji akar unit 

Dickey-Fuller pada masing-masing variabel dapat dilihat pada persamaan berikut 

: 

 ∆LPLGt = ØLogPLGt-1 + et .....................................................(5) 

 ∆LPKLt = ØLogPKLt-1 + et ......................................................(6) 

Di mana : 

ΔLPLGt  = perubahan harga crumb rubber di pasar lelang Kabupaten Batang Hari 

pada waktu t 

∆LPKLt= perubahan harga crumb rubber di pasar Singapura pada  

waktu t 

et  = error term 

Kriteria hipotesis : 

Ø = 0 : Data yang diperoleh tidak stasioner 

Ø < 0 : Data yang diperoleh stasioner 

 

Pengujian Kointegrasi 

Pengujian kointegrasi diperlukan apabila dari uji stasionaritas, data harga 

crumb rubber di pasar Singapura terhadap harga crumb rubber di pasar lelang 

Kabupaten Batanghari yang diperoleh menunjukkan bahwa data tidak stasioner. 

Uji kointegrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kointegrasi 

Johannsen (Johannsen test), untuk melakukan uji Johannsen ini dapat dilihat pada 

persamaan berikut : 

 et = LPLGt – β0 – β1LogPKLt ................................................(7) 
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Kriteria hipotesis : 

H0 : Harga crumb rubber di pasar Singapura terhadap harga crumb rubber di 

pasar lelang Kabupaten Batanghari terkointegrasi (mempunyai hubungan 

jangka panjang) 

H1 : Harga crumb rubber di pasar Singapura terhadap harga crumb rubber di 

pasar lelang Kabupaten Batanghari tidak terkointegrasi (tidak mempunyai 

hubungan baik jangka pendek maupun jangka panjang). 

 

Error Correction Model (ECM) 

Dari beberapa metode di atas apabila data yang ditemui tidak stasioner, 

namun memiliki kointegrasi maka diperlukan adanya penyesuaian (adjusment). 

Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan model ECM (Widaryono, 2007). 

ECM mempunyai beberapa kegunaan, namun penggunaan yang paling utama bagi 

pekerjaan ekonometrika adalah dalam mengatasi masalah data time series yang 

tidak stasioner dan masalah regresi semu. Model ECM dalam penelitian ini dapat 

dituliskan sebagai berikut : 

 ∆LPLGt = α0 + α1∆LPKLt + α2(LPLGt-1 – β0 – β1LPKLt-1)  (8)

  

Di mana : 

ΔLPLGt  = perubahan harga crumb rubber di pasar lelang Kabupaten Batang Hari 

pada waktu t 

ΔLPKLt  = perubahan harga crumb rubber di pasar Singapura pada  

waktu t 

α1  = koefisien jangka pendek 

β1  = koefisien jangka panjang 

α2 = kecepatan penyesuaian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan Harga Karet Alam di Pasar Internasional Singapura 

Harga karet alam dipasar internasional Singapura dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain: pasar luar negeri, permintaan dan penawaran, situasi 

politik internasional, trend nilai tukar mata uang, harga karet sintetik, 

pertumbuhan ekonomi global dan industri otomotif. Hasil penelitian untuk harga 

karet alam di pasar internasional Singapura disajikan pada Gambar 1. 

Pada Gambar 1 terlihat trend kenaikan harga rata-rata karet alam 

sepanjang bulan Januari tahun 2006 sampai bulan Desember tahun 2012 di Pasar 

Internasional Singapura. Mulai dari bulan Januari tahun 2006 sampai bulan 

Desember tahun 2012 secara terus menerus terjadi fluktuasi harga. Harga rata rata 

karet alam di Pasar Internasional Singapura tertinggi sebesar Rp 43.201,-/kg 

terjadi pada bulan Desember tahun 2012. Sedangkan harga rata-rata terendah 

adalah sebesar Rp 12.252,-/kg terjadi pada bulan Desember tahun 2008. Kenaikan 

tertinggi terjadi pada bulan September ke bulan Oktober tahun 2012, yaitu dari 

harga rata-rata karet alam sebesar Rp. 30.120,- menjadi Rp. 33.914,-. Kenaikan ini 

mencapai Rp. 3.794,- atau sebesar 11,19%. Kondisi ini disebabkan oleh mulai 

membaiknya perekonomian dunia, menguatnya permintaan dan penawaran 

terhadap kebutuhan akan karet alam di pasar Internasional Singapura dan 

berkurangnya pasokan karet alam di pasar tersebut. 
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Gambar 1. Grafik Perkembangan Harga Karet Alam di Pasar Internasional 

Singapura 

 

Kenaikan harga karet alam tertinggi pada bulan September ke bulan 

Oktober tahun 2012 di Pasar Internasional Singapura, tidak dapat dilepaskan dari 

terjadinya penurunan harga karet alam yang terjadi sebelumnya. Dimana harga 

karet alam pada bulan November ke bulan Desember tahun 2008 mengalami 

penurunan yang sangat tajam. Penurunan harga karet alam tersebut mencapai Rp. 

8.537,-/Kg, yaitu dari harga rata-rata sebesar Rp. 20.789,-/Kg menjadi Rp. 

12.252,-/Kg. Dalam bentuk persentase penurunan tersebut mencapai lebih dari 

separoh harga, yaitu sebesar 69,68%.  

Penurunan harga yang sangat drastis di Pasar Internasional Singapura telah 

memicu terjadinya perubahan target pasar eksportir karet, seperti halnya eksportir-

eksportir yang berasal dari Pasar Provinsi Jambi. Ada dua kemungkinan yang 

menyebabkan penurunan tersebut, yaitu menurunnya permintaan dan penawaran 

dan naiknya pasokan karet alam ke Pasar Internasional Singapura. Dua 

mekanisme, yang sering dilakukan oleh eksportir adalah menahan pasokan karet 

alam ke Pasar Internasional Singapura ketika pasar tersebut kebanjiran dengan 

bahan karet alam, dan yang kedua adalah mengalihkan atau mencari pasar-pasar 

baru yang lebih menjanjikan.  

Sebagai akibat dari strategi eksportir tersebut, maka jumlah karet alam di 

Pasar Singapura menurun secara drastis, dan menyebabkan pasar tersebut 

kekurangan pasokan akan karet alam, berkurangnya pasokan karet alam yang 

disertai dengan naiknya permintaan, maka akan menyebabkan harga karet tersebut 

meningkat atau melambung tinggi, seperti terjadi pada bulan September ke bulan 

Oktober tahun 2012. 

 

Perkembangan Harga Karet Alam di Pasar Lelang Karet Kabupaten 

Batanghari  Provinsi Jambi 

Perkembangan harga karet alam di pasar lelang karet Kabupaten 

Batanghari dari bulan Januari tahun 2006 sampai bulan Desember tahun 2012 

juga menunjukan gejala yang sama dengan perkembangan harga karet alam di 

Pasar Internasional Singapura. Harga karet alam di pasar lelang karet Kabupaten 

Batanghari juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : permintaan dan 
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penawaran, situasi politik internasional, trend nilai tukar mata uang, harga karet 

sintetik, pertumbuhan ekonomi global dan industri otomotif. Hasil penelitian 

untuk harga karet alam di pasar lelang karet Kabupaten Batanghari disajikan pada 

Gambar berikut ini. 

 

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

04
-J

an
-0

6

15
-M

ar
-0

6

14
-J

un
-0

6

23
-A

gs
t-

01
-N

ov
-0

6

17
-J

an
-0

7

11
-A

pr
-0

7

27
-J

un
-0

7

05
-S

ep
-0

7

21
-N

ov
-0

7

13
-F

eb
-0

8

23
-A

pr
-0

8

02
-J

ul
-0

8

17
-S

ep
-0

8

10
-D

es
-0

8

25
-F

eb
-0

9

06
-M

ei
-0

9

15
-J

ul
-0

9

14
-O

kt
-0

9

23
-D

es
-0

9

03
-M

ar
-1

0

19
-M

ei
-1

0

11
-A

gs
t-

27
-O

kt
-1

0

Tanggal

H
ar

ga
 K

ar
et

 (
R

p/
K

g)

 
Gambar 2. Grafik Perkembangan Harga Karet Alam di Pasar Lelang Karet 

Kabupaten Batanghari 

 

Dari grafik diatas, terlihat trend kenaikan harga rata-rata karet alam 

sepanjang bulan Januari tahun 2006 sampai bulan Desember tahun 2012 di Pasar 

Lelang Karet Kabupaten Batanghari. Seperti halnya harga karet alam di Pasar 

Internasional Singapura, harga karet alam di Pasar Lelang Karet Kabupaten 

Batanghari mulai bulan Januari tahun 2006 sampai bulan Desember tahun 2012 

secara terus-menerus juga mengalami fluktuasi harga. Harga rata-rata karet alam 

tertinggi di Pasar Lelang karet Kabupaten Batang Hari adalah sebesar Rp. 

26.928,-/kg terjadi pada  bulan  Desember tahun 2012.  Sedangkan  harga  rata-

rata  terendah  adalah  sebesar  Rp. 7.272,-/kg terjadi pada bulan Desember tahun 

2008. 

 Kenaikan harga tertinggi terjadi pada bulan September ke bulan Oktober 

tahun 2012, yaitu dari harga rata-rata sebesar Rp. 18.864,-/kg menjadi Rp. 

21.384,-/kg. Dengan demikian kenaikan harga tersebut adalah sebesar Rp. 2.520,-

/kg atau sebesar 11,78%. Kenaikan ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi 

perekonomian yang membaik dan meningkatnya kebutuhkan atau penawaran 

terhadap pasokan karet dari Pasar Lelang Kabupaten Batanghari. 

 Setelah sebelumnya terjadi peningkatan harga tertinggi pada bulan 

September ke bulan Oktober tahun 2012, harga di Pasar Lelang Karet Kabupaten 

Batanghari mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu dari harga Rp. 

13.392,-/kg menjadi Rp. 7.272,-/kg. Penurunan harga tersebut adalah sebesar Rp. 

6.120,-/kg atau sebesar 84,16%. Kondisi ini dapat disebabkan oleh meningkatnya 

produksi karet yang tidak diimbangi dengan meningkatnya permintaan akan karet 

alam, seiring dengan kondisi perekonomian global yang tidak menguntungkan 

pasar lelang karet tersebut. 

Seperti telah diketahui, bahwa krisis keuangan global telah menyebabkan 

banyak produsen otomotif besar di dunia mengalami kebangkrutan, seperti 
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perusahaan otomotif General Motor yang berpusat di Amerika Serikat. 

Bangkrutnya perusahaan otomotif tersebut telah menyebabkan permintaan akan 

karet alam sebagai salah satu komponen utama untuk membuat kendaraan 

bermotor tersebut mengalami penurunan secara drastis. Namun demikian, 

penurunan permintaan tersebut tidak dapat diimbangi dengan pasokan bahan yang 

semakin melipah dari petani. 

 

Perbandingan Perkembangan Harga Karet Alam Di Pasar Internasional 

Singapura Dengan Pasar Lelang Karet Kabupaten Batanghari. 

Sekilas perkembangan harga karet alam di Pasar Internasional Singapura 

dan Pasar Lelang Karet Kabupaten Batanghari sangat jauh berbeda. Terlihat harga 

karet alam di Pasar Internasional Singapura jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 

harga karet alam di Pasar Lelang Karet Kabupaten Batanghari. Dari hasil 

penelusuran data yang diperoleh, harga tertinggi di Pasar Lelang Lelang Karet 

Kabupaten Batanghari hanya mencapai Rp. 26.928,-/kg, sedangkan harga karet 

alam di Pasar Internasional Singapura mencapai Rp. 43.201,-/kg. Apabila kedua 

harga tersebut dibandingkan, terjadi perbedaan harga yaitu sebesar Rp. 16.273,-

/kg atau sebesar 37,67%. Untuk melihat perkembangan perbandingan harga karet 

alam di Pasar Internasional Singapura dengan Pasar Lelang Karet Kabupaten 

Batanghari selengkapnya disajikan dalam Gambar 3. 
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Gambar 3. Grafik Perbandingan Perkembangan Harga Karet Alam Di Pasar 

Internasional Singaapura Dengan Pasar Lelang Karet Kabupaten 

Batanghari 

 

 Berdasarkan Gambar tersebut terlihat bahwa harga karet alam di Pasar 

Internasional Singapura dan Pasar Lelang Karet Kabupaten Batanghari dari bulan 

Januari tahun 2006 sampai bulan Desember tahun 2012 cenderung mengalami 

fluktuasi dengan gejala yang sama. Kenaikan harga tertinggi di Pasar 

Internasional Malaysia terjadi pada bulan  September ke bulan Oktober tahun 

2012 yaitu sebesar Rp. 3.794,-/kg dan pada bulan November ke bulan Desember 

tahun 2008 harga mengalami penurunan drastis sebesar Rp. 8.537,-/kg. Sementara 

itu kenaikan harga tertinggi di Pasar Lelang Karet Kabupaten Batanghari juga 
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terjadi pada bulan September ke bulan Oktober tahun 2012 yaitu sebesar           

Rp. 2.520,-/kg, dan harga mengalami penurunan drastis juga terjadi pada bulan 

November ke bulan Desember tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 6.120,-/kg. 

 Perbedaan harga yang terjadi antara Pasar Internasional Singapura dengan 

Pasar Lelang Karet Kabupaten Batanghari disebabkan oleh mutu dan kualitas 

bahan olah karet yang dihasilkan oleh para petani.Bahan olah karet dengan kadar 

air yang rendah serta kualitas kemurnian getah yang lebih baik cenderung 

diminati oleh pembeli serta ditawar dengan harga yang lebih besar. Sebaliknya 

kualitas bahan olah karet yang kurang baik menyebabkan harga yang diberikan 

oleh prosesor juga rendah. Bahkan bokar dengan campuran tatal yang sangat 

berlebihan sering tidak ditawar sama sekali oleh pembeli. Penyebab lainnya 

adalah adanya tambahan biaya angkut yang dibutuhkan untuk menyalurkan 

barang tersebut dar pasar lelang sampai ke perusahaan crumb rubber dan besarnya 

keuntungan yang diambil oleh perusahaan.  

 

Analisis Integrasi Pasar 

 Sebelum data yang diperoleh akan diregresi, maka terlebih dahulu perlu 

diketahui apakah data yang diperoleh stasioner atau tidak, untuk mengetahui 

stasionaritas data maka terlebih dahulu harus dilakukan uji ADF. 

 

Uji Akar Unit (Unit Root) 

 Uji ADF (Augmented Dickey-Fuller) dilakukan dengan melihat kriteria 

Akaike Info Criterion (AIC) paling kecil untuk menentukan panjang lag optimal 

(Widarjono, 2007). Setelah diketahui AIC paling kecil lalu dibandingkan dengan 

t-statistik dengan nilai Critical McKinnon pada derajat kepercayaan 95%. Uji 

ADF yang dilakukan dalam penelitian ini ditetapkan dengan lag 1-4. 

 Dari hasil uji ADF diketahui bahwa pada tingkat level Hotidak dapat 

ditolak (data tidak stasioner), namun pada tingkat first difference Ho ditolak (data 

stasioner). Hasil uji ADF untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 

1. 

 

Tabel 1. Hasil Uji ADF (Augmented Dickey-Fuller) 

Variabel 
Level First Difference 

Model 1 Model 2 AIC Model 1 Model 2 AIC 

LPKL -0.757774 -1.580693 37.43143 -4.036083 -4.144537 37.43603 

LPLG -4.795122 -4.872661 44.63472 -9.504182 -9.460419 44.78711 
Keterangan : 
1. Model 1 : Intersep tanpa trend, Model 2 : Intersep dengan trend 

2. Regresi ADF diset memiliki maksimum lag 4 untuk level dan first difference 

3. AIC = Akaike Info Criterion, untuk menentukan panjang lag optimal 
4. Nilai kritis McKinnon untuk masing-masing variabel : 

 Level  : Model 1 = -2.8861, Model 2 =-3.4484 

 First Difference  : Model 1 = -2.8863, Model 2 =-3.4487 

  

 Hasil uji ADF pada Tabel 1 di atas diketahui bahwa masing-masing 

variabel memiliki lag optimal pada lag 3 yang dilihat berdasarkan kriteria AIC 

yang paling kecil. Pada tingkat level, variabel harga karet Singapura untuk model 

1 dan 2 nilainya lebih kecil dari nilai kritis McKinnonnya (data non stasioner), 

tetapi pada tingkat first difference menjadi stasioner. Sementara untuk variabel 
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harga karet pasar lelang Kabupaten Batang Hari untuk model 1 dan 2 sudah 

stasioner pada tingkat level, hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji ADF yang 

lebih besar dari nilai kritis McKinnonnya. Hal ini berarti kedua variabel penelitian 

telah lolos uji akar unit untuk selanjutnya dapat dilakukan pengujian kointegrasi. 

 

Uji Kointegrasi 

 Uji Johannsen dilakukan antara variable harga karet di pasar internasional 

Singapura dengan pasar lelang karet Kabupaten Batang Hari. Dari hasil uji 

Johannsen pada tingkat level diketahui Ho tidak dapat diterima (data tidak 

terkointegrasi), ini menguatkan uji ADF yang sebelumnya telah dilakukan yang 

menyatakan data tidak stasioner. Setelah dilakukan uji Johannsen pada tingkat 

first difference, Ho tidak dapat ditolak (data terkointegrasi) yang berarti terdapat 

hubungan jangka panjang antar variable. Hasil uji Johannsen dapat dilihat pada 

Tabel 2.  

 

Tabel 2. Hasil Uji Johannsen 

 Level First Difference 

Variabel 
Likelihood 

Ratio 

Critical Value 

5% 

Likelihood 

Ratio 

Critical Value 

5% 

LPKL  22.20080  25.32  20.24735  15.41 

LPLG  8.348858  12.25  5.600350   3.76 

 

 Hasil uji Johannsen di atas menunjukkan bahwa pada tingkat level masing-

masing variabel tidak terkointegrasi, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai 

Likelihood Ratio masing-masing variabel yang lebih kecil dari nilai kritis pada 

tingkat α 5%, sedangkan pada tingkat first difference nilai Likelihood Ratio untuk 

masing-masing variabel menjadi lebih besar dari nilai kritis pada tingkat α 5% 

yang berarti kedua variabel tersebut terkointegrasai. Artinya, semua variabel 

penelitian terkointegrasi dalam jangka panjang, sehingga analisis VECM dapat 

dilakukan. 

 

Analisis Error Correction Model (ECM) 

 Hasil analisis ECM dengan menggunakan model Engle-Granger diperoleh 

koefisien regresi untuk jangka pendek antara variabel harga karet Singapura dan 

harga karet pasar lelang Kabupaten Batang Hari. Maka persamaan ECM antara 

harga karet Singapura dan harga karet pasar lelang Provinsi Jambi dalam jangka 

pendek dapat dituliskan sebagai berikut : 

  ΔLPLGt = 0.689 + 1.104ΔLPKLt - 1.143Ct………..(1) 

Koefisien α0 yang bernilai 0.689 menunjukkan perubahan harga karet di 

pasar lelang karet Kabupaten Batang Hari jika tidak dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain adalah sebesar 68.9%.Menggunakan kriteria yang ditetapkan 

sebelumnya, dari hasil koefisien regresi yang diperoleh di atas dapat diketahui 

dalam jangka pendek antara pasar karet Singapura dan pasar lelang di Provinsi 

Jambi terintegrasi secara kuat. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien α1 yang 

bernilai positif yaitu 1.104 (0,5< α1 <1).Kecepatan penyesuaian perubahan harga 

karet Singapura terhadap harga karet pasar lelang Kabupaten Batang Hari 

ditunjukkan oleh koefisien λ yang bernilai -1.14.Koefisien ini menunjukkan 

perubahan harga karet di pasar Singapuraakan menyebabkan perubahan harga 
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karet di pasar lelang Provinsi Jambi dalam jangka panjang memerlukan waktu      

± 2 minggu 28 hari kemudian.     

Persamaan regresi jangka pendek sebelumnya akan disesuaikan oleh 

koefisien α2 (Yt-1 – β0 – β1Xt-1). β0 dan β1 pada koefisien α2 dapat dihitung 

menggunakan persamaan pada lampiran 13, setelah diperoleh lalu persamaan 

jangka panjang (ECM) dapat ditulis sebagai berikut :     

LPLGt = 0.689+ 1.104LPKLt–1.143Ct (PLG-0.602 - 0.256PKL)....(2) 

 

Persamaan ECM di atas menunjukkan integrasi pasar karet Singapura dan 

pasar lelang karet Provinsi Jambi dalam jangka pendek dan jangka panjang 

terintegrasi dengan kuat (menurut kriteria yang digunakan), yang berarti fluktuasi 

harga karet di pasar lelang Provinsi Jambi dipengaruhi oleh fluktuasi harga karet 

di pasar Singapura. 
 

Uji Kausalitas Granger 

Uji Kausalitas Granger dilakukan untuk mengatahui hubungan antara 

variabel harga karet di pasar lelang Kabupaten Batang Hari dan pasar karet 

Singapura saling mempengaruhi atau tidak, baik dalam jangka panjang maupun 

dalam jangka pendek, atau untuk mengetahui hubungan kausalitas antara dua 

variabel tersebut. Dari uji Granger dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini: 

 

Tabel 3. Hasil Uji Kausalitas Granger 

Lags: 4 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LPKL does not Granger Cause LPLG 116  0.85791  0.49183 

  LPLG does not Granger Cause LPKL  0.89733  0.46834 

 

Dari uji Kausalitas Granger tersebut menunjukkan harga karet pasar lelang 

Kabupaten Batang Hari dan harga karet Singapura tidak saling mempengaruhi, 

yang diperlihatkan oleh nilai F statistiknya sebesar 0.85 dengan F Tabel sebesar 

3.07 dimana jika F statistiknya lebih kecil dari F Tabel maka tidak terdapat 

pengaruh, sehingga tidak terdapat hubungan kausalitas antara harga karet pasar 

lelang Batang Hari dan harga karet Singapura. Terjadinya kointegrasi antara harga 

karet pasar lelang Kabupaten Batang Hari dan harga karet Singapura tersebut, 

belum tentu terdapat hubungan kausalitas diantara keduanya, karena mungkin saja 

terdapat ketidakseimbangan yang tak lain adalah : (1) Informasi yang tidak 

sempurna, (2) kendala teknologi, (3) variabel gangguan periode sebelumnya, dan 

(4) adanya variabel goncangan (shock variable) (Widarjono, 2007).  

Dengan demikian diharapkan pemerintah harus mengatasi kemungkinan-

kemungkinan yang menjadi guncangan yang dapat berdampak pada hilangnya 

kestabilan harga.Tetapi berdasarkan uji Johansen jelaslah bahwa ada terjadi 

kointegrasi antara harga karet pasar lelang Kabupaten Batang Hari dan harga karet 

Singapura. Hal ini terlihat dari nilai Likelihood ratio(LR) yang lebih besar dari 

nilai Critical Value dengan tingkat kepercayaan 5%. Artinya bahwa harga karet 

pasar lelang Kabupaten Batang Hari terintegrasi dengan harga karet Singapura 

dalam hubungan jangka panjang. 

Pernyataan ini juga dijelaskan dan dikuatkan oleh Widarjono 2007, bahwa 

adanya kointegrasi keduanya yaitu harga karet pasar lelang Kabupaten Batang 
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Hari dan harga karet Singapura berarti ada hubungan atau keseimbangan jangka 

panjang antara kedua variabel tersebut. Dalam jangka pendek mungkin saja ada 

ketidakseimbangan, ketidakseimbangan ini tak lain adalah variabel gangguan 

periode sebelumnya. Ketidakseimbangan inilah yang sering kita temui dalam 

perilaku ekonomi. Artinya, bahwa apa yang diinginkan pelaku ekonomi belum 

tentu sama dengan apa yang terjadi sebenarnya. 

Untuk mengatasi adanya perbedaan ini maka diperlukan penyesuaian. 

Model yang memasukkan koreksi bagi ketidakseimbangan disebut sebagai model 

koreksi kesalahan (ECM). Model ECM mempunyai beberapa kegunaan, namun 

penggunaan yang paling utama adalah didalam mengatasi masalah data time 

series yang tidak stasioner dan regresi langsung. Dari hasil ECM terlihat bahwa 

terdapat hubungan antara harga karet pasar lelang Kabupaten Batang Hari dan 

harga karet Singapura setidaknya dalam  satu arah. Hal ini menunjukkan jika ada 

suatu guncangan terhadap harga karet pasar lelang Kabupaten Batang Hari maka 

akan berpengaruh terhadap harga karet Singapura. Hal ini diduga adanya 

guncangan pada variabel sebelumnya, dengan demikian untuk menciptakan 

kestabilan harga karet pasar lelang Kabupaten Batang Hari dan harga karet 

Singapura pemerintah perlu melakukan pengawasan dan intervensi terhadap 

fluktuasi harga serta waspada terhadap faktor-faktor yang bisa menjadi 

guncangan. 

Besarnya elastisitas transmisi harga ditunjukkan oleh koefisien β1 pada 

hasil persamaan ECM yang diperoleh.Untuk memperoleh persamaan jangka 

panjang yang memiliki keseimbangan, maka persamaan jangka pendek 

disesuaikan oleh koefisien α2. Besarnya elastisitas transmisi harga dapat dilihat 

dari koefisien β1 dari persamaan jangka panjang (Limbong dalam Fadhla, 

2006).Koefisien elastisitas transmisi harga dalam jangka pendek dan jangka 

panjang dapat dilihat pada Tabel 4.berikut : 

 

Tabel  4. Elastisitas Transmisi Harga 

Variabel Elastisitas Jangka Pendek  

PLG 

Elastisitas Jangka Panjang  

PLG 

PKL 1.104 0.034 

 

Tabel 4. di atas menunjukkan koefisien elastisitas transmisi harga karet di 

pasar lelang di Kabupaten Batang Hari pada jangka pendek (koefisien α1 pada 

persamaan ECM) bernilai 1,10. Ini berarti, dalam jangka pendek perubahan 1% 

harga karet di Singapura akan menyebabkan perubahan harga karet di pasar lelang 

Kabupaten Batang Hari sebesar 1,10%, sedangkan dalam jangka panjang 

elastisitas transmisi harga karet di pasar lelang Kabupaten Batang Hari bernilai 

0,03 (koefisien β1 pada persamaan ECM) yang berarti, dalam jangka panjang 

perubahan 1% harga karet di Singapura akan menyebabkan perubahan harga karet 

di pasar lelang sebesar 3%. Dari Tabel diatas juga dapat diketahui elastisitas 

transmisi harga karet di pasar lelang Provinsi Jambi terhadap harga karet di 

Singapura baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang bersifat inelastic  

(β1 < 1). 

Persamaan ECM menunjukkan elastisitas transmisi harga antara pasar 

karet Singapura dan pasar lelang karet Provinsi Jambi dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang bersifat inelastis.Meskipun sama-sama bersifat inelastis, 
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namun koefisien elastisitas transmisi harga jangka pendek lebih besar bila  

dibandingkan jangka panjang, ini disebabkan dalam jangka panjang perubahan 

harga karet di Singapura telah dapat diantisipasi oleh industri pengolahan karet 

dengan melakukan berbagai tindakan penyesuaian. 

 

Implikasi Hasil Penelitian 

Terintegrasinya harga karet pasar lelang manfaat bagi pemerintah dalam 

mengambil kebijakan untuk menstabilkan harga karet domestik yang merupakan 

salah satu bahan baku utama bagi industri, baik untuk diolah menjadi barang 

setengah jadi maupun barang jadi yang siap konsumsi dengan mengembangkan 

sektor hilir dalam pengolahan karet.  

Pemerintah juga perlu memperhatikan kebijakan yang akan ditetapkan 

dalam mempengaruhi pasar karet domestik, misalnya kebijakan pemerintah dalam 

menetapkan kebijakan pungutan ekspor (PE) dan harga patokan ekspor (HPE) 

untuk komoditi crumb rubber. Diberlakukannya kebijakan tersebut akan 

menyebabkan ekspor crumb rubber Provinsi Jambi mengalami penurunan, 

sehingga ketersediaan crumb rubber Provinsi Jambi akan semakin besar yang 

menyebabkan harga crumb rubber Provinsi Jambi mengalami penurunan. Perlu 

diperhatikan juga kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga crumb rubber 

tersebut juga dapat menyebabkan kerugian bagi industri-industri pengolahan karet 

yang merupakan sentra pendapatan daerah bila tidak dapat diantisipasi dengan 

baik. 

Dari hasil penelitian berdasarkan perhitungan analisis integrasi pasar 

Crumb Rubber Singapura dan Pasar Lelang Karet di Kabupaten Batanghari 

diketahui bahwa harga karet di pasar lelang karet Kabupaten Batanghari  

terintegrasi dengan harga di pasar karet Singapura hanya dalam jangka panjang, 

sama halnya dengan hasil analisis integrasi pasar yang terintegrasi dalam jangka 

panjang, atau bisa dikatakan pasar lelang karet Kabupaten Batang Hari dan pasar 

karet Singapura terintegrasi  secara kurang sempurna, yang berarti perubahan 

harga karet Singapura tidak secara sempurna mempengaruhi perubahan harga di 

pasar lelang karet Kabupaten Batang Hari. 

Untuk transmisi harga karet Singapura dan harga pasar lelang karet 

Kabupaten Batang Hari terlihat bahwa transmisi harga bersifat inelastis, karena 

dapat dilihat adanya penunjukan kenaikan perubahan persentase antara harga 

karet Singapura dan harga pasar lelang karet Kabupaten Batang Hari. Dalam 

kausalitas harga karet Singapura dan harga pasar lelang karet Kabupaten Batang 

Hari terlihat tidak saling mempengaruhi antara kedua variabel tersebut, tapi dalam 

mengatasi masalah ketidakseimbangan ini bisa dilihat dari model ECM untuk 

melakukan penyesuaian.Dari hasil ECM terlihat bahwa terdapat kausalitas antara 

harga karet Singapura dan harga pasar lelang karet Kabupaten Batang Hari 

hubungan setidaknya satu arah. 

Peran pemerintah perlu ditingkatkan untuk menjamin kestabilan harga 

karet domestik.Apabila harga karet di dalam negeri stabil maka dampak yang 

diberikan sangatlah besar baik bagi petani, pedagang, maupun para pengelola 

industri pengolahan karet. Dengan adanya integrasi pasar yang terjadi produsen 

dapat meningkatkan spesialisasi produk, dan skala ekonomi. Dari pembahasan 

dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sebaiknya petani dapat 
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meningkatkan mutu standarisasi guna untuk lebih mudah membedakan mana 

mutu yang lebih baik dan sesuai dengan harga yang ditentukan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pasar crumb rubber Singapura dan pasar lelang karet di Kabupaten 

Batanghari terintegrasi dalam jangka panjang, artinya terjadi integrasi  secara 

kurang sempurna, yang berarti perubahan harga crumb rubber Singapuran 

tidak secara sempurna mempengaruhi perubahan harga crumb rubber pasar 

lelang karet di Kabupaten Batanghari. 

2. Berdasarkan analisis Uji Kausalitas Granger antara harga crumb rubber 

Singapura dan harga crumb rubber di pasar lelang karet Kabupaten 

Batanghari tidak memperlihatkan adanya hubungan atau antara kedua 

variabel harga tidak saling mempengaruhi. 

3. Elastisitas transmisi harga crumb rubber Singapuran dan harga crumb rubber 

pasar lelang karet di Kabupaten Batanghari dalam jangka pendek dan jangka 

panjang bersifat inelastis. Namun dalam jangka pendek elastisitas transmisi 

harga crumb rubber Singapura dan harga crumb rubber pasar lelang karet di 

Kabupaten Batanghari lebih besar bila dibandingkan jangka panjang.   

 Terintegrasinya pasar crumb rubber Singapura dan pasar lelang karet di 

Kabupaten Batanghari secara kurang sempurna, maka yang perlu dilakukan 

adalah : 

1. Perlu diketahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi perubahan harga karet 

di Provinsi Jambi selain harga karet luar negeri. 

2. Perlu dikaji mengapa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

elastisitas transmisi harga antara pasar crumb rubber Singapura dan pasar 

lelang karet di Kabupaten Batanghari bersifat inelastis. 

3. Menjamin ketersediaan bahan olah karet (bokar) sebagai bahan baku utama 

industri pengolahan karet di Provinsi Jambi.  
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ABSTRACT 

 Data Statistik Perkebunan Provinsi Riau tahun 2012 menunjukkan bahwa 

luas lahan dan produksi perkebunan sawit rakyat dengan perusahaan negara dan 

swasta tidak berbanding lurus, dimana perkebunan rakyat produksi yang 

dihasilkan tidak sebesar perkebunan swasta dan Negara. Kondisi tersebut 

membuat petani sangat membutuhkan keberadaan penyuluh yang dapat 

membimbing, memotivasi, dan membina para petani. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mempelajarai penyelenggaraan penyuluhan perkebunan kelapa sawit 

di Kabupaten Kampar dan persepsi penyuluh terhadap pentingnya peran 

penyuluhan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar 

Penelitian dimulai dari Bulan Mei sampai dengan Bulan Novemver tahun 2013 

dengan metoda Survei terhadap 11 orang penyuluh di Kecamatan XIII Koto 

Kampar dan Kecamatan Tapung.  

Hasil penelitian mengGambarkan pelaksanaan penyuluhan mengikuti sistim 

Latihan dan Kunjungan (LAKU). Penyuluhan di Kabupaten Kampar secara rata-

rata “berperan” dalam mengembangkan usahatani kelapa sawit, dimana penyuluh 

“sangat berperan” dalam supervisi/membina dan menumbuhkembangkan 

organisasi petani. Meskipun demikian peran penyuluhan yang masih rendah 

adalah memfasilitasi petani dalam proses pembelajara.  Dibutuhkan penambahan 

penyuluh agar penyuluh dapat “sangat berperan” dalam mengembangkan 

usahatani kelapa sawit.  

 

Kata Kunci : Peranan, penyuluhan, dan kelapa sawit 

 

PENDAHULUAN 

 Pembangunan sektor perkebunan khususnya kelapa sawit tidak terlepas 

dari peran penyuluhan sebagai proses transfer ilmu kepada petani sawit.. Dalam 

kenyataannya, di Provinsi Riau kegiatan penyuluhan sektor perkebunan masih 

belum mendapatkan perhatian yang cukup serius oleh pemerintah. Kondisi 

keberpihakan penyuluhan dalam kegiatan perkebunan masih dirasakan kurang, 

dimana penyuluhan perkebunan hanya menjadi bagian dalam kegiatan penyuluhan 

pertanian, meskipun dalam kebijakaan baru penyuluh pertanian menjadi penyuluh 

yang polivalen. 

 Data Statistik Perkebunan Provinsi Riau tahun 2012 menunjukkan bahwa 

luas lahan dan produksi perkebunan sawit rakyat dengan perusahaan negara dan 

swasta tidak berbanding lurus, dimana perkebunan rakyat lebih luas namun 

produksi yang dihasilkan tidak sebesar perkebunan swasta dan negara, 

sebagaimana yang disajikan pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Luas Produksi dan Jumlah Petani Sawit di Provinsi Riau 

Tipe perkebunan 

Luas Areal 

Perkebunan 

(Ha) 

Produksi 

(Kg) 

Rata-Rata 

Produksi 

(Kg/H) 

Jumlah 

Petani 

(Jiwa) 

Rakyat 1.205. 489 3.174.176 3.595 461.275 

Perkebunan 

Besar Negara 

79.546 320.779 4.084 0 

Perusahaan 

Besar Swasta 

973.509 3.552.266 4.361 0 

Sumber Data: Statistik Perkebunan Propinsi Riau Tahun 2011 

 

Kabupaten Kampar merupakan daerah yang memiliki lahan perkebunan 

sawit terluas di Provinsi Riau setelah Kabupaten Rokan Hulu. Luas lahan sawit di 

kabupaten ini 353.792 hektar dengan kemampuan menghasilkan produksi 

7.680.797 ton/tahun TBS dan 1.273.944 ton CPO. Produksi optimal dari 

perkebunan kelapa swadaya perhektar bila menggunakan bibit unggul sawit  bisa 

mencapai  30 ton TBS/ha/tahun. Namun dalam kenyataannya perkebunan rakyat 

yang diusahakan secara swadaya hanya mencapai 16 ton TBS (Kuswanto. 2008). 

Petani kelapa sawit merupakan pelaku utama yang akan mempengaruhi 

keberhasilan perkebunan kelapa sawit di Riau. Berbagai permasalahan dihadapai 

oleh petani dalam melakukan usahataninya seperti: teknik budidaya, pemasaran 

hasil produksi, keterbatasan modal yang dimiliki, penggunaan bibit palsu dan lain 

sebagainya. Pada tahun 2012 sekitar 70 persen petani swadaya tersebar di hampir 

seluruh kabupaten/kota di Riau belum mampu membedakan bibit palsu dan tidak 

bersertifikat dikarenakan ketidaktahuan mereka. Disisi lain petani terjebak dengan 

harga bibit yang murah padahal bukan merupakan bibit yang bersertifikat. 

Kondisi tersebut membuat petani sangat membutuhkan keberadaan 

penyuluh yang dapat membimbing, memotivasi, dan membina mereka untuk 

dapat membantu mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. 

Keberadaan penyuluh dapat merubah perilaku petani baik dari aspek kognitif 

(pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan), sehingga mampu 

membawa petani kelapa sawit pada tujuan penyuluhan yaitu: berusahatani lebih 

baik (better farming), berbisnis lebih baik (better bussiness), dan hidup yang lebih 

sejahtera (better living).  

Dengan demikian muncul pertanyaan peran apa saja yang sudah 

dijalankan oleh penyuluh dalam kegiatan budidaya kelapa sawit di Kabupaten 

Kampar ?. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mempelajarai penyelenggaraan penyuluhan perkebunan kelapa sawit 

di Kampar Kabupaten Kampar dan persepsi penyuluh terhadap pentingnya peran 

penyuluhan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar. 

 

METODOLOGI 

 Penelitian dilakukan di Kabupaten Kampar dengan pertimbangan bahwa di 

Provinsi riau, Kabupaten Kampar merupakan kabupaten yang memiliki luas lahan 

kelapa sawit terluas setelah Kabupaten Rokan Hulu. Waktu pelaksanaan 

penelitian dimulai dari Bulan Mei sampai dengan Bulan Novemver tahun 2013 

yang terdiri dari tahapan pembuatan proposal hingga publikasi hasil penelitian. 
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Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah survei, pendekatan ini 

digunakan untuk mengGambarkan karakter tertentu dari suatu populasi yang 

berkenaan dengan sikap dan tingkah laku (Faisal. 2005). Pemilihan Kecamatan 

XIII Koto Kampar dan Kecamatan Tapung sebagai lokasi penelitian dengan 

pertimbangan kecamatan ini memiliki jumlah petani dan luas lahan sawit terluas 

di Kabupaten Kampar yang dibina oleh penyuluh, sehingga peneliti dapat 

mengetahui bagaimana peran penyuluhan terhadap pembangunan perkebunan 

kelapa sawit di Kabupaten Kampar, untuk itu  penyuluh di dua kecamatan yang 

berjumlah 11 orang yang berstatus Pegawai Negeri (PNS) merupakan sampel dari 

penelitian guna menjawab tujuan penelitian. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

skunder. Data primer, yaitu data yang mampu mengGambarkan peran yang sudah 

dijalankan oleh seorang penyuluh (Lampiran 1), data sekunder yaitu data 

monografi daerah, penduduk, jumlah penyuluh PNS. 

Jawaban dari setiap pertanyaan kepada penyuluh sebagai sampel diberi 

skor berdasarkan Skala Likert (bernilai satu hingga lima). Jawaban yang diperoleh 

dijadikan titik tolak untuk menjawab  peran penyuluh  dengan mengukur kategori 

jawaban dengan menggunakan rumus interval, yaitu: 

skalabanyak 

dahskor teren nggiskor terti
Skala Rentang


 - 0,01 

 Rentang nilai yang diperoleh diberi katagori untuk melihat peran penyuluh 

seperti pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Skor penilain Peran Penyuluhan di Kabupaten Kampar  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Penyuluh 

Sampel penelitian adalah penyuluh yang memiliki desa binaan yang 

berada di Kecamatan Tapung dan XIII Koto Kampar yang berjumlah 11 orang. 

Karakteristik umur, pendidikan, dan pengalaman merupakan indikator yang akan 

mempengaruhi kemampuan penyuluh dalam memainkan perannya. Karakteristik 

penyuluh disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3 mengGambarkan bahwa keseluruhan penyuluh berada pada usia 

produktif, dimana sebahagian besar berpendidikan tamat Perguruan Tinggi (PT) 

dengan tanggungan keluarga empat hingga 6 jiwa dan sudah memiliki 

pengalaman menjadi penyuluh diatas 21 tahun dengan rata-rata tiga desa binaan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan pendidikan yang dimilikan dan 

pengalaman menjadi penyuluh yang sudah lama tentunya kemampuan penyuluh 

dalam menjalankan perannya dapat dijalankan dengan baik. 

Peran Penyuluh Skala Skor  

 Sangat Kurang (SK) 1 1,00 – 1,79 

Kurang (K) 2 1,80 – 2,59 

Cukup (C) 3 2,60 – 3,39 

Berperan (B) 4 3,40 – 4,19 

Sangat Berperan (SB) 5 4,20 – 5,00 
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Tabel 3. Karakteristik Penyuluh 

  

2. Penyelenggaraan Penyuluhan 

 Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan di dua kecamatan yang 

menjadi lokasi penelitian yakni Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan 

Tapung mengikuti sistim Latihan dan Kunjungan (LAKU). Dimana waktu latihan 

dan kunjungan disesuaikan dengan kesepakatan antara penyuluh dengan petani. 

Pelatihan untuk penyuluh dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada 

masing-masing kecamatan, pada Kecamatan XIII Koto Kampar pelatihan 

dilaksanakan pada Hari Rabu dan Kecamatan Tapung pada Hari Selasa. Kegiatan 

pelatihan dijadwalkan dua kali dalam sebulan. Pada waktu tersebut penyuluh 

mendapatkan informasi atau teknologi baru dan mendiskusikan permasalahan 

yang dihadapi penyuluh di lapangan dimana penyuluh tidak mampu 

menyelesaikannya. Waktu Kunjungan di Kecamatan XIII Koto Kampar pada Hari 

Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, dan di Kecamatan Tapung pada Hari Senin, 

Rabu, Kamis, dan Jumat.  

 Metode penyuluhan yang digunakan penyuluh dalam menjalankan 

tugasnya adalah dengan mengkombinasikan berbagai metode yang ada seperti 

ceramah, anjangsana, demonstrasi plot (Demplot), dan metoda lainnya. Dari sisi 

materi yang terkait dengan kelapa sawit yang disampaikan pada petani disajikan 

pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Materi Penyuluhan terkait Teknologi Kelapa Sawit 

 

 Berdasarkan data pada Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa di Kecamatan XIII 

Koto Kampar, frekuensi terbesar materi adalah mengenai pemanenan dan 

sebagian kecil materi tentang pola tanam, pada Kecamatan Tapung materi yang 

disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan petani akan tetapi dalam 

No Karakteristik Persentase 

1 Umur (15 – 54 tahun) 100,00 

2 Pendidikan (Perguruan Tinggi)   90,91 

3 Tanggungan Keluarga (4 – 6 jiwa)   51,28 

4 Pengalaman menjadi penyuluh > 21 tahun     54,55 

5 Desa binaan setiap penyuluh (jumlah desa)                  3 

No Teknologi 
XIII Koto Kampar 

(Frekuensi) 

Tapung 

(Frekuensi) 

1 Bahan Tanaman (Benih/bibitl) 55 Disesuaikan 

dengan 

kebutuhan 

dan 

permintaan 

petani 

2 PolaTtanam 27 

3 Pemeliharaan 30 

4 Pengendalian Hama Penyakit 32 

5 Panen 56 
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penerapannya belum berjalan secara optimal baik teknologi pra panen dan pasca 

panen hal tersebut karena terbatasnya informasi, permodalan, dan keterampilan 

petani.  

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan oleh penyuluh dalam 

mendukung pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan. Masing-masing 

kecamatan sudah memiliki kantor BPP meskipun kondisi kantor pada masing-

masing BPP berbeda, dimana di Kecamatan Tapung kondisi meja, kursi, lemari 

arsip, masih banyak yang rusak, sedangkan bangunan BPP masih terbuat dari 

papan.  Telah dilakukan pembangunan kantor baru yang layak tetapi masih belum 

di tempati, berkas-berkas masih banyak yang berserakan dan struktur organisasi 

yang ditempel belum lengkap.  Untuk alat bantu peraga kurang memadai karena 

belum dilengkapi invokus dan hanya ada I unit speaker yang masih belum 

dimanfaatkan. BPP Kecamatan XIII Koto Kampar memiliki alat-alat bantu 

penyuluhan pertanian seperti: alat transportasi, alat peraga dan alat komunikasi 

yang berada dalam keadaan baik walaupun belum lengkap lengkap. 

 

3. Peran Penyuluhan 

Peran Penyuluhan dapat dilihat dari peran yang sudah dijalankan atau 

dilakukan oleh penyuluh yakni: 1) dalam memfasilitasi pembelajaran, 2) dalam 

kemudahan akses  pasar, 3) dalam kemampuan memimpin,4) dalam 

menumbuhkembangkan organisasinya, 5) dalam menganalisis dan memecahkan 

masalah, 6) dalam menumbuhkembangkan kesadaran,7) dalam melembagakan 

nilai-nilai budaya, 8) dalam supervisi atau pembinaan, dan 9) dalam evaluasi. 

Peran yang sudah dijalankan oleh penyuluh di Kabupaten Kampar dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.  Peran yang dijalankan Penyuluhan  Perkebunan terhadap petani Kelapa 

Sawit di Kabupaten Kampar  

No Sub-Variabel Skor  Peran Penyuluh 

1 Memfasilitasi proses pembelajaran 3,34 Cukup 

2 Memfasilitasi kemudahan akses 

informasi 

4,00 Berperan 

3 Meningkatkan Kemampuan 

kepemimpinan  

3,73 Berperan 

4 Menumbuhkembangkan organisasi petani 4,28 Sangat Berperan 

5 Membantu memecahkan masalah petani 3,98  Berperan 

6 Menumbuhkembangkan kesadaran petani 3,94  Berperan 

7 Melembagakan nilai-nilai budaya  4,14 Berperan 

8 Supervisi atau pembinaan pada petani 4,30 Sangat Berperan 

9 Melakukan Evaluasi  3,86 Berperan 

 Peran Penyuluhan 3,95 Berperan 
Sumber: Data Olahan 2013 

 

Tabel 5 mengGambarkan bahwa penyuluh sudah “berperan” dalam 

mengembangkan usahatani kelapa sawit di Kabupaten Kampar. Hal tersebut dapat 

dilihat dari nilai skor 3,95. Penyuluh sudah sangat berperan dalam membina 

petani dan menumbuhkembangkan organisasi penyuluhan termasuk organisasi 

petani kelapa sawit. Penyuluh bekerja sesuai dengan perannya untuk 
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memberdayakan petani kelapa sawit serta membina petani kelapa sawit dengan 

saling bekerjasama dengan penyuluh lainnya. Petani dapat menerapkan informasi 

dan teknologi yang diberikan penyuluh seperti teknologi pola tanam, 

pemeliharaan, dan pemanenan. Petani melaksanakan anjuran penyuluh  sesuai 

dengan kemampuan walaupun ada beberapa petani yang tidak melaksanakannya 

tetapi penyuluhan masih bisa dilakukan dengan lancar dan tertib. Penyuluh 

“sangat berperan” dalam mengembangkan organisasi petani sawit. Hal  lain yang 

dilakukan oleh penyuluh adalah penyuluh “berperan” dalam meningkatkan 

kemampuan memimpin dan meningkatkan kesadaran petani, dan “berperan” 

melembagakan nilai-nilai budaya lokal yang sudah ada  dan “berperan”  dalam 

membantu petani kelapa sawit untuk memperoleh informasi seperti informasi 

teknologi dan informasi harga sawit dan memecahkan masalah yang dihadapi 

petani dengan baik. Meskipun penyuluh sudah “berperan” akan tetapi peran 

penyuluh yang terendah adalah dalam memfasilitasi proses pembelajaran, hal 

tersebut dapat dilihat dari pemasaran sawit yang dilakukan oleh petani dimana  

kurangnya pemberian materi tentang pemasaran yang diberikan kepada petani 

sehingga hampir seluruh petani menjual hasil panennya ke pabrik melalui toke-

toke meskipun KUD tersedia. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan di Kabupaten Kampar mengikuti 

sistim Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang sesuai dengan jadwal yang 

telah disepakati antara penyuluh dan petani. Metode yang digunakan 

mengkombinasikan berbagai metode seperti demonstrasi plot, ceramah dan 

diskusi, dengan materi yang dibutuhkan petani, dengan satu penyuluh 

membina petani pada 3 desa. 

2. Penyuluh di Kabupaten Kampar secara rata-rata “berperan” dalam 

mengembangkan usahatani kelapa sawit, dimana penyuluh “sangat 

berperan” dalam supervisi/membina dan menumbuhkembangkan organisasi 

petani. Meskipun demikian peran penyuluh yang masih rendah adalah dalam 

memfasilitasi petani dalam proses pembelajaran terutama pengolahan dan 

pemasaran sawit sehingga sebagian besar petani hanya menjual produksi 

yang dihasilkan kepada pedagang bukan kepada KUD dalam bentuk Tandan 

Buah Segar (TBS).  

Beberapa saran yang dianjurkan antara lain: 

1. Pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Kampar hendaknya dapat 

dilaksanakan dengan sisitim LAKU yang wilayah binaan penyuluh 

disesuaikan dengan aturan yang ada (satu penyuluh untuk satu desa), 

sehingga dibutuhkan penambahan penyuluh agar penyuluh dapat “sangat 

berperan” dalam mengembangkan usahatani kelapa sawit. 

2. Peran penyuluh dalam memfasilitasi proses pembelajaran hendaknya 

ditingkatkan lagi terutama dalam hal pengolahan dan pemasaran sawit yang 

dihasilkan sehingga petani tidak memasarkan hasil usahataninya dalam 

bentuk TBS saja akan tetapi sudah mampu melakukan pengolahan sendiri 

dengan mengadakan Pabrik Kelapa Sawit (PKS yang berukuran mini) dan 

dengan melakukan pemasaran melalui KUD 
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Lampiran 1. Variabel, Sub-Variabel, dan Indikator Penelitian 

        Variabel Sub-variabel Indikator 

Peran 

Penyuluhan 

(X) 

1. Memfasilitasi 

Proses 

Pembelajaran(X1) * 

1.1.  Teknologi Budidaya Sawit 

1.2.  Teknologi Panen 

 2. Kemudahan 

Akses(X2) ** 

2.1. Akses Saprotan 

2.2. Akses Informasi 

2.3. Akses Teknologi 

2.4. Akses Permodalan 

2.5. Akses Pemasaran 

2.6. Akses Pembinaan 

2.7. Akses ICT(Teknologi Informasi) 

 3. Kemampuan 

kepemimpinan(X3) 

3.1. Kemampuan(Merencanakan) 

3.2. Kemampuan(Melaksanakan) 

3.3. Kemampuan(Mengevaluasi) 

3.4. Kemampuan Kewirausahaan 

 4. Menumbuhkembang

kan organisasinya 

(X4) 

4.1. Organisasi Berdaya Saing 

Tinggi 

4.2. Organisasi Produktif 

4.3. Organisasi Dengan Tata Kelola 

Berkelanjutan 

 5. Menganalisis dan 

Memecahkan 

Masalah(X5)*** 

5.1. Sarana Dan Prasarana 

5.2. Budidaya 

5.3. Pemasaran 

5.5. Permodalan 

5.6. Pembinaan 

 6. Menumbuhkembang

kan Kesadaran(X6) 

6.1. Memanfaatkan Sumberdaya 

6.2. Mengelola Sumberdaya 

6.3. Mengelola Limbah 

6.4. Meminimalisir Dampak Negatif 

 7. Melembagakan 

Nilai-Nilai 

Budaya(X7) 

7.1. Penghargaan Terhadap Kerja 

Keras 

7.2. Produktif (Tidak Konsumtif) 

7.3. Haus Inovasi 

7.4. Berfikir Sistematik dan 

Terorganisir 

7.5. Memiliki Visi Jangka Panjang  

 8. Supervisi atau 

Pembinaan(X8) 

8.1.  Infentarisasi masalah 

8.2.  Pembinaan Terhadap 

Masalah 

8.3.  Alternatif Pemecahan 

Masalah 

 9. Evaluasi (X9) 9.1. Evaluasi Penyuluhan 

9.2. Evaluasi Penguasaan Inovasi 

9.3. Evaluasi Terhadap Kinerja 

(Teknis dan Finansial) 

Tujuan 

Penyuluhan 

1. Better Farming (Y1) 1.1. Menggunakan Bibit Unggul 

1.2. Ramah Lingkungan 
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(Y) 

(L.Suhardiyo

no,1989) 

1.3. Berkelanjutan 

 2. Better bussiness 

(Y2) 

2.1.  Volume Produksi Meningkat 

2.2.  Modal Meningkat 

2.3.  Tenaga Kerja Bertambah 

2.4.  Luas Lahan Usaha 

Bertambah 

2.5.  Keuntungan Meningkat 

 3. Better living (Y3) 3.1. 14 Indikator Kemiskinan Badan 

Pusat Statistik (BPS), 2008 

(Lampiran 5)  
Sumber : Acuan berdasarkan buku Mardikanto (2009) dan UU No. 16 tahun 2006. 
Keterangan : Tanda (*) menunjukan variabel yang memiliki persamaan peran penyuluhan 

menurut  Mardikanto (2009), yaitu: 

*     Edukasi 
**   Diseminasi Informasi atau inovasi 

*** Konsultasi 
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ABSTRAK 

Komoditas perkebunan sampai saat ini masih menjadi salah satu sumber 

pendapatan bagi masyarakat. Karet merupakan komoditas perkebunan yang 

sangat penting perannya di Indonesia. Karet merupakan salah satu komoditi 

perkebunan penting, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan 

devisa, pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar 

perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya hayati. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi pemasaran karet di Desa Sei 

Tonang Kecamatan Kampar Utara. Penelitian ini dilakukan di Desa Sei Tonang 

sebagai sentra produksi karet yang ada di Kecamatan Kampar Utara dimana 32 

persen luas lahan karet berada di desa ini. Penelitian ini menggunakan metode 

survei dengan pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling 

terhadap 38 petani karet yang tanaman karetnya berumur 20-25 tahun. 

Pengambilan sampel terhadap pedagang dilakukan melalui metode Snowball 

Sampling dengan mengikuti saluran pemasarannya. Hasil penelitian menunjukkan 

saluran pemasaran di Desa Sei Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 

Kampar terdapat satu saluran pemasaran atau bersifat homogen dan merupakan 

saluran pemasaran yang efisien dimana margin pemasaran adalah sebesar Rp. 

3.400 dan untuk bagian yang diterima petani adalah sebesar 73.44 persen dan 

efisiensi pemasaran adalah sebesar 3,07 persen. 

 

Kata kunci : Karet, efisiensi, pemasaran, margin 
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ABSTRAK 

Gula kelapa sebagai salah satu komoditas sektor perkebunan perlu mendapat 

perhatian dalam kegiatan pengembangan agroindustri. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode survei. Kecamatan Tempuling sebagai tempat 

penelitian dengan pertimbangan merupakan sentra agroindustri berbasis kelapa 

dan salah satu daerah pengrajin gula kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi 

Riau. Penarikan sampel agroindustri adalah secara sengaja (purposive) yaitu 

pengrajin yang menjadi sampel adalah pengrajin yang mengusahakan pengolahan 

nira kelapa menjadi gula kelapa cetak di Desa Karya Tunas Jaya Kecamatan 

Tempuling sebanyak 15 sampel pengrajin. Kegiatan penelitian berlangsung 

selama 9 bulan diawali bulan Januari 2011. Kelembagaan ekonomi pengrajin gula 

kelapa adalah lembaga-lembaga pendukung kegiatan produksi dan pemasaran 

gula kelapa. Hasil penelitian menunjukkan kelembagaan ekonomi pengrajin gula 

kelapa di Desa Karya Tunas Jaya memiliki tiga pola kelembagaan yaitu 

pemerintah, tradisional, Pasar. Kelembagaan ekonomi yang memungkinkan untuk 

meningkatkan posisi tawar pengrajin adalah koperasi melalui dukungan 

kelembagaan penyuluhan dan pemerintah. 

 

Kata kunci: Gula kelapa, kelembagaan, ekonomi, pemasaran 
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KINERJA KELOMPOK TANI SISTEM INTEGRASI DALAM 

PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PAKAN DI DESA BUKIT 

HARAPAN, KECAMATAN KERINCI KANAN, KABUPATEN SIAK 

 

Susy Edwina dan Evy Maharani 

 

Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau 

 

ABSTRAK 

Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA), bertujuan untuk optimalisasi 

pemanfaatan sumberdaya melalui diversifikasi usaha dan pemanfaatan limbah. 

Adopsi inovasi teknologi pengolahan pakan sangat tergantung kepada kinerja 

kelembagaan kelompok tani.  Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja 

kelembagaan kelompok tani dalam penerapan teknologi pengolahan pakan,  

dilakukan dengan metode survey dengan pengambilan sampel secara sengaja 

terhadap petani yang tergabung dalan Kelompok Tani Maju Bersama yang 

berjumlah 7 orang.  Pengambilan data meliputi: data primer dan sekunder, berupa: 

kelembagaan ditingkat local yang berperan dalam pengolahan pakan; serta  

kinerja kelembagaan local mengacu pada konsep pengembangan kelembagaan 

Prima Tani. Penelitian berlangsung selama 9 bulan diawali bulan Januari 2011.  

Kinerja kelembagaan kelompok tani dalam penerapan teknologi pengolahan 

pakan menunjukkan: a) struktur kepemimpinan dibangun secara demokratis, b) 

pengambilan keputusan dengan azas musyawarah dan kekeluargaan; c) Kelompok 

memiliki kemampuan dalam perencanaan; d) Penerapan manajemen dan 

pelaksanaan fungsi manajemen memiliki gaya manajemen kelompok 

berpartisipatif; e) ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki pengalaman 

dan kemampuan untuk mengelola usaha, f) pemilikan modal yang relative kuat 

dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai; dan g) Kelompok memiliki 

kemampuan dalam menjalin hubungan dengan pemerintah, dan swasta  secara 

personal.  Kinerja kelembagaan kelompok tani Maju Bersama dalam penerapan 

teknologi pengolahan pakan menunjukkan kapasitas kelembagaan berada pada 

tahap kemandirian. 

 

Kata kunci: Integrasi, kinerja kelompok, pengolahan pakan 
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ABSTRAK 

Penelitian kukis berbahan tepung ubi jalar ungu, tepung tempe dan tepung udang 

rebon dan minyak sawit merah telah dilakukan untuk memperoleh kukis non 

glutein yang kaya protein dan kalsium untuk mensuport kebutuhan zat gizi 

sekaligus dapat mencegah bahaya timbal pada anak usia dini baik bagi anak 

normal maupun penyandang autis. Penelitian ini dilakukan secara eksperimen 

dan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 ulangan 

dan 4 perlakuan tepung tempe dan udang rebon masing-masing K1: 20% dan 1%, 

K2: 15% dan 6%, K3: 10% dan 11%, K4: 5% dan 16%. Perlekuan berpengaruh 

nyata terhadap kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar serat kasar dan kadar 

kalsium. Penggunaan kedua tepung tersebut juga memberikan pengaruh nyata 

terhadap penilaian organolpetik secara deskriptif baik dari segi warna, aroma, rasa 

dan tekstur. Sementara dari penilaian organoleptik secara hedonik penggunaan 

tepung tersebut hanya memberikan pengaruh nyata terhadap warna saja. 

Berdasarkan dari hasil analisis kimia dan penilaian organoleptik, maka kukis 

terbaik dari keempat perlakuan tersebut adalah kukis K2 yang  memiliki kadar air 

(2,33%), kadar abu (1,88%) dan kadar protein (12,54%), kadar serat kasar 

(2,11%) dan kadar kalsium (2,67%). Kukis K2 dari segi penilaian organoleptik 

dapat diterima baik oleh panelis dewasa maupun panelis anak-anak.  Kukis K2 

diperkirakan dapat memenuhi 20% Angka Kecukupan Gizi (AKG) protein anak 

usia 1-3 tahun dan  13 % AKG Protein anak usia 4-6 tahun jika dikonsumsi 10 

keping kukis K2  dengan berat 4 gram per keping. Kukis K2 juga diperkirakan 

dapat mensuport seluruh kebutuhan anak usia 1-6 tahun jika dikonsumsi 5 keping 

kukis K2  dengan berat 4 gram per keping. 

 

Keyword : Kukis non glutin, kalsium, proten 

 

PENDAHULUAN 

Kurang Energi Protein (KEP), Kurang Vitamin A (KVA) dan anemia besi  

masih merupakan masalah utama gizi anak usia dini (0-6 tahun) di Indonesia.  

Terdapat  35,6%  anak balita pendek (stunting), 17,9 % gizi kurang, 13,3% balita 

kurus dari 21.760.200 anak (Riskesdas, 2010).  Hampir 50% anak defisiensi zat 

besi dan hampir 10 juta anak dengan serum retinol dibawah standar <20 mcg/100 

ml (Atmarita et al, 2003).  Penelitian Herawati, dkk. (2004) di Riau menemukan 

konsumsi vitamin A di bawah standar  (19.8-77.8%) dan konsumsi kalsium hanya 

berkisar dari 44.6-61.4%.  Herawati (2012)  yang meneliti 14.272 Anak Usia Dini 

di Riau, menemukan 9,8% gizi buruk dan 14,2% gizi kurang dan hanya 2% saja 

keragaman konsumsinya tergolong baik.  



267 

 

 Defisiensi kalsium ditengah lingkungan yang penuh polutan timbal akan 

memperparah masalah gizi anak usia dini.  Hasil penelitian terhadap 200 anak 

usia TK di Makasar menemukan 90% anak-anak tersebut dengan kadar timbal 

dalam darahnya  diatas ambang batas.  Peneliti juga menemukan adanya korelasi 

negatif antar kandungan timbal dalam darah dengan tingkat kecerdasan; setiap 

kenaikan kadar timbal dalam darah sebesar 10 mikrogram per desiliter dapat 

menyebabkan penurunan IQ sekitar 2.5 poin, bahkan penelitian di luar negeri 

menemukan penurunan IQ sampai 5.7 poin (Kompas Ciber Media, 2006).  Timbal 

mempunyai hubungan antagonis dengan kalsium.  Anak yang mengalami 

defisiensi kalsium akan lebih mudah menyerap timbal.  Sebaliknya kalsium yang 

cukup dapat mendesak timbal keluar dari tubuh dan mencegah timbal masuk ke 

dalam darah (Arief, 2008).  Penelitian pada tikus yang air minumnya sama-sama 

diberi 200 ppm timbal menunjukan kandungan timbal pada ginjal tikus yang 

diberi ransum cukup kalsium ternyata lebih rendah dibanding tikus yang diberi 

ransum rendah kalsium.   Konsentrasi timbal lebih tinggi sebesar 30mkg/dl dalam 

darah dapat menyebabkan anemia. 

Makanan selingan berpotensi sebagai sumber zat gizi disamping makanan 

utama. Salah satu makanan selingan yang disukai baik anak-anak maupun dewasa 

adalah kukis namun sebagian besar kukis dipasaran berbahan dasar tepung terigu 

(gandum). Berdasarkan data Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia 

(APTINDO) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012 Indonesia mengkonsumsi 

terigu mencapai 5,06 juta ton lebih banyak dibandingkan tahun 2011 sebanyak 4,7 

juta ton (APTINDO, 2013). Kukis yang terbuat dari tepung terigu kurang baik 

apabila dikonsumsi oleh anak-anak, terutama penderita autis karena penderita 

autis tidak dapat mencerna glutein yang terdapat pada terigu. Protein yang tidak 

dapat dicerna akan diubah menjadi komponen kimia yang disebut opioid atau 

opiate yang bekerja sebagai toksin (racun).  

 Penelitian sebelumnya (Azni, et al, 2013) telah memperoleh kukis yang 

memenuhi standar mutu kukis dan disukai panelis dengan kadar air (3,16%), 

kadar abu (2,03%), dan kadar protein (14,59%).  Pembuatan kukis telah dapat 

menggantikan 100% tepung terigu dengan ubi jalar ungu dan mentega digunakan 

sebagai shortening.   

Tepung tempe dan tepung udang merupakan sumber protein.  Khusus 

untuk tepung udang juga mengandung kalsium amat tinggi.  Hasil penelitian 

Herawati (2008), menunjukan minyak sawit merah potensial sebagai shortening 

pengganti mentega sekaligus menjadi sumber beta karoten pada pembuatan kukis 

rendah glutein.  

Uraian tersebut menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Kukis Non Glutein Kaya Protein dan Kalsium”.  Kukis ini dibuat 

dengan bahan dasar tepung ubi jalar ungu, tepung tempe, tepung udang rebon dan 

minyak sawit merah sebagai shortening pengganti mentega. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kukis kaya kalsium dan 

protein serta memenuhi standar mutu kukis dan dapat diterima panelis dewasa dan 

panelis anak. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juli-November  2013 di 

Laboratorium Pengolahan dan Analisis Hasil Pertanian Fakultas Pertanian, 
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Laboratorium Analisis Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 

Universitas Riau.  

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah ubi jalar ungu, tempe, 

udang rebon, minyak sawit merah, telur, gula, dan baking powder. Bahan yang 

digunakan untuk analisis kimia antara lain K2SO4 10%, H2BO3 3%, H2SO4 96%, 

NaOH 50%, HCl 0,1N,  KMnO4 0,01N dan indikator metil merah. 

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan kukis adalah oven, loyang, 

blender, pisau, ayakan, timbangan analitik, baskom, mixer, sendok, cetakan kukis 

dan alat bantu lainnya. Alat-alat yang digunakan untuk analisis kimia antara lain 

oven, tanur, cawan porselin, desikator, pipet tetes, labu ukur, labu kjeldahl, 

erlenmeyer, dan alat bantu lainnya. Alat yang digunakan untuk uji organoleptik 

seperti wadah, plastik kemasan, kertas label, kertas uji organoleptik dan kamera 

untuk dokumentasi. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan empat kali ulangan sehingga 

diperoleh 16 unit percobaan. Adapun perlakuan yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah : 

K1 : Tepung tempe 20% , Tepung udang rebon 1% 

K2 : Tepung tempe 15% , Tepung udang rebon 6% 

K3 : Tepung tempe 10% , Tepung udang rebon11% 

K4 : Tepung tempe 5% , Tepung udang rebon 16%  

 

Formulasi Kukis 

Formulasi pembuatan kukis dalam penelitian ini, mengacu pada resep 

formulasi pembuatan kukis Herawati, N (2008) dan Azni et al (2013) serta 

dikompilasikan dengan hasil penelitian pendahuluan. Pada penelitian pendahuluan 

telah dicoba formulasi dengan penggunaan tepung udang rebon 16% yang 

mensubstitusi tepung tempe. Hasilnya menunjukkan, kukis dapat dibuat dan juga 

disukai oleh 10 panelis yang mencoba. Berdasarkan hasil tersebut dibuat 4 

perlakuan seperti pada Tabel 1 dibawah ini.   

 

Tabel 1. Formulasi kukis per 100 g 

Komposisi 
Perlakuan 

K1 K2 K3 K4 

Tepung ubi jalar ungu 28,70 28,70 28,70 28,70 

Tepung udang rebon 1,00 6,00 11,00 16,00 

Tepung tempe 20,00 15,00 10,00 5,00 

Minyak sawit merah 23,20 23,20 23,20 23,20 

Gula bubuk 19,30 19,30 19,30 19,30 

Kuning telur 7,10 7,10 7,10 7,10 

Baking powder   0,70 0,70 0,70 0,70 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Parameter yang diamati adalah kadar air, kadar abu, kadar protein, serat 

kasar, kadar kalsium, dan mutu organoleptik. Penilaian organoleptik dilakukan 

terhadap panelis dewasa dan anak-anak ( Setyaningsih dkk, 2010). Penilaian 

organoleptik ini dilakukan oleh 30 orang panelis dewasa yaitu mahasiswa 

Teknologi Hasil Pertanian Universitas Riau. Penilaian organoleptik yang 
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dilakukan adalah uji hedonik (uji kesukaan) dan uji deskriptif. Panelis anak 

diambil dari PAUD Quantum Kid‟s yang berada di jalan Cipta karya, Kecamatan 

Tampan, Kota Pekanbaru. Panelis anak yang digunakan sebanyak 30 anak yang 

berumur 3-5 tahun. Penilaian daya terima pada panelis anak dilakukan dengan 

mengamati tingkat kesukaan menurut jumlah kukis (keping) yang dimakan oleh 

anak pada saat kukis diberikan dan mengamati tingkat kesukaan menurut 

pendapat anak terhadap rasa kukis dengan bertanya pada anak apakah suka atau 

tidak suka setelah kukis dikonsumsi. Uji ini dilakukan sebelum anak-anak 

mengkonsumsi bekal yang dibawanya. Jumlah kukis yang diberikan 3 keping 

kukis yang beratnya ± 5 g/kukis. Skor diklasifikasikan menjadi 3, yaitu skor 1 = 

tidak suka jika kukis yang dikonsumsi <1, skor 2 = suka jika kukis yang 

dikonsumsi = 1-2 dan skor 3 = sangat suka jika kukis yang dikonsumsi > 2.  

Pemberian kukis pada panelis anak dilakukan dengan jangka waktu selang sehari 

terhadap setiap jenis kukis. 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan Analisys of 

Variance (ANOVA). Apabila F hitung lebih besar dari F Tabel pada taraf 5% 

maka dilakukan uji Duncan Multi Range Test (DMRT) pada taraf 5%.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kukis dengan bahan dasar tepung ubi jalar ungu, tepung tempe dan tepung 

udang rebon serta minyak sawit merah diharapkan menjadi kukis non glutein 

padat gizi yang dapat diterima konsumen baik anak maupun dewasa.  Kukis ini 

juga diharapkan aman dikonsumsi bagi anak autis yang alergi terhadap gandum.  

Hasil kompilasi semua data analisis kimia dan organoleptik kukis seperti tampak 

pada Tabel 2. 

 

Kandungan Kimia Kukis 

 Hasil analisis kimia menunjukan keempat perlakuan sudah memenuhi 

standar SNI kecuali untuk kadar abu.  Kadar abu untuk perlakuan 3 dan 4 belum 

memenuhi standar SNI karena kadar abu maksimal kukis maksimal 2%.  Kadar 

protein untuk semua perlakuan jauh lebih baik diatas standar SNI yang 

mempersyaratkan kadar protein kukis minimal 6% sedangkan kadar protein kukis 

untuk perlakuan K1, K2, K3 dan K4 masing-masing , 11,66%, 12,54%, 13,66% 

dan 15,52%. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

pengaruh nyata terhadap semua kandungan kimia yang dianalisis (Tabel 1).  

Kadar air terendah terdapat pada K4 (1,36%) dan tertinggi pada K2 (2,33%) dan 

K1(2,40%).  Kadar air perlakuan K1 dan K2 berbeda tidak nyata namun berbeda 

nyata dengan K3 (1,97%) dan K4 (1,3%). Hal tersebut disebabkan karena 

kandungan air yang terdapat pada masing-masing bahan dasarnya berbeda. Kadar 

air tepung tempe (2,79 %) lebih rendah dibanding tepung udang rebon (4,25%). 

Semakin tinggi penggunaan tepung tempe maka kadar air pada kukis semakin 

tinggi dan semakin rendah penggunaan tepung tempe maka kadar air yang 

dihasilkan pada kukis juga semakin rendah.  

Kadar abu suatu bahan berhubungan dengan mineral-mineral yang terdapat di 

dalam bahan tersebut. Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukan antar 

keempat perlakuan berbeda tidak nyata.  Kadar abu paling rendah terdapat pada 

kukis perlakuan K1 (1,26%) dan yang paling tinggi pada kukis perlakuan K4 
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(3,12).  Semakin tinggi penggunaan tepung udang rebon maka semakin tinggi 

pula kadar abu kukis karena kandungan mineral tepung udang rebon lebih tinggi 

dibanding tepung tempe. 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Kimia dan Organoleptik 

Penilaian 
Perlakuan 

K1 K2 K3 K4 

Kadar Air 2,40
c
 2,33

c
  1,97

b
 1,36

a
 

Kadar Abu 1,26
a
 1,88

b
 2,40

c
 3,12

d
 

Kadar Protein 11,66
a 

12,54
b 

13,66
c 

15,52
d 

Kadar Serat Kasar 2,10
b
 2,11

b
 1,82

a
 1,94

ab
 

Kadar Kalsium 1,58
a 

2,67
b 

3,32
c 

4,74
d 

Penilaian Organoleptik Dewasa 

Deskriptif         

Warna 4,13
a
 4,20

a
 4,23

a
 4,60

b
 

Rasa 1,83
a
 3,90

b
 4,40

c
 4,70

d
 

Aroma 1,70
a
 4,27

b
 4,47

bc
 4,73

c
 

Tekstur 3,37
a
 4,07

b
 4,17

b
 4,50

c
 

Penilaian Organoleptik Dewasa 

Hedonik         

Warna 3,00
a
 3,73

b
 3,73

b
 3,90

b
 

Rasa 3,70 3,37 3,40 3,27 

Aroma 3,60 3,47 3,43 3,27 

Tekstur 3,93 3,83 3,70 3,53 

Penilaian Keseluruhan 3,87 3,60 3,53 3,43 

Penilaian Organoleptik Anak          

Konsumsi kukis (keping/hari) 2,77 2,90 2,87 2,90 

Pendapat anak Suka Suka Suka Suka 

  

 Protein merupakan zat makanan yang sangat penting bagi tubuh karena 

berfungsi sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Berdasarkan hasil analisis 

statistik menunjukan kadar protein antar keempat perlakuan berbeda nyata.  Kadar 

protein paling rendah terdapat pada kukis perlakuan K1 (11,66%) dan yang paling 

tinggi pada kukis perlakuan K4 (15,52%).  Semakin tinggi penggunaan tepung 

udang rebon maka semakin tinggi pula kadar protein kukis karena kandungan 

protein tepung udang rebon (59,40%) lebih tinggi dibanding tepung tempe 

(46,10%) 

 Serat kasar merupakan senyawa yang terdiri dari selulosa, lignin dan zat 

lain yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Serat kasar berbeda dengan serat 

makanan. Serat makanan merupakan bagian dari suatu bahan yang tidak dapat 

dicerna oleh enzim-enzim pencernaan, sementara serat kasar merupakan bagian 

dari suatu bahan yang tidak dapat dihidrolisis oleh zat-zat kimia.  

Rata-rata kadar serat kasar pada keempat perlakuan kukis sekitar 1,94-

2,11%.  Serat kasar dapat dijadikan sebagai penentu kemurnian bahan baku. Hasil 

analisis statistik menunjukan serat kasar berbeda nyata namun antara K1, K2 dan 

K4 berbeda tidak nyata dan K3dan K4 juga berbeda tidak nyata.  Hasil analisis 
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terhadap bahan kukis menunjukan perbedaan serat kasar antara tepung tepung 

udang rebon (2,13%) memang tidak terlalu jauh berbeda dengan tepung tempe 

(1,40%).   

 Rata-rata kadar kalsium keempat kukis sekitar 1,58-4,74%. Setiap 

perlakuan berbeda nyata terhadap kadar kalsiumnya. Semakin tinggi penggunaan 

tepung udang rebon maka kandungan kalsium kukis juga semakin tinggi. Ini 

sejalan dengan hasil analisis terhdap bahan kukis yang menunjukan kadar kalsium 

tepung udang rebon (5,76%) lebih tinggi dibanding tepung tempe (3,65%).  

Penelitian ini bertujuan menghasilkan kukis kaya kalsium sehingga dapat 

dijadikan makanan selingan yang baik untuk anak-anak juga untuk orang dewasa.  

Bukan saja sekedar membantu mencukupi kebutuhan kalsium yang diperlukan 

setiap harinya namun pada saat yang sama juga menjadi penangkal kontaminan 

timbal.   

 

Penilaian Organoleptik Panelis Dewasa 

 Berdasarkan hasil analisis sidik ragam dan uji lanjut DNMRT pada taraf 

5%, penilaian organoleptik baik secara deskriptif dan hedonik terhadap warna 

kukis dengan penggunaan tepung tempe dan tepung udang rebon memberikan 

pengaruh nyata. Rata-rata penilaian warna kukis secara deskriptif 4,13-4,60% 

(coklat dan coklat pekat). Kukis K1, K2, K3 tidak berbeda nyata antara satu 

dengan yang lainnya, namun ketiga kukis tersebut berbeda nyata dengan kukis 

K4. Sementara skor rata-rata secara hedonik sekitar 3,00-3,90% (netral-suka). 

Perbedaan warna yang dihasilkan setiap perlakuan kukis dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

Apabila dilihat dari tingkat kesukaan, skor yang terbaik terhadap keempat 

kukis tersebut adalah pada kukis perlakuan K3. Pengaruh perubahan warna pada 

kukis disebabkan karena bahan dasar yang digunakan, seperti pencampuran 

tepung ubi jalar ungu dengan tepung tempe dan tepung udang rebon menyebabkan 

adonan menjadi berwana coklat. Selain itu perubahan warna juga terjadi pada saat 

proses pemanggangan. Menurut Winarno (1990) pada saat pemanggangan 

terjadinya reaksi maillard yaitu reaksi kimia antara gula dan asam amino dari 

protein, dan terjadinya reaksi karamelisasi yang menghasilkan karamel sehingga 

memberikan warna coklat pada bahan makanan.  

 

 
Gambar 5. Kukis setiap perlakuan 

 

 Berdasarkan hasil analisis sidik ragam dan uji lanjut DNMRT pada taraf 

5%, penggunaan tepung tempe dan tepung udang rebon memberikan pengaruh 

nyata terhadap rasa kukis. Terutama penilaian panelis secara deskriptif terlihat 

perbedaan yang sangat nyata diantara keempat perlakuan kukis tersebut. Rata-rata 
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skor penilaian secara deskriptif terhadap rasa 1,83-4,70%, sementara rata-rata skor 

penilaian secara hedonik 3,27-3,70%. Penilaian secara deskriptif terhadap rasa 

menimbulkan perbedaan nyata diantara keempat kukis. Semakin tinggi 

penggunaan tepung udang rebon maka rasa yang ditimbulkan juga lebih dominan. 

Sementara penilaian secara hedonik semakin tinggi penggunaan tepung udang 

rebon maka tingkat kesukaan para panelis semakin menurun. Hal itu disebabkan 

karena rasa udang yang sangat berlebihan.  

 Hasil analisis sidik ragam dan uji lanjut DNMRT pada taraf 5% 

menunjukkan bahwa penggunaan tepung tempe dan tepung udang rebon 

memberikan pengaruh nyata terhadap penilaian aroma secara deskriptif, 

sementara pada penilaian secara hedonik tidak memberikan pengaruh nyata. 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan tepung tempe dan tepung 

udang rebon memberikan pengaruh nyata terhadap aroma pada keempat kukis 

secara desriptif. Rata-rata skor penilaian aroma secara deskriptif sekitar 1,70-

4,73%, dari skor tersebut terlihat jelas bahwa penggunaan tepung udang rebon 

yang semakin meningkat memberikan aroma yang lebih dominan.  

Rata-rata skor penilaian aroma secara hedonik sekitar 3,27-3,60%, tidak 

terlihat jelas perbedaan yang nyata terhadap aromanya. Penggunaan tepung udang 

rebon diatas 1%  menyebabkan aroma udang rebon sudah tercium, tetapi semakin 

meningkat penggunaan tepung udang rebon maka tingkat kesukaan panelis juga 

menurun. 

 Berdasarkan hasil analisis sidik ragam dan uji lanjut DNMRT pada taraf 

5%, menunjukkan bahwa penggunaan tepung tempe dan tepung udang rebon 

memberikan pengaruh nyata terhadap penilaian tekstur secara deskriptif tetapi 

tidak berpengaruh nyata terhadap hedonik. Rata-rata skor penilaian secara 

deskriptif sekitar 3,37-4,50% dan rata-rata skor penilaian tektur secara hedonik 

sekitar 3,53-3,93%. Semakin tinggi penggunaan tepung udang rebon maka tekstur 

yang dihasilkan semakin rapuh.  

 Hasil analisis sidik ragam terhadap penilaian keseluruhan menunjukkan 

bahwa penggunaan tepung tempe dan tepung udang rebon tidak memberikan 

pengaruh nyata pada keempat perlakuan kukis. Rata-rata skornya sekitar 3,43-

3,87%.  

 

Penilaian Organoleptik Panelis Anak 

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa tingkat kesukaan anak 

menurut jumlah keping kukis yang dikonsumsi maupun berdasarkan pendapatnya 

terhadap keempat perlakuan menunjukan kukis disukai oleh panelis anak. Hal itu 

terlihat dari kebanyakan anak mengkonsumsi kukis sebanyak 3 keping, sehingga 

dapat dinyatakan bahwa keempat perlakuan kukis dapat diterima oleh panelis 

anak. 

Tingkat kesukaan anak diduga diawali karena warna yang dihasilkan pada 

kukis yang diberikan adalah warna coklat.   Pada umumnya anak-anak sebelum 

mengkonsumsi suatu makanan cenderung melihat sifat-sifat makanan yang dapat 

dilihat, seperti warna pada kukis tersebut. Kriteria kukis yang baik untuk 

dikonsumsi anak-anak adalah warna yang menarik, ringan dan memiliki tekstur 

yang rapuh, apabila dipatahkan bagian tengah dari kukis tidak lembab. 

 



273 

 

Penentuan kukis terpilih 

Berdasarkan analisis kimia, kukis K3 dan K4 tidak bisa dipilih mengingat 

kadar abunya tidak memenuhi standar mutu kukis yang dipersyaratkan (SNI 01-

2973-1992).  Penentuan kukis terpilih lebih difokuskan dengan membandingkan 

kukis K1 dan K2 yang sama-sama memenuhi standar mutu kukis (SNI 01-2973-

1992).  Kukis terpilih adalah kukis K2 dengan kadar air 2,33%, kadar abu 1,88%, 

kadar protein 12,59%, kadar serat kasar 2,11% dan kadar kalsium 2,67%.  Hal ini 

mengingat kadar kalsium dan protein kukis K2 lebih besar dari kukis K1 

sedangkan kadar air dan serat kasar kukis K2 berbeda tidak nyata dengan kukis 

K1.   

Ditinjau dari segi penilaian organoleptik secara hedonik menunjukan yang 

berbeda tidak nyata hanya pada warna.  Warna kukis K2, K3 dan K4 berbeda 

nyata sedangkan kukis K1 nyata lebih rendah dibanding kukis K2, K3 dan K4 

sehingga semakin menguatkan pemilihan K2 sebagai kukis terpilih.   

Peniaian organoleptik secara dskriptif menunjukan warna kukis K2 dan 

K1 berbeda tidak nyata.  Kukis K2  disukai panelis dengan skor 4,20 (coklat).   

disukai oleh panelis. Penilaian terhadap rasa, aroma dan tekstur menunjukan kukis 

K2 lebih disukai panelis (Tabel 2).  Penilaian keseluruhan terhadap kukis 

menunjukan kukis K1 berbeda tidak nyata dengan kukis K2. 

 Penilaian organoleptik pada panelis anak-anak menurut jumlah keping 

yang dikonsumsi menunjukan kukis K2 memiliki skor 2,90 sedangkan kukis K1 

memiliki skor 2,77.  Berdasarkan pendapat, panelis anak-anak menyatakan sama-

sama suka antara K1 dan K2.   

 

Sumbangan Kukis K2 terhadap Pemenuhan Protein dan Kalsium Anak 

 Penelitian ini bertujuan memperoleh kukis non glutein kaya kalsium dan 

protein sehingga bisa menjadi makanan selingan sehat yang memenuhi kebutuhan 

gizi anak.  Kukis K2 dengan kandungan potein  12,59% dan kalsium 2,67% 

diperkirakan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan anak usia dini usia 1-6 

tahun  terhadap protein dan kalsium.  Angka Kecukupan Gizi (AKG) protein dan 

kalsium anak usia 1-3 tahun sebesar 25 gram dan usia 4-6 tahun sebesar 39 gram. 

Berarti jika anak usia 1-3 tahun mengkonsumsi 10 keping kukis K2  dengan berat 

kukis  4 gram/keping maka diperkirakan dapat memenuhi 20% AKGnya dan jika 

usia 4-6 tahun akan dapat memenuhi 13% AKGnya.   

 Kadar kalsium yang tinggi pada kukis K2 (2,67%) diperkirakan dapat 

mensuport seluruh kebutuhan kalsium anak uisa 1-6 tahun jika mengkonsumsi 5 

keping kukis karena 1 keping kukis dengan berat 4 gram mengandung  106,92 mg 

kalsium  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

- Penggunaan tepung tempe dan tepung udang rebon dalam pembuatan kukis 

memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar 

serat kasar dan kadar kalsium. Penggunaan kedua tepung tersebut juga 

memberikan pengaruh nyata terhadap penilaian organolpetik secara deskriptif 

baik dari segi warna, aroma, rasa dan tekstur. Sementara dari penilaian 

organoleptik secara hedonik penggunaan tepung tersebut hanya memberikan 

pengaruh nyata terhadap warna saja. 
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- Berdasarkan dari hasil analisis kimia dan penilaian organoleptik, maka kukis 

terbaik dari keempat perlakuan tersebut adalah kukis K2 yang juga sudah 

memenuhi standar mutu kukis (SNI 01-2973-1992). Kukis K2 memiliki kadar 

air (2,33%), kadar abu (1,88%) dan kadar protein (12,54%), kadar serat kasar 

(2,11%) dan kadar kalsium (2,67%).  Kukis K2 dari segi penilaian organoleptik 

dapat diterima baik oleh panelis dewasa maupun panelis anak-anak. 

- Kukis K2 yang memiliki kadar protein 12,54% diperkirakan dapat memenuhi 

20% Angka Kecukupan Gizi (AKG) protein anak usia 1-3 tahun dan  13 % 

AKG Protein anak usia 4-6 tahun jika dikonsumsi 10 keping kukis K2  dengan 

berat 4 gram per keping. 

- Kukis K2 yang memiliki kadar kalsium 2,67% diperkirakan dapat mensuport 

seluruh kebutuhan anak usia 1-6 tahun jika dikonsumsi 5 keping kukis K2  

dengan berat 4 gram per keping. 

 Penelitian ini perlu dilakukan lebih lanjut untuk menguji efektifitas 

pemberiannya terhadap anak usia 1-6 tahun selain penelitian tentang kemasan dan 

daya simpannya.  
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ABSTRAK 

Propinsi Riau merupakan salah saru daerah pengahasil kelapa terbesar di 

Indonesia. Daging kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk antara lain 

cocoghurt. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan jumlah susu skim yang 

optimal untuk menghasilkan cocoghurt yang memenuhi standar mutu. Penelitian 

ini dilakukan secara eksprimen dan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 4 kali ulangan. Data yang diperoleh 

dianalisis secara statistik menggunakan sidik ragam. Apabila hasil F hitung lebih 

besar  atau sama dengan F Tabel maka dilanjutkan dengan uji beda nyata 

DNMRT pada taraf 5%.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi 

penambahan susu skim berpengaruh nyata terhadap nilai pH, total asam laktat, 

total bakteri asam laktat, total padatan, kadar protein, kadar abu dan kadar abu, 

namun berpengaruh tidak nyata terhadap kadar lemak pada cocoghurt. Perlakuan 

penambahan susu skim sebanyak 15% menghasilkan cocoghurt yang sudah 

memenuhi standar mutu yoghurt (SNI 102981-2009).  

 

Kata Kunci: Cocoghurt, susu skim, kelapa, standar mutu 

 

PENDAHULUAN 

Masyarakat Indonesia telah banyak mengenal berbagai macam jenis  

komoditi perkebunan, salah satunya adalah tanaman kelapa. Kelapa merupakan 

tanaman perkebunan yang sangat serbaguna, mulai dari daging, air kelapa, sabut, 

tempurung serta batang. Bagian yang sangat berperan penting dalam pemenuhan 

kebutuhan akan pangan adalah bagian daging buah kelapa, karena pada daging 

buah tersebut merupakan sumber minyak, lemak, protein, karbohidrat, serta 

mengandung vitamin B dan C.  

Pengolahan kelapa menjadi santan  masih dilakukan secara sederhana pada 

skala rumah tangga. Santan segar sangat mudah sekali rusak, hanya bertahan 

selama 24 jam. Tingginya kandungan air menyebabkan santan mudah 

terkontaminasi sehingga menjadi rusak, protein dan lemak yang merupakan media 

yang baik bagi pertumbuhan mikroba. Untuk meningkatkan umur simpannya, 

diperlukan cara pengolahan santan yang tepat.  

Salah satu cara yang tepat adalah dengan mengolah santan kelapa menjadi 

produk fermentasi, dalam hal ini adalah cocoghurt. Cocoghurt adalah santan yang 

difermentasikan dengan bakteri probiotik misalnya Streptococcus sp dan 

Lactobaccillus sp sehingga menghasilkan rasa asam dan aroma yang khas. Santan 

kelapa dipilih sebagai bahan baku dalam pembuatan cocoghurt karena memiliki 
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warna dan kekentalan yang mirip dengan susu sapi sehingga pengolahan santan 

kelapa ini bisa diolah menjadi minuman probiotik.  

Probiotik diartikan sebagai organisme hidup yang dapat mencapai saluran 

pencernaan dalam kondisi aktif, dan dalam jumlah yang cukup untuk 

menghasilkan efek kesehatan yang kondusif. Berdasarkan hasil penelitian para 

ahli bahwa mikroba yang paling sering digunakan sebagai probiotik yaitu Bakteri 

Asam Laktat (BAL). Pada saat pembuatan minuman probiotik, santan kelapa 

ditambahkan terlebih dahulu dengan memanfaatkan BAL, BAL tersebut 

merupakan hasil isolasi dari tempoyak. Berdasarkan hasil penelitian Pato dan 

Surono (2008) menyatakan bahwa dari tempoyak dapat diisolasi beberapa jenis 

BAL seperti Lactobacillus sp dan Enterococcus sp. Enterococcus sp yang 

dihasilkan berpotensi sebagai probiotik, sehingga dapat digunakan dalam 

pembuatan minuman probiotik. Pemilihan Enterococcus faecalis UP 11  ini 

disebabkan karena bakteri ini mempunyai toleransi terhadap asam lambung dan 

asam empedu sehingga diharapkan mampu bertahan dalam saluran pencernaan 

apabila dikonsumsi. 

Susu skim merupakan salah satu nutrisi sumber protein yang baik untuk 

pertumbuhan mikroba, karena susu skim mengandung protein yang relatif tinggi, 

susu skim juga mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh kultur 

bakteri. Selain itu penambahan susu skim bertujuan untuk meningkatkan kadar 

protein, total padatan, menambah kekentalan dan dapat membuat penambilan 

minuman fermentasi lebih baik ( Rasiyem dalam John, 2007 ). Siadari (2007) 

menyatakan bahwa penambahan susu skim 15% akan menghasilkan minuman 

probiotik ubi jalar yang sangat disukai, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rasiyem (2004) yaitu penambahan susu skim 15% pada produk 

fermentasi cocoghurt menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus  akan menghasilkan minuman probiotik yang relatif 

disukai. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jumlah susu skim yang 

optimal ditambahkan dalam pembuatan cocoghurt dari santan kelapa menggnakan 

BAL dari tempoyak  Enterococcus faecalis UP-11. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian 

Fakultas Pertanian dan Laboratorium Pengujian Analisa Kimia Fakultas Teknik 

Universitas Riau.  

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah starter BAL 

Enterococcus faecalis UP 11 ( koleksi pribadi Usman Pato) yang diisolasi dari 

tempoyak, santan kelapa, susu skim, gula pasir, MRS Agar, MRS Broth, NaOH, 

phenolptalein, N-Xeksana dan aquadest. 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan analitik, 

tabung reaksi, autoclave, erlemeyer, termometer, pH meter, gelas piala, inkubator, 

oven, cawan petri, cawan porselen, desikator, laminar flow cabinet, aluminium 

foil, pipet tetes, lampu spritus, blender, batang pengaduk, lemari es (refrigerator), 

panci, pisau, kompor gas dan alat lainnya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 

(Eksperimental Method) dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 4 Perlakuan dan 4  kali ulangan. Adapun perlakuannya adalah sebagai 

berikut:  
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SS1 = Pemberian susu skim 0% dari volume santan kelapa 

SS2 = Pemberian susu skim 7,5% dari volume santan kelapa 

SS3 = Pemberian susu skim 15% dari volume santan kelapa 

SS4 = Pemberian susu skim 22,5% dari volume santan kelapa 

 

Perbanyakan Bakteri 

 Isolat Enterococcus faecalis UP 11 diinokulasikan sebanyak satu ose ke 

dalam tabung reaksi yang berisi media MRS Broth 5 ml. Kemudian diinkubasi 

pada suhu 37°C selama 24 jam dalam inkubator sehingga diperoleh kultur aktif 

yang ditandai dengan perubahan media menjadi keruh. 

 

Persiapan Starter 
Starter yang digunakan dibuat secara bertahap, pertama larutan susu skim 

(13% susu bubuk skim, 8% sukrosa dan ditambah air hingga volumenya menjadi 

100 ml) dicampur secara merata. Larutan susu skim kemudian dimasukkan ke 

dalam botol dan disterilisasi pada suhu 121ºC selama 10 menit. Kemudian 

didinginkan hingga mencapai suhu 45ºC lalu medium susu skim diinokulasi 

dengan kultur Enterococcus faecalis UP 11 sebanyak 2% dari 100 ml volume 

medium susu skim, lalu diinkubasi pada suhu 37ºC selama 24 jam. Selanjutnya 

dibuat medium kedua yang terdiri dari 50 bagian susu skim dan 50 bagian santan 

kelapa dan diperlakukan sama dengan medium pertama, hanya saja bakteri yang 

digunakan adalah bakteri dari medium pertama.  

 

Persiapan Santan Kelapa 

  Langkah pertama pembuatan santan kelapa adalah buah kelapa tua dikupas 

lalu daging buah dipisahkan dari tempurung kelapa. Daging buah kelapa lalu 

diparut sebanyak 400 g kelapa tua parut dengan 0,8 liter air hangat. Air hangat 

yang digunakan sebelumnya dipanaskan dan didinginkan hingga suhu 40
0
C. 

Santan yang diperoleh merupakan santan yang relatif encer dan disaring 

menggunakan kain penyaring untuk memisahkan ampasnya. 

 

Proses Pembuatan Cocogurt Santan Kelapa 

 Formulasi dalam pembuatan cocogurt mengacu pada Metode Eertanto et 

al., (2008). Sebanyak 400 ml santan kelapa dicampur dengan 8% sukrosa dan 

susu skim sesuai perlakuan. Campuran kemudian dihomogenisasi menggunakan 

blender selama 5 menit. Larutan yang telah dihomogenisasi kemudian dipanaskan 

pada suhu 85
0
C selama 15 menit, lalu didinginkan hingga suhu mencapai 37

0
C. 

Selanjutnya diinokulasi dengan starter Enterococcus faecalis UP 11 sebanyak 5% 

dari volume larutan. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37
0
C selama 6 jam hingga 

didapat produk santan probiotik yang disebut cocoghurt yang siap untuk 

dikonsumsi. 

 

Analisis Data  

Data yang diperoleh dianalisa secara statistik dengan menggunakan analisa 

sidik ragam. Jika F hitung lebih besar atau sama dengan F table maka analisis 

akan dilanjutkan dengan uji DNMRT pada taraf  5%.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Derajat Keasaman (pH) 

Hasil pengamatan derajat keasaman (pH) cocoghurt dengan perlakuan 

penambahan jumlah susu skim setelah dilakukan analisis secara statistik 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap nilai derajat keasaman (pH). Rata-rata nilai 

derajat keasaman dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rata-rata hasil derajat keasaman (pH) cocoghurt 

              Perlakuan                            Rata-rata 

              SS1 (Susu Skim 0%) 4,55
a
 

 SS2 (Susu Skim 7,5%) 4,75
b
 

SS3 (Susu Skim 15%)                              4,9
c
 

SS4 (Susu Skim 22,5) 5,05
d
 

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda menunjukkan perbedaan 
nyata(P<0,05)  

 

 Data pada Tabel 1  menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar susu skim 

yang ditambahakan maka akan menurunkan derajat keasaman (pH) dari 4,55;  

menjadi 5,05. Hal ini disebabkan semakin banyak jumlah susu skim yang terdapat 

dalam cocoghurt dimana susu skim ini tidak dimanfaatkan oleh BAL sehingga pH 

produk semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan Rahman dkk. (1992) yang 

menyatakan laktosa memiliki pH 6,6. 

 

Total Asam Laktat (%) 

Total asam laktat adalah jumlah asam laktat yang terbentuk selama proses 

fermentasi yang merupakan hasil pemecahan laktosa oleh BAL. Hasil  sidik 

ragam menunjukkan bahwa variasi pemberian susu skim memberikan pengaruh 

nyata terhadap total asam laktat cocogurt. Rata-rata hasil analisis total asam laktat 

yang telah diuji lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Rata-rata total asam laktat cocoghurt (%)  

Perlakuan Rata-rata 

SS1 (Susu Skim 0%) 0,00210
c
 

SS2 (Susu Skim 7,5%) 0,00153
b
 

SS3 (Susu Skim 15%) 0,00136
ab

 

SS4 (Susu Skim 22,5%) 0,00124
a
 

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda menunjukkan perbedaan 

nyata(P<0,05)  

  

Data pada Tabel 2 menunjukkan semakin banyak penambahan susu skim 

maka akan menurunkan total asam laktat pada cocogurt. Perlakuan SS4 

memberikan rata-rata total asam laktat yang paling rendah dibanding perlakuan 

SS1, SS2 dan SS3. Susu skim mengandung karbohidrat terutama laktosa yang 

mencapai 49-52%. Dengan demikian, semakin banyak susu skim yang digunakan 

maka semakin banyak laktosa yang terdapat dalam medium fermentasi yang 

menyebabkan keasaman medium semakin menurun. Hal ini sesuai dengan 

Rahman dkk. (1992) yang menyatakan laktosa memiliki pH 6,6. 
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Total asam laktat cocoghurt pada semua perlakuan dari penelitian ini lebih 

rendah dari standar mutu yogurt yaitu sebesar 0,5-2,0% (SNI 2981:2009). 

 

Total Bakteri Asam Laktat 

Rata-rata total koloni BAL pada soyghurt dapat dilihat pada Tabel 6. Total  

BAL merupakan  jumlah bakteri  dari  Enterococcus faecalis UP.11. Hasil sidik 

ragam menunjukkan dengan bertambahnya penambahan rasio susu skim 

memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah total BAL pada cocogurt yang 

dihasilkan (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Rata-rata jumlah bakteri asam laktat cocoghurt (Log cfu/g) 

Perlakuan Rata-rata 

SS1 (Susu Skim 0%) 12.8301
c
 

SS2 (Susu Skim 7,5%) 12.3459
ab

 

SS3 (Susu Skim 15%) 12.6623
bc

 

SS4 (Susu Skim 22,5%) 12.1795
a
 

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda menunjukkan perbedaan 

nyata(P<0,05)  

  

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah 

penggunaan susu skim maka jumlah BAL cenderung menurun. Hal ini mungkin 

disebabkan BAL E. faecalis UP 11 yang digunakan dalam penelitian ini diisolasi 

dari tempoyak yang memiliki pH rendah dan komposisi yang berbeda dengan 

medium fermentasi yang mengandung santan dan susu skim sehingga 

kemungkinan BAL ini tidak dapat memanfaatkan secara optimal sumber energi 

dan kandungan gizi seperti laktosa dan kasein dalam susu skim.  Menurut Buckle 

et al., (2007) kecepatan pertumbuhan dan viabilitas BAL pada proses fermentasi 

ditentukan oleh kesesuaian pH dan kandungan sumber energi dan nutrisi yang 

terdapat pada media fermentasi.  

Total bakteri asam laktat dalam cocoghurt pada semua perlakuan dari 

penelitian ini telah memenuhi dari standar mutu yogurt yaitu sebesar minimal 10
7
 

koloni/g (SNI 2981:2009). 

 

Kadar Protein (%) 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa variasi penggunaan susu skim 

memberikan pengaruh nyata terhadap kadar protein dari cocoghurt yang 

dihasilkan. Rata-rata hasil analisis kadar protein yang telah dilakukan uji lanjut 

DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Rata-rata kadar protein cocoghurt (%) 

Perlakuan Rata-rata 

SS1 (Susu Skim 0%) 10.28
a
 

SS2 (Susu Skim 7,5%) 18.87
b 

SS3 (Susu Skim 15%) 19.23
c
 

SS4 (Susu Skim 22,5%) 24.54
d
 

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda menunjukkan perbedaan 

nyata(P<0,05)  
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 Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa dengan penambahan susu 

skim sebesar 0% (S1); 7,5% (S2); 15% (S3); 22,5% (S4) dihasilkan protein (%) 

sebesar 10.28%; 18.87%; 19.23% dan 24.54%. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi susu skim yang ditambahkan maka semakin meningkat 

kadar protein yang dihasilkan. Hal ini disebabkan susu skim mengandung jumlah 

protein yang cukup tinggi. Menurut Susilowati dan Sawitri (2007) bahwa kadar 

protein dalam susu skim mencapai 35- 37%. 

Kadar protein cocoghurt pada semua perlakuan dari penelitian ini telah 

memenuhi dari standar mutu yogurt yaitu sebesar minimal 2,7% (SNI 2981:2009). 

 

Total Padatan (%) 

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa variasi penggunaan susu skim 

memberikan pengaruh nyata terhadap total padatan dari cocoghurt yang 

dihasilkan. Rata-rata hasil analisis total padatan yang telah dilakukan uji lanjut 

DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 5.  

 

Tabel 5. Rata-rata total padatan cocoghurt (%) 

Perlakuan Rata-rata 

SS1 (Susu Skim 0%) 21,85
a
 

SS2 (Susu Skim 7,5%) 27,40
b
 

SS3 (Susu Skim 15%) 32,10
bc

 

SS4 (Susu Skim 22,5%) 36,25
c
 

Ket:  Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda menunjukkan perbedaan 

nyata(P<0,05)  

 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa dengan penambahan susu 

skim sebesar 0% (S1); 7,5% (S2); 15% (S3); 22,5% (S4) dihasilkan total padatan 

(%) berturut-turut 21,85; 27,40; 32,1; dan 36,25%. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa pemberian susu skim memberikan pengaruh nyata terhadap total padatan 

cocogurt. Hal ini disebabkan karena susu skim mengandung bahan padatan yang 

cukup tinggi protein, lemak, laktosa dan mineral. Seiring dengan itu dengan 

adanya penambahan susu skim maka kandungan bahan padatan yang terdapat di 

dalam cocoghurt tersebut akan semakni banyak sehinnga total padatan juga akan 

semakin tinngi seiringan dengan dengan penambahan susu skim tersebut. Selain 

itu kandungan atau jumlah BAL dalam cocoghurt diduga juga menentukan total 

padatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Yusmarini dan Raswen (2004) yang 

menyatakan bahwa total padatan sangat dipengaruhi oleh jumlah BAL yang 

terdapat dalam minuman probiotik. Semakin banyak banyak jumlah BAL yang 

terkandung didalam minuman probiotik maka akan semakin meningkat jumlah 

kandungan proteinnya. Total padatan cocoghurt pada semua perlakuan dari 

penelitian ini telah memenuhi standar mutu yaitu sebesar minimal 8,2% (SNI 

2981:2009). 

 

Kadar Abu 

Hasil sidik ragam menunjukkan perlakuan penambahan jumlah susu skim 

memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar abu cocoghurt yang 

dihasilkan. Rata-rata nilai kadar abu yang dihasilkan, dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rata-rata nilai kadar abu cocoghurt 

               Perlakuan Rata-rata 

               SS1 (Susu Skim 0%) 0,20
a 

SS2 (Susu Skim 7,5%) 0,26
b
 

SS3 (Susu Skim 15%) 0,53
c
 

SS4 (Susu Skim 22,5) 0,58
d
 

Ket:  Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda menunjukkan perbedaan 

nyata(P<0,05) 

 

 Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa dengan penambahan susu 

skim sebesar 0% (S1); 7,5% (S2); 15% (S3); 22,5% (S4) dihasilkan kadar abu(%) 

sebesar 0,2%; 0,26; 0,53% dan 0,58%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi susu skim yang ditambahkan maka semakin meningkat kadar abu 

yang dihasilkan. Penambahan susu skim sangat mempengaruhi kandungan protein 

yang berbeda nyata pada taraf 5%. 

 

Kadar Lemak (%) 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa variasi penggunaan susu skim 

memberikan pengaruh tidak nyata terhadap kadar lemak dari cocoghurt yang 

dihasilkan. Rata-rata hasil analisis total padatan yang telah dilakukan uji lanjut 

DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 7.  

 

Tabel 7. Rata-rata kadar lemak cocoghurt (%) 

Perlakuan Rata-rata 

SS1 (Susu Skim 0%) 0,795 

SS2 (Susu Skim 7,5%) 0,780 

SS3 (Susu Skim 15%) 0,896 

SS4 (Susu Skim 22,5%) 0,793 
Ket:  Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda menunjukkan perbedaan 

nyata(P<0,05) 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa tanpa atau dengan 

penambahan susu skim sebanyak 7,5 sampai 22,5% memberikan pengaruh  tidak 

nyata terhadapa kadar lemak cocoghurt. Hal ini disebabkan susu skim  tidak 

mengandung lemak sehingga berapapun jumlah penambahan susu skim tidak akan 

mempengaruhi kandungan lemak dari cocoghurt yang dihasilkan. 

Kadar lemak cocoghurt pada semua perlakuan dari penelitian ini telah 

memenuhi standar mutu yogurt rendah lemak yaitu sebesar 0,6 – 2,9% (SNI 

2981:2009). 

 

KESIMPULAN 

Penambahan susu skim berpengaruh nyata meningkatkan pH, total asam 

laktat, total bakteri asam laktat, total padatan, kadar protein, kadar abu dan kadar 

abu, namun memberikan pengaruh tidak nyata terhadap kadar lemak pada 

cocoghurt. Perlakuan dengan penambahan 15% susu skim merupakan perlakuan 

terbaik dalam menghasilkan cocoghurt yang memenuhi standar mutu.  
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to obtain the best ratio of corn flour and instan 

noodles sago starch to produce a minimum of 90% integrity. A completely 

randomized design in this study with five treatments and four replications, 

treatment consist of JST1 (corn flour 60% : sago starch 30% : tapioca 10%), JST2 

(corn flour 55% : sago starch 35% : tapioca 10%), JST3 (corn flour 50% ; sago 

starch 40% : tapioca 10%), JST4 (corn flour 45% : sago starch 45% : tapioca 

10%), JST5 (corn flour 40% : sago starch 50% : tapioca 10%). The result showed 

that the ratio of corn flour and sago starch were significantly. Best treatment in 

this study is JST2 noodles with value integrity 95.356% (w/w), moisture content 

before frying 10.734% (w/w), moisture content after frying 6.39% (w/w), protein 

content of 8.177% (w/w), total acid number 0.138% (w/w), the integrity of 

95.356% (w/w), and rehydration time 10 minutes 6 seconds. 

 

Keywords: Instant noodles, corn starch, sago starch 

 

PENDAHULUAN 

Jagung merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia setelah beras, 

dibeberapa wilayah  Indonesia ada juga yang menggunakan jagung sebagai bahan 

makanan pokok (Budiman, 2013). Tepung jagung merupakan salah satu bahan 

pangan yang berpotensi untuk dikembangkan, salah satunya digunakan pada 

pembuatan mi jagung. Jagung lokal Riau yang dibudidayakan di daerah Pelalawan 

memilliki kandungan pati 71,99%, lemak 6,86% dan protein 9,54% (Agustina, 

2011). Dalam bentuk pati kandungan yang terdapat pada jagung umumnya berupa 

amilosa 25-30%, amilopektin 70-75% (Suarni dan Widowati, 2008). Sagu 

merupakan salah satu bahan pangan lokal Indonesia yang mempunyai potensi 

cukup tinggi untuk dijadikan bahan pangan alternatif tinggi kalori selain gandum 

dan beras. Peranan sagu dalam penelitian ini yaitu sebagai perekat dalam 

pembuatan mi instan. Pati sagu mengandung amilosa 27% dan amilopektin 73% 

(Raharjo, 2006).  

Mi instan merupakan mi yang sudah dimasak terlebih dahulu dan 

dicampur dengan minyak, dan bisa dipersiapkan untuk konsumsi hanya dengan 

menambahkan air panas dan bumbu-bumbu yang sudah ada dalam bungkusnya. 

Mi jagung instan yang dihasilkan memilliki kandungan lemak rendah dan 

karbohidrat yang tinggi serta memilliki nilai kutuhan yang maksimum sesuai 

dengan Standar yang digunakan.  
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Untuk mendapatkan formulasi mi jagung instan dengan penambahan pati 

sagu. Memproduksi mi instan berbasis tepung jagung lokal Riau dan pati sagu 

yang mutunya memenuhi standar mutu mi instan (SNI 01-3551-2000). 

 

METODOLOGI 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian dan 

Laboratorium Analisis Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian dan Laboratorium 

Kimia Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau.  

Penelitian berlangsung selama 2 bulan yaitu dari bulan Juli sampai Agustus 2013 . 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  jagung dari 

Pelalawan, pati sagu, garam dapur,backing powder, telur, air, Carboxyl Methyl 

Cellulose (CMC), aquades dan minyak goreng. Bahan-bahan kimia untuk analisis 

yaitu K₂SO₄, H₂SO₄, NaOH, NaS₂ O₃, HgO, H₂BO₃, HCL, KOH metal merah, 

aquades dan indikator phenolphthalein (pp). 

Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi ayakan 100 mesh, baskom, 

ampia, Loyang, dandang pengukus, timbangan, plastik, oven, kompor, alat 

pengering minyak, plastik Metalized (LDPE),alat penggoreng, alat pengaduk, 

cawan porselin, desikator, labu kjeldhal, labu ukur, ukur 100 ml, Erlenmeyer, 

gelas ukur, loyang, refrigerator, pipet tetes, timbangan analitik, hot plate,stop 

watch, tanur, pipet ukur, plastic polipropilen, sealer, tulis, dan kertas label. 

Penelitian dilaksanakan secara eksperimen menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 5 (lima) perlakuan dan 4 (empat) kali ulangan. 

Adapun perlakuan dalam pembuatan mi instan untuk 100 gram tepung adalah :  

JST₁ = Tepung jagung 60%, pati sagu 30%, tepung tapioka 10% 

JST₂ = Tepung jagung 55%, pati sagu 35%, tepung tapioka 10% 

JST₃ = Tepung jagung 50%, pati sagu 40%, tepung tapioka 10% 

JST₄ = Tepung jagung 45%, pati sagu 45%, tepung tapioka 10% 

JST₅ = Tepung jagung 40%, pati sagu 50%, tepung tapioka 10% 

Parameter yang diamati pada penelitian ini meliputi : kadar air, kadar 

protein,total bilangan asam, keutuhan dan waktu rehidrasi. Formulasi pembuatan 

mi instan jagung dengan penambahan pati sagu pada penelitian mi instan yaitu 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel. 1. Formulasi pembuatan mi instan jagung dan pati sagu untuk 100 gram 

tepung 

Komposisi 
Perlakuan 

I II III IV V 

Tepung Jagung (g) 60 55 50 45 40 

Pati Sagu (g) 30 35 40 45 50 

Tapioka (g) 10 10 10 10 10 

Air (ml) 40 40 40 40 40 

Telur (g) 30 30 30 30 30 

Garam (g) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

CMC (g) 1 1 1 1 1 

Backing Powder 

(g) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Pembuatan Tepung Jagung 

Tahapan proses pembuatan tepung jagung metode kering yaitu jagung 

pipilan yang sudah bersih digiling menggunakan mesin penggiling jagung. 

Penggilingan dilakukan sebanyak dua kali, penggilingan pertama yaitu merubah 

jagung pipilan menjadi berasan jagung dan penggilingan kedua merubah berasan 

jagung menjadi tepung jagung. 

Tepung jagung yang dihasilkan lalu dikeringan di sinar matahari agar 

tepung jagung yang dihasilkan tidak berubah warna akibat reaksi pencoklatan. 

Setelah dkeringkan lalu tepung jagung diayak menggunakan ayakan 100 mesh.   

 

Pembuatan Mi  (Juniawati, 2003) 

 Tahap awal dalam pembuatan mi instan adalah penyiapan adonan. 

Pembuatan adonan menggunakan bahan utama tepung jagung, pati sagu,tapioka 

dan air. Perbandingan antara tepung jagung, pati sagu dan tapioka sesuai dengan 

formulasi pada Tabel 1. Bahan tambahannya yang digunakan yaitu CMC, garam, 

telur, air dan baking powder, formulasi disajikan pada diatas. 

Semua bahan utama dan bahan tambahan dicampurkan dan diuleni hingga 

terbentuk adonan yang kalis. Adonan yang telah kalis dibuat menjadi bulatan-

bulatan kecil, lalu digiling menggunakan ampia dengan ukuran ketebalan 2 

membentuk lembaran, dilipat dua kali kemudian digiling kembali. Proses ini 

dilakukan beberapa kali hingga permukaan adonan benar-benar halus. Lembaran 

adonan diistirahatkan selama kurang lebih 10 menit agar proses gelatinisasi lebih 

optimal. Lembaran adonan kemudian dikukus dalam dandang pengukus pada suhu 

100°C selama 15 menit. Setelah dikukus, mi dibiarkan dingin terlebih dahulu dan 

kemudian dilakukan pencetakan mi menggunakan gunting.  

Untaian mi yang telah terbentuk kemudian dikeringkan menggunakan 

oven selama 2-3 jam dengan suhu 65-75°C sampai untaian mi tersebut menjadi 

kering. Mi yang telah kering ditandai dengan tekstur yang mudah dipatahkan. Mi 

kemudian digoreng selama 15 detik pada suhu 150 dan 170°C. Mi kemudian 

dikemas dalam plastik dan selanjutnya dianalisis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar air  

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa rasio tepung jagung dan 

pati sagu berpengaruh nyata terhadap kadar air   mi instan sebelum penggorengan 

dan sesudah penggorengan. Rata-rata kadar air mie dapat dilihat pada Gambar 1 

dan Gambar 2. 

Gambar 1 menunjukkan bahwa rata-rata kadar air mi  tepung jagung dan 

pati sagu  sebelum penggorengan dari perlakuan yang berbeda memperlihatkan 

kadar air yang berbeda nyata.  Semakin banyak penggunaan pati sagu, kadar air 

mi sebelum penggorengan cenderung meninggkat. Hal ini disebabkan karena pati 

sagu mengandung amilopektin yang lebih tinggi dari kandungan amilopektin 

tepung jagung sehingga pada saat pembuatan mi semakin tinggi kadar pati sagu 

penyerapan air semakin tinggi pula dan air yang terperangkap di dalam granula 

pati mi semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Apsari (2006) dimana pati sagu memilliki kadar air yang lebih tinggi (17,92% 

b/b) dibandingkan dengan kadar air jagung (11,38% b/b).  

 



286 

 

 
Ket : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata 

menurut uji DMRT pada taraf 5%. 

Gambar 1. Kadar air mi instan sebelum penggorengan (%) 

 

 

 
Gambar 2. Kadar air mi instan setelah penggorengan  

Ket : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut 

uji DMRT pada taraf 5% 

. 

Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan pati sagu 

memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air mi instan setelah penggorengan. 

Semakin banyak penggunaan pati sagu, kadar air mi instan cenderung semakin 

rendah. Pada proses penggorengan mie air yang terdapat di dalam pati menguap  

pada proses penggorengan sehingga pati mengalami gelatinisasi. Dari penelitian 

ini, kadar air mi instan yang dihasilkan dengan proses sebelum digoreng dan 

sesudah digoreng sudah memenuhi standar mutu mi instan (SNI 01-3551-2000), 

yaitu untuk proses pengeringan tidak lebih dari 14,5% dengan rata-rata 10,368%-

13,233% dan untuk penggorengan memilliki rata-rata 6,6%-5,34%. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kadar air mi sebelum penggorengan yang dihasilkan masih 

dalam batasan SNI. 

 

Kadar Protein 

Kadar protein yang dihasilkan pada mi instan dengan rasio tepung jagung 

dan pati sagu yang berbeda  memilliki rata-rata 9,410%-5,573%. Kadar protein 

yang tertinggi dihasilkan pada JS₁ (tepung jagung 60 g : pati sagu 30 g : tapioka 
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10 g). Hal ini dikarenakan kandungan protein tertinggi terdapat pada penggunaan 

jagung yang banyak dibanding dengan pati sagu. Agustina (2011) menyatakan 

bahwa jagung lokal Riau memilliki kandungan protein sebesar 9,54% dan 

Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1990) menyatakan bahwa pati sagu 

memilliki kandungan protein sangat rendah yaitu 0,7 per 100 g.  

 

 
Gambar 3. Kadar Protein mi instan jagung dan pati sagu (%) 

Ket : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut 
uji DMRT pada taraf 5%. 

 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan rasio tepung 

jagung dan pati sagu berpengaruh nyata terhadap mi instan yang dihasilkan 

dengan kisaran nilai antara 9,410%-5,573%. Rata-rata untuk kadar protein dapat 

dilihat pada Gambar 3. Data pada Gambar 3 menunjukkan bahwa adanya 

penurunan kadar protein dengan penambahan pati sagu pada mi instan. Kadar 

protein mi instan dengan perlakuan JS₁, JS₂, JS₃, JS₄ dan JS₅ yang dihasilkan 

telah memenuhi standar mutu mi instan (SNI 01-3551-2000) yaitu tidak kurang 

dari 4,0%. 

 

Total Bilangan Asam 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan rasio tepung 

jagung dan pati sagu berpengaruh nyata terhadap bilangan asam mi instan. Rata-

rata bilangan asam dapat dilihat pada Gambar 4. Data pada Gambar 7 

menunjukkan bahwa bilangan asam cenderung meningkat dengan meningkatnya 

pati sagu. Ini disebabkan waktu proses penggorengan terjadi pertukaran minyak 

goreng dengan air didalam mi. Hal ini diperjelas oleh Rifka (2013), air yang 

berada didalam mi menguap dan meninggalkan pori-pori yang selanjutnya diisi 

dengan minyak goreng.  

Hasil penelitian total bilangan asam yang telah dihasilkan telah memenuhi 

standar mutu mi instan (SNI 01-3551-2000) yaitu tidak lebih dari 2 mg KOH/g 

minyak dengan rata-rata total bilangan asam 0,086%-0,108%.  
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Gambar 4. Total bilangan asam mi instan tepung jagung dan pati sagu (%) 

Ket : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut 

uji DMRT pada taraf 5% 

 

Keutuhan  

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan rasio antara 

tepung jagung dan pati sagu berpengaruh nyata terhadap keutuhan mi instan 

tepung jagung dan pati sagu. Rata-rata keutuhan mi instan dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Keutuhan mi instan tepung jagung dan pati sagu (%) 

Ket : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata 

menurut uji DMRT pada taraf 5% 

 

Gambar 5 menunjukkan bahwa rata-rata keutuhan mi instan tepung jagung 

dan pati sagu berkisar antara 79,1725%-99,875%. Semakin banyak penggunaan 

pati sagu maka tingkat keutuhan mi instan yang dihasilkan cenderung meningkat. 

Perbandingan tepung jagung 55 g, pati sagu 35 g, tepung tapioka 10 g 

mengakibatkan peningkatan keutuhan mi instan cenderung meningkat. Hal ini 

disebabkan karena pati sagu memilliki sifat sebagai perekat dan disamping itu 

Wirakusumah menyatakan pati sagu mengandung amilopektin 72,6% dan amilosa 

27%. Semakin besar kandungan amilopektin maka pati akan lebih basah, lengket 

dan cenderung sedikit menyerap air.  

Boediono (2012) menyatakan, amilopektin dapat memberikan sifat lengket 

pada mi yang dihasilkan, sehingga mi tidak mudah putus atau patah. Hal ini 
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karena amilopektin dapat membentuk sifat lengket apabila dicampurkan dengan 

air. Keutuhan mi instan dengan perlakuan JS₂, JS₃, JS₄, JS₅ yang dihasilkan telah 

memenuhi standar mutu mi instan (SNI 01-3551-2000) yaitu tidak kurang dari 

90% b/b dengan rata-rata keutuhan 95,35%-99,87%.  

 

Waktu Rehidrasi 

 

 
Gambar 6. Waktu rehidrasi mi instan tepung jagung dan pati sagu (%) 

 

Rata-rata waktu rehidrasi yang dihasilkan pada mi instan rasio tepung 

jagung dan pati sagu berkisar antara 9,92-11,75 menit. Hasil analisis sidik ragam 

menunjukkan bahwa penambahan pati sagu tidak berpengaruh nyata terhadap mi 

instan yang dihasilkan. Hasil pengukuran waktu rehidrasi menunjukkan bahwa 

penambahan bahan tambahan menyebabkan waktu rehidrasi menjadi lebih lama. 

Daya serap mi pada perlakuan JS₅ lebih tinggi dibanding JS₁, JS₂, JS₃ dan JS₄ 
dengan penambahan pati sagu.  

Waktu rehidrasi mi instan berbahan tepung jagung dan pati sagu  dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu diantaranya jumlah pati sagu yang 

digunakan dan tekstur permukaan mi instan. Semakin banyak penggunaan pati 

sagu maka waktu rehidrasi semakin lama. Menurut Ramadhan (2009), hal ini 

disebabkan karena meningkatnya kerapatan antar molekul pati dalam adonan, 

sehingga waktu yang dibutuhkan oleh air untuk masuk ke dalam pati lebih lama. 

Semakin tinggi kandungan amilopektin maka semakin lama pula waktu 

penyerapannya. Semakin banyak penggunaan tepung jagung yang digunakan 

maka semakin cepat waktu rehidrasinya. Hal ini disebabkan karena banyaknya 

kandungan gugus hidroksil bebas akibat tingginya amilosa pada jagung.  

 

Rekapitulasi Hasil Analisis Mi Instan Berbahan Tepung Jagung dan Pati 

Sagu Perlakuan Terbaik 
Berdasarkan parameter yang telah diamati (kadar air, protein, bilangan 

asam, keutuhan dan rehidrasi) telah dipilih satu perlakuan terbaik yaitu JS₃ 
dengan formulasi rasio tepung jagung dan pati sagu 50:40. Adapun rekapitulasi 

hasil untuk semua analisis disajikan pada Tabel 2. 

Berdasarkan analisis kadar air sebelum penggorengan, sesudah 

penggorengan, kadar protein, total bilangan asam, keutuhan dipilih perlakuan 

JST₂ sebagai perlakuan terbaik dengan alasan telah memenuhi Standar Nasional 
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Indonesia 01-3551-2000. Namun untuk waktu Rehidrasi yang dihasilkan tidak 

dapat memenuhi nilai minimum SNI 01-3551-2000.  

Berdasarkan hasil rekapitulasi mi instan berbahan tepung jagung dan pati 

sagu, maka mi instan dengan perlakuan terbaik yaitu pada perlakuan JST₂ dengan 

nilai keutuhan 95,356% (b/b), kadar air sebelum penggorengan 10,734% (b/b), 

kadar air sesudah penggorengan 6,39% (b/b), kadar protein 8,177% (b/b), total 

bilangan asam 0,138% (b/b), keutuhan 95,356% (b/b), dan waktu rehidrasi 10 

menit 6 detik.  

 

Table 2. Rekapitulasi Hasil Analisis Mi instan Berbahan Tepung Jagung dan Pati              

Sagu 

Hasil 

analisis 

SNI 01-3551-

2000 

Perlakuan 

JS₁ JS₂ JS₃ JS₄ JS₅ 

1. Kadar air             

a. Sebelum  
Maks. 14,5% 

(b/b) 
10,368 10,734 10,929 11,204 13,233 

b. Sesudah 
Maks. 10,0% 

(b/b) 
6,6 6,39 5,83 5,53 5,34 

2. Kadar 

protein 
Min. 4,0% (b/b) 9,410 8,177 7,714 6,471 5,573 

3. Total 

bilangan 

asam 

Maks. 2 mg 

KOH/g 
0,086 0,138 0,159 0,131 0,108 

4. Keutuhan Min. 90% (b/b) 79,172 95,356 98,145 99,213 99,875 

5. Rehidrasi < 4 menit 9,924 10,330 10,909 11,045 11,758 
Keterangan : JST₁ (Tepung jagung 60%, pati sagu 30%, tapioka 10%), JST₂ (Tepung 

jagung 55%, pati sagu 35%, tapioka 10%), JST₃ (50%, pati sagu 40%, 

tapioka 10%), JST₄ (Tepung jagung 45%, pati sagu 45%, tapioka 10%), 

JST₅ (Tepung jagung 40%, pati sagu 50%, tapioka 10%) 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penambahan pati 

sagu berpengaruh nyata terhadap kadar air sebelum penngorengan, kadar air 

sesudah penggorengan, kadar protein, total bilangan asam, keutuhan. Akan tetapi 

yang berpengaruh tidak nyata terhadap waktu rehidrasi. 

Perlakuan terbaik dari parameter yang telah diuji berdasarkan SNI 01-

3551-2000 adalah perlakuan JS₂ dengan rasio antara tepung jagung 55%, pati 

sagu 35%. Rata-rata kadar air sebelum penggorengan 10,73%, kadar air sesudah 

penggorengan 6,39%, kadar protein 8,177%, total bilangan asam 0,138%, 

keutuhan 95,36% dan waktu rehidrasi 10 menit. 

Mi instan jagung memiliki prospek yang cukup bagus untuk 

dikembangkan dalam skala industri. Namun, pada proses pengolahannya masih 

perlu dilakukan optimasi kembali terhadap formulasi dan desain proses produksi 

terpilih dengan menyesuaikan kondisi dan kapasitas peralatan. Kapasitas 

pengukusan yang digunakan harus disesuaikan dengan jumlah  bahan bakunya. 
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Agar lebih efisien, proses pengukusan adonan dapat dilakukan bersamaan dengan 

pencampuran bahan dalam satu alat. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to examine the potential of jackfruid seed flour 

for cookies added with tempe flour. It was a kind of experimental research by 

using Complete Randomized Design (CRD) with four treatments and four 

replications. The treatments were P1 (jackfruid seed 75%, tempe flour 25% ), P2 

(jackfruid seed flour 70%, tempe flour 30%), P3 (jackfruid seed flour 65%, tempe 

flour 35%), P4 (jackfruid seed flour 60%, tempe flour 40%). Parameter observed 

were moisture content, protein levels, and color al wen as. Data were analized 

using ANOVA and DNMRT the level of 5%. The results show that the ratio of 

jackfruit seed flour and tempe flour in each treatment had significant affected to 

the moisture content, protein levels, and to the colour of cookies. Compared with 

the best treatments in this research was P2. 

 

Keywords: Cookies, jackfruid flour, tempe flour 

 

PENDAHULUAN 

Kukis adalah salah satu produk pangan yang banyak beredar di pasaran, 

yaitu sejenis kue yang diperoleh dari pemanggangan adonan dari tepung terigu, 

mentega, gula dan bahan pengembang. Kelebihan dari kukis salah satunya 

memiliki masa simpan yang lama karena memiliki kandungan air yang rendah 

(lebih kecil dari 10%), sederhana dalam pengolahan dan mempunyai rasa yang 

khas (Suarni, 2004). Kukis yang berkualitas tinggi mempunyai lapisan kulit 

berwarna kuning kecoklatan dan berukuran simetris. Ciri-ciri kukis yang baik 

adalah memiliki tekstur yang renyah, tidak keras apabila digigit dan tidak mudah 

hancur namun mudah mencair jika terkena air (Manley, 1993). 

Salah satu sumber karbohidrat yang berpotensi dan saat ini belum 

dimanfaatkan secara optimal adalah biji nangka. Tepung biji nangka mengandung 

protein yang rendah (9,67%), sehingga dalam proses pengolahan selanjutnya perlu 

dilakukan penambahan bahan lain yang mengandung protein tinggi antara lain 

tepung tempe. Tepung tempe merupakan salah satu bahan yang baik digunakan 

untuk menyempurnakan nilai gizi tepung biji nangka. Kandungan protein tepung 

tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh. Penambahan tepung tempe diharapkan 

mampu meningkatkan protein kukis yang dibuat dari tepung biji nangka. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji potensi tepung biji nangka dalam 

pembuatan kukis dengan penambahan tepung tempe. 
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METODOLOGI 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, 

dengan mengunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial yang terdiri 

dari empat perlakuan dan empat kali ulangan. Adapun perlakuan dalam penelitian 

ini adalah perbedaan tepung biji nangka dengan tepung tempe sebagai berikut: P1 

= tepung biji nangka : tepung tempe (75:25), P2 = tepung biji nangka : tepunsg 

tempe (70:30), P3= tepung biji nangka : tepung tempe (65:35), P4 = tepung biji 

nangka : tepung tempe (60:40). 

Parameter yang diamati adalah kadar air, kadar protein dan warna. Data 

yang diperoleh dianalisis secara statistik mengunakan analisis sidik ragam 

(ANOVA). Apabila Fhitung ≥ FTabel maka dilanjutkan dengan uji Duncan’s New 

Multiple Range Test (DNMRT) pada taraf 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Kimia 

Tabel 1. Rata-rata kadar air kukis (%), kadar abu kukis (%) dan kadar protein 

kukis (%) 

Perlakuan 

Kadar Air 

Kukis (%) 

Kadar Abu 

Kukis (%) 

Kadar Protein 

Kukis (%) 

P1 (Tepung Biji Nangka 75%, 

Tepung Tempe 25%)  2,44
a   

± 0,86 1,65
a   

± 0,54 12,49
a 
± 0,09 

P2 (Tepung Biji Nangka 70%, 

Tepung Tempe 30%)  2,87
ab 

± 1,02 1,75
ab 

± 0,25 13,69
b 
± 0,16 

P3 (Tepung Biji Nangka 65%, 

Tepung Tempe 35%)  3,63
ab 

± 0,41 2,27
b   

± 0,10 14,48
c 
± 0,34 

P4 (Tepung Biji Nangka 60%, 

Tepung Tempe 40%)   4,02
b  

± 0,46 2,31
b   

± 0,33 15,67
d 
± 0,31 

Ket : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama berbeda tidak nyata (P>0,05) 

 

Kadar Air 

Kadar air adalah banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang 

dinyatakan dalam persen. Air mempunyai peranan yang sangat besar bagi bahan 

pangan itu sendiri. Keberadaan air dalam kukis berhubungan dengan mutu kukis, 

sebagai pengukur bagian bahan kering atau padatan, penentu indeks kestabilan 

selama penyimpanan serta penentu mutu organoleptik terutama rasa dan 

keempukan. Kukis yang baik mempunyai kadar air dibawah 5% (SNI 01- 2973-

1992). Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa penggunaan tepung biji nangka 

dengan tepung tempe memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air kukis yang 

dihasilkan. Ratarata kadar air kukis yang dihasilkan setelah diuji lanjut DNMRT 

pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 1. 

Data pada Tabel 1 menunjukkan kadar air kukis perlakuan P1 berbeda 

nyata dengan kukis perlakuan P4 tetapi berbeda tidak nyata dengan kukis 

perlakuan P2 dan P3. Kukis perlakuan P2 dan P3 berbeda tidak nyata dengan 

perlakuan kukis P4. Berbeda nyatanya kadar air kukis ini disebabkan oleh 

perbedaan nilai kadar air antara tepung biji nangka dan tepung tempe dimana 

tepung biji nangka memiliki kadar air 7,14% lebih rendah dari kadar air tepung 

tempe yaitu 7,69%. Semakin tinggi jumlah tepung tempe kandungan air kukis 
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cendrung meningkat. Rata-rata kadar air kukis setiap perlakuan telah memenuhi 

standar mutu kukis (SNI 01-2973-1992). 

Proses pembuatan kukis dari tepung biji nangka dan tepung tempe sama 

dengan pembuatan kukis yang dilakukan oleh Ermarina (2012) dan Pertiwi 

(2012). Hasil penelitian Ermarina (2012) tentang kukis yang terbuat dari tepung 

ganyong 100% memiliki kadar air 1,75% dan penelitian kukis oleh Pertiwi (2012) 

dari pati sagu 100% memiliki kadar air 2,74%. Perbedaan kadar air pada 

penelitiaan ini dengan penelitiaan Ermarina dan Dian dipengaruhi oleh perbedaan 

kandungan air yang terdapat didalam bahanbaku. Kadar air adalah komponen 

penting yang mempengaruhi bahan makanan, karena kadar air dapat 

mempengaruhi penampakan, cita rasa dan tekstur bahan makanan. Selain itu kadar 

air juga mempengaruhi daya simpan bahan makanan tersebut. 

 

Kadar Abu 

Menurut Sudarmadji dkk. (1997), abu adalah zat anorganik sisa hasil 

pembakaran suatu bahan organik. Penentuan kadar abu berhubungan erat dengan 

kandungan mineral yang terdapat pada kukis, kemurnian serta kebersihan suatu 

bahan yang dihasilkan. Rata-rata kadar abu kukis yang dihasilkan setelah diuji 

lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 1.  

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil rata-rata kadar abu kukis 

berkisar antara 1,65% - 2,31%. Kadar abu pada perlakuan P1 dan P2 memenuhi 

standar mutu kukis (SNI 01-2973-1992) yaitu maksimal 2%, sedangkan perlakuan 

P3 dan P4 di atas standar mutu kukis. Kadar abu yang tinggi pada suatu produk 

mengindikasikan adanya cemaran logam atau benda-benda asing selama 

penggolahan. Pada penelitian ini tingginya kadar abu disebabkan karena 

penggunaan tepung tempe. Kadar abu kukis cendrung meningkat, dengan 

meningkatnya penggunaan tepung tempe. Hal ini berkaitan dengan kadar abu 

tepung tempe lebih tinggi dari tepung biji nangka. Hasil analisis kadar abu tepung 

tempe dan tepung biji nangka di laboratorium berturut-turut 2,20% dan 1,59%.   

Penelitian Ermarina (2012) tentang kukis yang terbuat dari tepung 

ganyong 100% memiliki kadar abu  1,27% dan penelitian kukis oleh Pertiwi 

(2012) dari pati sagu 100%  memiliki kadar abu 1,31%. Tinggi rendahnya kadar 

abu kukis dipengaruhi oleh perbedaan kandungan mineral yang terdapat didalam 

bahan baku. Kadar abu dari suatu bahan menunjukkan kandungan mineral yang 

terdapat dalam bahan tersebut, kemurnian serta kebersihan suatu bahan yang 

dihasilkan (Andarwulan dkk., 2011).  

 

Kadar Protein 

Protein merupakan salah satu makromolekul yang penting dalam bahan 

pangan. Protein merupakan sumber gizi utama, yaitu sebagai sumber asam amino 

dan zat makanan yang sangat penting bagi tubuh. Protein selain berfungsi sebagai 

bahan bakar untuk tenaga, juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur 

dalam tubuh.Kadar protein kukis setelah dianalisis secara statistik menunjukkan 

adanya perbedaan yang nyata pada setiap perlakauan. Kukis yang dihasilkan 

mengandung protein yang telah memenuhistandar mutu kukis SNI No. 01-2973-

1992 yaitu minimal 6%. Rata-rata kadar protein kukis yang dihasilkan setelah 

diuji lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 menunjukkan bahwa kandungan protein dari hasil penelitian 

berkisar antara 12,49% - 15,67%. Perbedaan kandungan protein pada kukis yang 

dihasilkan dipengaruhi oleh bahan dasarnya. Tepung biji nangka memiliki 

kandungan protein yang rendah yaitu14,83%, sedangkan kandungan protein 

tepung tempe lebih tinggi yaitu 51,81%. Peningkatan penambahan tepung tempe 

akan menaikan kadar protein kukis dan kukis yang dihasilkan mempunyai nilai 

cerna protein yang lebih tinggi. Selama proses fermentasi kedelai menjadi tempe 

terjadi hidrolisis protein menjadi peptida dan asam amino yang lebih mudah 

dicerna oleh tubuh. Astawan (2008) menyatakan bahwa kapang yang tumbuh 

pada tempe mampu menghasilkan enzim protease untuk menguraikan protein 

menjadi peptida dan asam amino bebas.  

Semakin tinggi kadar protein suatu bahan pangan, menunjukkan tingginya 

kualitas bahan pangan tersebut. Protein sanggat dibutuhkan dalam tubuh karena 

protein berfungsi sebagai penyusun struktur sel, jaringan dan tubuh, pembentukan 

dan perbaikan jaringan sel dan sebagai sintesis hormon, enzim, anti bodi dan 

sumber energi. 

 

Analisis Organoleptik 

Tabel 2. Rata-rata warna, rasa, aroma, tekstur dan penilaian keseluruhan 

Ket : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama berbeda tidak nyata (P>0,05) 

 

Warna 

Hasil penilaian organoleptik setelah dilakukan analisis secara statistik 

menunjukkanbahwa penggunaan tepung biji nangka dan tepung tempe 

berpengaruh nyata terhadap warna kukis yang dihasilkan. Rata-rata hasil analisis 

statistik warna kukis setelah diuji lanjut dengan DNMRT pada taraf 5% disajikan 

pada Tabel 2. 

Nilai rata-rata tingkat kesukaan panelis terhadap warna kukis berkisar 

3,50-3,96 (suka). 

Perlakuan Warna Rasa Aroma Tekstur 
Penilaian 

Keseluruhan 

P1 (Tepung Biji 

Nangka 75%, 

Tepung Tempe 

25%)  

3,50
a    

± 

0,21 

3,80
 
± 

0,18 3,83
 
± 0,15 

3,83
 
± 

0,22 3,86
 
± 0,15 

P2 (Tepung Biji 

Nangka 70%, 

Tepung Tempe 

30%)  

3,70
ab

 ± 

0,22 

3,73
 
± 

0,14 3,80
 
± 0,14 

3,63
 
± 

0,18 3,76
 
± 0,13 

P3 (Tepung Biji 

Nangka 65%, 

Tepung Tempe 

35%)  

3,60
ab 

± 

0,21 

3,60 ± 

0,21 3,66
 
± 0,19 

3,60
 
± 

0,18 3,73
 
± 0,17 

P4 (Tepung Biji 

Nangka 60%, 

Tepung Tempe 

40%)  

3,96
b  

± 

0,21 

3,50
 
± 

0,21 3,53
 
± 0,22 

3,63
 
± 

0,18 3,70
 
± 0,15 
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Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa kukis perlakuan P4 berbeda nyata dengan 

P1, tetapi 

berbeda tidak nyata dengan kukis perlakuan P2 dan P3. Berbeda nyatanya 

penilaian organoleptik terhadap warna kukis disebabkan oleh penambahan tepung 

biji nangka dan 

tepung tempe yang berbeda. 

Warna kukis yang dihasilkan dipengaruhi oleh tepung biji nangka yang 

memiliki warna yang agak putih dan tepung tempe yang berwarna kuning. Kukis 

yang dihasilkan pada perlakuan P4 (tepung tempe dengan persentase lebih tinggi) 

menghasilkan warna kukis lebih disukai. Perlakuan P4 lebih disukai karna 

memiliki warna kuning keemasan dibandingkan dengan kukis pada perlakuan P1, 

P2 dan P3. Warna kukis setiap perlakuan dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Kukis setiap perlakuan 

Walaupun terdapat perbedaan warna kukis pada setiap perlakuan namun 

kisaran penilaian yang diberikan oleh panelis masih dalam kategor suka. Menurut 

Lawless dan Heyman (2010) warna merupakan salah satu parameter yang dapat 

digunakan untuk menilai suatu produk pangan dan dapat menunjang kualitas. 

Warna kukis juga disebabkan oleh adanya reaksi maillard selama proses 

pemanggangan. Winarno (2008) menyatakan bahwa reaksi maillard merupakan 

reaksi antara gugus amino protein dengan gugus karbonil gula pereduksi yang 

menyebabkan perubahan warna menjadi kecoklatan. 

Warna merupakan salah satu atribut mutu yang sangat penting pada bahan 

dan produk pangan. Peranan warna sangat nyata karena umunya konsumen akan 

mendapat kesan pertama, baik suka atau tidak suka terhadap produk pangan dari 

warnanya. Apabila suatu bahan makanan memiliki warna yang tidak menarik 

maka bahan makanan tersebut tidak dipilih. 

 

Rasa 

Hasil penilaian organoleptik setelah dilakukan analisis secara statistik 

menunjukkan bahwa penggunaan tepung biji nangka dan tepung tempe 

berpengaruh tidak nyata terhadap rasa kukis pada setiap perlakuan. Rata-rata 

penilaian panelis terhadap rasa kukis dapat dilihat pada Tabel 2.  

Data Tabel 2 menunjukkan bahwa pengujian penilaian organoleptik secara 

hedonik terhadap rasa kukis berkisar antara 3,50-3,96 (Suka). Formulasi tepung 

biji nangka dan tepung tempe yang berbeda pada pembuatan kukis memberikan 

pengaruh tidak nyata terhadap organoleptik rasa kukis. Perlakuan tidak memberi 

rasa yang spesifik karena rasa yang dihasilkan berbeda tidak nyata. Pembentukan 
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rasa kukis terjadi selama proses pemanggangan. Rasa merupakan salah satu faktor 

utama yang menarik perhatian konsumen terhadap bahan makanan. Rasa 

terbentuk dari perpaduan komposisi bahan makanan yang digunakan dalam bahan 

makanan.  

Rasa banyak melibatkan panca indera lidah. Penginderaan dapat dibagi 

menjadi empat yaitu asin, asam, manis dan pahit (Winarno, 2008). Rasa kukis 

yang dihasilkan pada semua perlakuan adalah manis, sehingga semua perlakuan 

kukis umumnya dapat diterima oleh panelis. Rasa manis ini disebabkan oleh 

penambahan gula. Gula yang digunakan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, 

karena penambahan gula pada produk pangan yang berlebihan akan menutup 

komponen lain dalam bahan pangan dan menurunkan nilai rasa dari produk 

aslinya.  

 

Aroma 

Aroma makanan sangat menentukan kelezatan dari suatu bahan makanan. 

Aroma dipengaruhi oleh indera penciuman. Pada umumnya bau yang diterima 

oleh hidung dan otak lebih banyak merupakan campuran empat macam bau yaitu 

harum, asam, tengik dan hangus (Winarno, 2008). Hasil penilaian organoleptik, 

setelah dilakukan analisis secara statistik menunjukkan bahwa penggunaan tepung 

biji nangka dan tepung tempe berpengaruh tidak nyata terhadap aroma kukis pada 

setiap perlakuan. Rata-rata penilaian panelis terhadap aroma kukis dapat dilihat 

pada Tabel 2.  

Data Tabel 2 menunjukkan bahwa penilaian organoleptik secara hedonik 

terhadap aroma kukis berkisar antara 3,53-3,83 (Suka). Penggunaan tepung biji 

nangka dan tepung tempe tidak memberikan aroma yang spesifik pada kukis dan 

semua perlakuan dapat diterima oleh panelis. Tepung biji nangka dan tepung 

tempe memiliki aroma yang tidak terlalu spesifik. Aroma yang dihasilkan pada 

kukis dipengaruhi oleh bahan-bahan dasar lain dan dipengaruhi pemanasan yaitu 

pemanggangan. Aroma langu yang umumnya terdapat pada kedelai berkurang 

bahkan hilang selama proses fermentasi. Septiani (2004) menyatakan bahwa 

selama proses fermentasi kedelai menjadi tempe terjadi perubahan baik fisik 

maupun kimia yang disebabkan oleh jamur Rhizopus oryzae yang mempunyai 

kemampuan mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. 

Kemampuan seseorang untuk mendeteksi aroma berbeda tergantung 

sensitivitas indra penciuman yang dimiliki (Meilgaard dkk., 1999). Aroma 

makanan banyak menentukan kelezatan bahan makanan tersebut. Aroma lebih 

banyak kaitannya dengan alat panca indera penciuman. Aroma atau bau yang 

terdapat pada suatu bahan biasanya berasal dari sifat alami bahan tersebut dan ada 

yang berasal dari berbagai macam campuran bahan penyusunya. Efek dari 

berbagai bahan penyusunnya dapat menciptakan kesan yang berbeda dengan bau 

sifat alami bahan tersebut (Deman, 1997). 

 

Tekstur 

 Kartika dkk. (1998) menyatakan bahwa tekstur merupakan sensasi tekanan 

yang dapat diamati dengan menggunakan mulut (pada waktu digigit, dikunyah 

dan ditelan) dan perabaan dengan jari. Hasil penilaian organoleptik setelah 

dilakukan analisis secara statistik menunjukkan bahwa penggunaan tepung biji 

nangka dan tepung tempe berpengaruh tidak nyata terhadap tekstur kukis pada 
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setiap perlakuan. Rata-rata penilaian panelis terhadap tekstur kukis dapat dilihat 

pada Tabel 2.  

 Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesukaan terhadap tekstur 

kukis berkisar antara 3,60-3,83 (suka). Formulasi tepung biji nangka dan tepung 

tempe yang berbeda pada pembuatan kukis memberikan pengaruh tidak nyata 

terhadap organoleptik tekstur kukis pada setiap perlakuan. Kukis yang dihasilkan 

memiliki tekstur yang lunak dan renyah yang sesuai dengan kukis seperti 

dipasaran. Sehingga kukis yang dihasilkan umumnya dapat diterima oleh panelis. 

Tekstur makanan merupakan segi penting dari mutu makanan, kadang-

kadang lebih penting dari pada rasa dan aroma. Tekstur juga dapat mempengaruhi 

citarasa dari pada makanan tersebut. Tekstur paling penting pada makanan lunak 

dan makanan renyah (Deman, 1997). Kukis yang merupakan makanan kering 

pada umumnya bertekstur lunak dan renyah. Menurut Lawless dan Heymann 

(2010) tekstur suatu produk pangan berperan penting dalam proses penerimaan 

produk oleh konsumen, sehingga tekstur menjadi salah satu kriteria utama yang 

digunakan konsumen untuk menilai mutu dan kesegaran suatu produk. 

 

Penilaian Keseluruhan 

Hasil penilaian organoleptik, setelah dilakukan analisis secara statistik 

menunjukkan bahwa penggunaan tepung biji nangka dan tepung tempe 

berpengaruh tidak nyata terhadap penilaian keseluruhan kukis pada setiap 

perlakuan. Rata-rata penerimaan keseluruhan kukis dapat dilihat pada Tabel 2.  

Data pada Tabel 2 menunjukkan tingkat kesukaan secara keseluruhan 

terhadap kukis berkisar antara 3,73–3,90 (suka). Penerimaan keseluruhan 

merupakan hasil penilaian keseluruhan terhadap aroma, warna, rasa dan tekstur 

kukis yang dihasilkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kukis yang dihasilkan 

umumnya dapat di terima oleh panelis baik dari segi warna, aroma, rasa dan 

tekstur. Warna kukis yang dihasilkan pada setiap perlakuan berbeda, namun masih 

dalam kategori suka. Aroma, rasa dan tekstur yang dihasilkan pada setiap 

perlakuan berbeda tidak nyata. Meskipun terdapat perbedaan penilaian pada 

aroma, rasa dan tekstur kukis, namun penilaian konsumen masih dalam kategori 

suka.  

 

Penentuan Kukis Terpilih 

Produk pangan yang berkualitas baik harus memiliki nilai gizi yang baik 

dan memiliki penilaian organoleptik yang dapat diterima oleh konsumen. Kukis 

merupakan salah satu produk yang harus memiliki kualitas yang baik dan bergizi 

tinggi. Hasil kompilasi semua data analisis kimia dan organoleptik disajikan pada 

Tabel 3.  

Berdasarkan analisis kadar air, kukis semua perlakuan telah memenuhi 

standar mutu kukis (SNI 01-2973-1992). kadar air kukis setiap perlakuan sama 

baiknya. Kadar abu kukis yang memenuhi standar standar mutu kukis (SNI 01-

2973-1992) hanya perlakuan P1 dan P2. Berdasarkan analisis kadar protein kukis, 

perlakuan P4 memiliki protein yang paling tinggi dibandingkan dengan 

perlakuaan yang lain namun kadar abu pada perlakuan P4 tidak memenuhi standar 

mutu kukis (SNI 01-2973-1992). Semakin tinggi persentase penambahan tepung 

tempe semakin besar protein kukis dan semakin tinggi kandungan asam 

aminonya, karena asam amino tepung tempe lebih lengkap dibandingkan dengan 
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tepung yang lain dan proteinnya mudah dicerna oleh tubuh. Dari perlakuan P1 dan 

P2 diketahui bahwa kukis yang terpilih adalah kukis P2. Kukis perlakuan P2 

dipilih dengan alasan adalah kukis P2 kandungan proteinnya lebih tinggi 

dibandingkan dengan P1. Berdasarkan penilaian organoleptik secara hedonik 

terhadap warna, aroma, rasa, tekstur, penilaian keseluruhan dan tingkat kesukaan 

panelis anak terhadap kukis perlakuan P2 adalah agak suka  hingga suka. 

 

Tabel 3. Penilaian kukis perlakuan terpilih 

Penilaian 
Kukis Perlakuan 

P1 P2 P3 P4 

Analisis Kimia     

Kadar Air 2,44
a 

 2,87 
ab 

3,63
ab 

4,02
b 

Kadar Abu 1,65
a 

1,75
ab 

2,27
b 

2,31
b 

Kadar Protein 12,49
a 

13,69
b 

14,48
c 

15,67
d 

     

Warna 3,50
a 

3,70
ab 

3,60
ab 

3,96
b 

Rasa 3,80
 

3,73
 

3,60
 

3,50
 

Aroma 3,83
 

3,80
 

3,66
 

3,53
 

Tekstur 3,83
 

3,63
 

3,60
 

3,63
 

Penerimaan Keseluruhan 3,86
 

3,76
 

3,73
 

3,70
 

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris yang sama berbeda tidak 
nyata 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perbedaan persentase tepung biji nangka dan tepung tempe berpengaruh 

terhadap kadar air, kadar abu, kadar protein dan penilaian organoleptik secara 

hedonik terhadap warna kukis yang dihasilkan. 

2. Kukis yang terpilih adalah kukis perlakuan P2 (tepung biji nangka 70%, tepung 

tempe 30%), dengan alasan kukis P2 memiliki kadar air dan kadar abu yang 

sesuai dengan persyaratan standar mutu kukis (SNI 01-2973-1992) dan memiliki 

kadar protein yang tinggi dari P1. 

Perlu dilaksanakan penelitian lanjutan tentang variasi rasa kukis untuk 

meningkatkan selera konsumen. Selain itu, juga perlu diteliti lebih lanjut tentang 

kemasan kukis yang terbaik untuk daya tahan kukis tersebut. 
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ABSTRACT 

This research  seeks to analyze the influence of  Agreement on Agriculture (AoA) 

to the changing of  Indonesian  food policy and the condition of agricultural 

commodity especially  rice post AoA. It is important to analysis the involvement 

of World Trade Organization (WTO) by its AoA to the changing of Indonesian 

policy in food commodity based on liberalization principals because it drove 

government change their policy that finally  gave many advantages or 

disadvantages to the Indonesian agricultural sector commodity.  The 

governmental regime of Indonesia has a the tendency to liberalize its agricultural 

sector since the Agreement on Agriculture (AoA); one of the rules of WTO was 

signed by Indonesia in 1994 . This article shows that the changing of the statue 

has an absolute  consequency in its authority. BULOG has no  more power tightly 

in monitoring and controlling the agricultural commodity, include   in giving the 

subsidy to the farmers and  making the rules of import. The  farmers in many 

areas in Indonesia were collapsed because of “price war” and lack of subsidy from 

government because of the legal binding rules in AoA order to cut all of the kinds 

of government aids and interference to the market. and finally Indonesia become 

net-importer.  

 

Keywords:  Agreement on Agriculture (AoA), World Trade Organization 

(WTO), bulog, kebijakan pangan 

 

PENDAHULUAN 

Penulisan artikel dengan judul “Liberalisasi Pertanian AoA (Agreement on 

Agriculture)-WTO dan Kebijakan Pangan Indonesia” dilatarbelakangi oleh 

lemahnya sikap  pemerintah Indonesia dalam penanggulangan  kondisi gencarnya 

komoditi pangan asing memasuki pasar domestik Indonesia dan penurunan 

produktivitas neraca pangan utama secara tajam. Fenomena ini menempatkan 

Indonesia sebagai net-importer khususnya untuk komoditi beras yang dikonsumsi 

sebagai pangan utama bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Menarik untuk 

menganalisa mengapa negara agraris yang pernah mencapai swasembada pangan 

pada pertengahan tahun 1980-an, harus berakhir dengan menjadi net-importer. 

Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari sikap pemerintah. Point penting yang 

menjadi kajian dari penelitian ini adalah mencoba untuk menguraikan setting 

penetapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait dengan sektor 

pangan dengan menjabarkan dimensi utamanya yaitu perjanjian liberalisasi 

pertanian AoA (Agreement on Agriculture) yang telah disepakati oleh Indonesia 

dalam forum WTO yang menjadi penggerak utama dalam menjalankan 

liberalisasi di sektor pangan. 
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Dalam praktek-praktek perdagangan internasional, hingga tahun 1985, 

penggunaan subsidi ekspor telah mendominasi perdagangan komoditas pertanian. 

Kecenderungan itu segaris dengan fenomen restriksi atau barrier dalam 

perdagangan pertanian dunia. Mengingat aneka ragam restriksi yang telah 

menimbulkan distorsi dalam perdagangan internasional di sektor pertanian, maka 

dalam teks AoA dirumuskan cara dan aturan permainan yang bermaksud untuk 

menurunkan praktik-praktik penyebab distorsi tersebut. Kesemuanya itu tidak lain 

diarahkan untuk memuluskan upaya-upaya liberalisasi secara legal melalui 

pengurangan pelbagai praktik distorsi seperti itu dalam AoA, secara ringkas 

diklasifikasikan menjadi tiga elemen pokok kebijakan, yaitu market access, 

domestic support dan export subsidy
2
.  

WTO mendapat kekuasaan dan mandat untuk menjadi pengawas dalam 

pelaksanaan aturannya secara ketat. Lebih dari itu, WTO bisa menjatuhkan sanksi 

yang berat kepada negara-negara yang dianggap menentang aturan-aturannya. 

Bahkan, oleh para perancangnya, WTO dimaksudkan akan menjadi konstitusi 

baru dan tunggal bagi perekonomian global. Sejak tahun 1994, WTO malahan 

telah menggeser peran penting PBB dalam penentuan kebijakan sosial dan 

ekonomi internasional
3
. Pada saat persetujuan-persetujuan WTO menjadi semakin 

operasional, liberalisasi pertanian kian jauh meninggalkan paradigma 

pembangunan berkelanjutan. 

Masuknya Indonesia ke dalam perjanjian Pertanian (AoA)- WTO di tahun 

1995, maka terjadi proses liberalisasi pertanian yang radikal. Liberalisasi 

pertanian ini adalah menyerahkan sistem pertanian dan nasib petani Indonesia 

kepada mekanisme pasar bebas, yaitu “free-fight liberalism” (liberalisme 

pertarungan bebas). Inti dari penandatangan perjanjian ini adalah Indonesia 

diminta meliberalisasikan pasar komoditi pangannya, menghapus hambatan tariff 

dan hambatan lainnya, serta diusung untuk segera mencanangkan swastanisasi 

pangan.  Ciri terpenting dan khas dari penandatangan perjanjian AoA adalah 

“penyesuaian”  kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan nasional. 

Kebijakan-kebijakan nasional yang meliputi  sektor pertanian yang dulunya 

berada di bawah juridiksi pemerintah bergeser menjadi berada di bawah pengaruh 

WTO. Hal ini telah menyebabkan terjadinya erosi kedaulatan nasional, dan 

mempersempit kemampuan pemerintahan dan masyarakat untuk memilih 

berbagai pilihan dalam kebijakan pangan. 

  Persetujuan yang dicapai dalam AoA- WTO membutuhkan perundang-

undangan domestik dan kebijakan-kebijakan dari negara-negara anggota untuk 

diubah dan disesuaikan dengan keinginan aturan main WTO.  

 Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan pengenaan sanksi perdagangan atas 

barang-barang ekspor suatu negara melalui sistem penyelesaian perselisihan, yang 

berarti telah memberikan suatu mekanisme penegakan hukum yang kuat pada 

WTO. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mematuhi aturan-aturan dan 

memenuhi kewajiban dalam cakupan luas wilayah persoalan yang ditangani 

WTO. 

                                                             
2 Lihat Pranolo, T, Pangan, Ketahanan Pangan dan Liberalisasi Perdagangan, dalam Achmad 
Suryana dan Sudi Mardianto (ed), Bunga Rampai Ekonomi Beras, LPEM-Fakultas Ekonomi UI 
Jakarta, 2001. Hal 29 
3 Mander, J. et al, Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan,  Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 
Yogyakarta, 2003. Hal 38 
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Rumusan Masalah 

Tujuan utama tulisan ini adalah untuk menganalisa bagaimana pengaruh 

liberalisasi pertanian dengan adanya perjanjian AoA (Agreement on Agriculture) 

yang disepakati melalui forum WTO terhadap kebijakan di sektor pangan 

Indonesia. Penting untuk menganalisa keterlibatan AoA-WTO terhadap kebijakan  

sektor pangan Indonesia karena dari beberapa perjanjian yang dibuat oleh WTO, 

AoA adalah perjanjian yang sangat membahayakan dan paling mengancam sektor 

pangan didasarkan pada prinsip liberalisasi karena menuntut pembuatan kebijakan 

oleh pemerintah yang pada akhirnya berimbas pada produktivitas sektor pangan . 

Sementara pangan adalah kebutuhan pokok sekaligus menjadi esensi manusia, 

karenanya hak atas pangan menjadi bagian sangat penting dari hak azasi manusia. 

Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas sangat mempengaruhi 

seluruh sendi kehidupan di dunia termasuk sektor pertanian. Sektor pertanian 

yang bagi sebagian besar merupakan andalan negara berkembang termasuk 

Indonesia juga harus turut serta mengikuti arus globalisasi dan perdagangan 

bebas. Atas nama kebijakan perdagangan bebas pula, maka seluruh anggota WTO 

termasuk Indonesia diwajibkan untuk menyepakati perjanjian liberalisasi 

pertanian yang dikenal dengan nama AoA (Agreement on Agriculture). 

Liberalisasi pertanian AoA berangkat dari keinginan untuk menghilangkan 

kemiskinan dengan cara membuat negara-negara bisa mendapatkan produk yang 

lebih murah, sementara pada saat yang bersamaan, negara-negara miskin bisa 

meningkatkan pendapatan orang-orang miskinnya, terutama petani, dengan cara 

melakukan ekspor ke negara-negara maju. 

 . Masuknya Indonesia menjadi salah satu dari organisasi resmi kapitalisme 

dunia yakni WTO pada akhirnya semakin mengikat Indonesia untuk mulai 

menegakkan bendera agung dari liberalisasi sebagaimana yang didengungkan oleh 

WTO. Pemerintah Indonesia secara resmi telah meratifikasi pembentukan WTO 

yang dituangkan dalam Undang-undang No. 7/1994 tertanggal 2 Nopember 1994. 

Ratifikasi ini menjawab secara pasti bahwa apapun keputusan dari WTO wajib 

menjadi hukum nasional bagi Indonesia. WTO merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan lembaga IMF dan Bank Dunia, sehingga ketika WTO 

mencetuskan perjanjian liberalisasi di sektor pertanian yang dinamakan dengan 

Agreement on Agriculture (AoA) yang berisi tiga pilar penting yakni subsidi 

domestik, kompetisi ekspor dan akses pasar, dengan prinsip “tanpa diskriminasi” 

dan “timbal-balik” , maka jelas perjanjian AoA ini memiliki kekuatan hukum 

yang sangat mengikat bagi Indonesia.  

 Liberalisasi pertanian yang diharuskan dalam perjanjian AoA menganggu 

kebijakan di sektor pangan Indonesia , karena kuatnya desakan yang ditujukan 

pada pemerintah untuk melakukan liberalisasi dengan penerapan berbagai 

kebijakan yang menopang keberlangsungan mekanisme pasar tanpa campur 

tangan dari pemerintah . Sistem pasar yang berlaku dalam perjanjian AoA yang 

notabene enggan akan kehadiran pemerintah, jelas mengundang masuknya 

pelaku-pelaku besar, seperti TNC-TNC agribisnis, baik sebagai pedagang, 

produsen, penyedia input pertanian (benih, pestisida, obat-obatan), bahkan 

spekulan di bursa komoditas. Jutaan petani subsistens akan menghadapi masa 

depan yang gelap, bila pertaniannya bangkrut dihabisi oleh produk impor yang 

lebih murah. Liberalisasi pertanian bisa dipastikan akan menghabisi dan 

menghancurkan pertanian Indonesia karena ketidakberdayaan pemerintah dan 
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elemen-elemen yang terkait untuk membuat kebijakan yang dapat mengkoordinir 

arus liberalisasi pertanian. Karena aturan dari perjanjian liberalisasi pertanian 

AoA-WTO menciptakan dimensi  yang memiliki kewenangan memberi sanksi 

bagi anggotanya yang melanggar aturan-aturan yang telah disepakati dalam suatu 

perjanjian. 

 

Tinjauan Teoritis 

 Untuk menjawab perumusan permasalahan dalam thesis ini, maka penulis 

akan menggunakan kumpulan ide dan kebijakan neo-liberalisme yang dipelopori 

oleh Reagan dan Margareth Thatcher yang pada intinya menginginkan untuk 

melepaskan semua ikatan yang dipaksakan oleh pemerintah agar pasar dapat 

bermain sepenuhnya dan menganjurkan pemerintah menerapkan kebijakan dalam 

negeri sesuai dengan kebijakan neo-liberalisme sebagai berikut
4
: 

1) Liberalisasi perdagangan. Tujuannya menghilangkan aturan-aturan yang 

bersifat melindungi industri domestik. 

2) Liberalisasi investasi 

3) Liberalisasi financial 

4) Privatisasi (swastanisasi) dalam bentuk penjualan perusahaan-perusahaan 

negara, barang-barang dan pelayanan publik kepada pihak swasta. 

5) Pemotongan anggaran publik untuk pelayanan sosial. 

6) Pemotongan subsidi-subsidi negara. 

7) Devaluasi nilai mata uang. 

8) Upah buruh yang super murah melalui penghancuran serikat buruh. 

9) Deregulasi. 

Neo-liberalisme mendukung filsafat sosial ala Darwin dimana setiap orang 

hidup untuk dirinya sendiri., setiap perusahaan untuk perusahaan itu sendiri, dan 

setiap negara untuk negara itu sendiri. Dalam kerangka hukum rimba sosial 

seperti  itu, adalah hak individu dan perusahaan untuk menuntut kebebasan dalam 

mencari keuntungan dan laba, serta hak untuk mendapatkan akses pasar dan akses 

sumberdaya dari negara-negara lain dimana pun di muka bumi ini, untuk 

merealisasi hak mereka dalam meraup keuntungan. Ide neo-liberalisme ini 

menginginkan terwujudnya suatu sistem pasar bebas dimana pihak yang kuat dan 

“efisien” diberi penghargaan dan yang lemah dan tidak “efesien” akan 

menanggung kerugian, dan dalam banyak kasus mereka harus mengatasinya 

sendiri. 

 Martin Khor dalam bukunya yang berjudul “ Globalisasi dan krisis 

Pembangunan Berkelanjutan” mengatakan bahwa pendekatan liberalisasi “pasar 

bebas” mendukung dilakukannya pengurangan atau peniadaan peraturan negara 

atas pasar, membiarkan berkuasanya “kekuatan pasar bebas”, serta hak dan 

kebebasan yang luas bagi perusahaan besar yang mendominasi pasar”. Negara 

harus sesedikit mungkin ikut campur tangan, termasuk dalam hal pelayanan sosial 

sekalipun
5
. 

 Dari pernyataan ini dapat dimaknai bahwa paradigma pasar bebas akan 

memecahkan seluruh persoalan. Bila diperluas pada tingkat internasional, yang 

menghancurkan hambatan-hambatan ekonomi nasional, memperjuangkan hak-hak 

                                                             
4
 Bonnie Setiawan, Stop WTO, dari Seattle sampai Bangkok, INFID, Jakarta, 2000. Hal 4. 

5 Martin Khor, Globalisasi dan Krisis Pembangunan Berkelanjutan, Cindelaras Pustaka Rakyat 
Cerdas, Yogyakarta, 2002. hal 31. 
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perusahaan atau menjual dan berinvestasi dalam suatu negara berdasarkan 

pilihannya tanpa adanya halangan atau syarat-syarat apapun. Dalam liberalisasi, 

daripada negara harus repor-repot ikut campur tangan atau menerapkan sejumlah 

alat kontrol atas liberalisasi, lebih baik negara membebaskan pasar dengan asumsi 

bahwa hal ini akan meningkatkan pertumbuhan dan sumberdaya yang meningkat 

dapat digunakan untuk melakukan perlindungan. Pendekatan ini juga 

mengabaikan kepedulian atas pentingnya keadilan, atau akibat-akibat negatif dari 

kekuatan pasar, seperti kemiskinan dan tidak tercukupinya kebutuhan dasar. 

 Sayangnya, dari serangkaian penetrasi liberalisasi ini, masuknya ideologi 

neoliberal ke sektor pertanian kurang mendapat perhatian. Begitu eksistensi WTO 

menggantikan GATT pada tahun 1995, ketika itu juga sektor pertanian berada di 

bawah cengkeraman rezim multilateral lewat kesepakatan untuk melakukan 

liberalisasi di bidang pertanian (Agreement on Agriculture/AoA).  Dengan 

adanya pardigma pasar bebas dalam perjanjian AoA ini, maka liberalisasi 

pertanian dianggap menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua 

negara tanpa memikirkan dampak negatifnya karena banyak pihak yang akan 

dimarginalkan dalam pelaksanannya demi pencapaian keuntungan. Kelompok 

yang kalah (negara berkembang/miskin) akan mengalami peningkatan impor 

produk pertanian karena ketidakmampuan menanggung biaya produksi yang 

terlalu tinggi karena hilangnya dukungan dan subsidi dari pemerintah terhadap 

petaninya. 

 Perjanjian AoA merupakan konsekuensi dari perdagangan bebas. 

Negosiasi-negosiasi pada Putaran Uruguay memulai babak baru dalam konteks 

liberalisasi di sektor pertanian bagi negara berkembang seperti Indonesia. Manfaat 

dan biaya liberalisasi pertanian bagi Indonesia menimbulkan persoalan yang kian 

kontroversial. Pandangan konvensional bahwa liberalisasi pertanian AoA 

merupakan sesuatu yang penting yang secara otomatis  atau pada umumnya 

memiliki dampak-dampak positif bagi pembangunan (sebagaimana yang 

didengungkan oleh negara-negara maju pada saat pengusulan AoA) perlu 

dipertanyakan kembali secara empiris maupun analitis. 

 Ir. Octa Muchtar, M. Appl. Econ (Kepala Subdit. Pasar Internasional 

Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

pertanian-Departemen Pertanian) mengatakan dalam makalahnya yang berjudul “ 

Pertanian Indonesia Dalam KTM IV Doha dan Paska KTM IV Doha” 

mengatakan bahwa kewajiban-kewajiban AoA dapat memberikan dampak 

negative kepada kelangsungan hidup para petani di negara-negara berkembang 

khususnya para petani kecil dan miskin yang tidak mampu bersaing  lansung 

dengan produk impor tanpa bantuan dan perlindungan dari pemerintah. Karena itu 

liberalisasi  perdagangan di sektor pertanian AoA dianggap beberapa negara, 

termasuk Indonesia mengancam kebijakan sektor pangan mereka
6
. 

 Kondisi setelah penandatangan perjanjian untuk mendukung liberalisasi 

pertanian yang tertuang dalam AoA telah mengakibatkan hukum Indonesia 

mengalami internasionalisasi. Artinya, segala aturan main yang ada dalam AoA 

harus menjadi hukum nasional bagi Indonesia tanpa persyaratan apapun,  menjadi 

hal yang mutlak untuk dilaksanakan.  Dalam perjalanannya AoA memang teramat 

                                                             
6 Makalah disampaikan dalam seminar “Pertanian dan WTO: Sektor Pertanian Dalam 
Menyongsong KTM V Meksiko”, Gallery Hotel-Jakarta, 15 Agustus 2002. 
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mengkhawatirkan kelangsungan sektor  pangan negara berkembang seperti 

Indonesia karena kemandulan kebijakan pangan karena selama ini hanya negara 

maju yang berhasil manfaat dari pelaksanaan AoA. Sebaliknya dampak perjanjian 

AoA telah menimbulkan kerisauan berbagai pihak termasuk organisasi petani, 

para pakar, dan organisasi  non-pemerintah di berbagai negara berkembang untuk 

membuka pasar bagi impor hasil pertanian padahal para petani di negara 

berkembang umumnya tidak mampu bersaing menghadapi hasil pertanian impor 

yang harganya lebih murah. Disamping itu AoA menentukan bahwa bagi negara-

negara yang tidak pernah memberikan subsidi dilarang memberikan subsidi 

sesudah AoA berlaku. Hal ini menutup kemungkinan dikemudian hari bagi negara 

berkembang untuk memberikan subsidi, dan sebaliknya  negara maju dapat 

memberikan subsidi, dan sebaliknya negara maju dapat terus memberikan subsidi 

yang cukup besar yaitu sekitar 65 sampai 80 persen dari subsidi sebelum AoA. 

Sehingga terjadilah suatu situasi dimana perdagangan internasional terus 

didominasi dan mengalami distorsi oleh hasil pertanian negara maju yang  

disubsidi. 

 Henry Saragih ketua Umum Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) 

dalam makalahnya yang berjudul “Dampak Globalisasi Terhadap Petani 

Indonesia” mengatakan bahwa  negara yang bergantung pada impor pangan 

akibat gencarnya arus liberalisasi pertanian akan menghadapi goncangan (shocks). 

Hal inilah yang ditakutkan dari pembukaan sektor pertanian secara global yang 

pada akhirnya akan meningkatkan kompetisi suplai negara konsumen kaya di 

negara-negara maju melawan konsumen miskin di negara-negara berkembang
7
. 

 Pada fase liberalisasi pertanian ini, kondisi basis materialnya pun berbeda. 

Para petani tidak lagi berhadapan dengan tuan tanah, tetapi langsung dengan 

pemodal besar yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas konvensional suatu 

negara. Dengan liberalisasi pertanian maka terjadi pergeseran kebijakan pangan 

yang sangat berdampak pada kondisi empat komoditi pangan utama yakni 

beras,jagung, gula, kedelai). Ini berarti  pertanian impor semakin menguasai 

pertanian Indonesia, dan ,menguntungkan para importir atas dasar mekanisme 

pasar, sementara banyak petani dirugikan. Hal ini akan mengancam kehidupan 

keluarga petani yang mengandalkan nasibnya di sektor pertanian. Petani akan 

semakin dimiskinkan dan bangkrut tanpa dukungan kebijakan dari pemerintah.  

 

PEMBAHASAN 

1. Konsep Perjanjian Liberalisasi Pertanian AoA 

 Kesepakatan pertanian (AoA) merancang program guna liberalisasi 

perdagangan  dalam pertanian  yang mulai berlaku semenjak 1 Januari 1995. AoA 

adalah sebuah isu baru di dalam Uruguay Round, sama seperti sektor jasa dan 

HAKI, yang merupakan bagian dari ekspansi WTO atau isu-isu di luar 

perdagangan tradisional. Dengan menempatkan perjanjian pertanian  (AoA) di 

dalam WTO, maka dengan sendiirnya WTO kini mempunyai peran utama sebagai 

pengendali dan penentu sektor pertanian di negara-negara anggotanya. Dengan 

AoA ini, maka WTO mewajibkan anggota-anggotanya untuk membuka pasar 

domestiknya bagi masuknya komoditas pertanian dari luar dan sebaliknya 

                                                             
7 Makalah dipresentasikan pada Seminar Pertanian dan WTO: Sektor Pertanian Indonesia Dalam 
Menyongsong KTM V WTO Meksiko  di Gallery Hotel-Jakarta, 15 Agustus 2002. 
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(disebut sebagai perluasan pasar/market access); mengurangi dukungan dan 

subsidi terhadap petani (disebut sebagai subsidi domestik/domestic support); dan 

mengurangi dukungan dan subsidi terhadap petani untuk mengekspor (disebut 

sebagai subsidi ekspor/export competition). Secara ringkas, ketiga hal tersebut 

mengatur hal-hal berikut ini
8
: 

i. Pengurangan Dukungan Domestik: Pengurangan total atas subsidi domestik 

yang dianggap sebagai “mendistorsi perdagangan” akan berkisar pada 20 

persen dari AMS (Aggregate Measure of Support/ukuran dukungan agregat) 

dari acuan periode 1986-1988. Untuk negara berkembang pengurangannya 

sebesar dua-pertiganya, yaitu 13.3 persen. Aturan ini tidak berlaku bagi 

negara yang AMS-nya telah tidak melebihi 5 persen (yaitu yang sedikit atau 

tidak menjalankan dukungan terhadap pertaniannya) atau untuk negara 

berkembang yang AMS-nya kurang dari 10 persen. Pengecualian diberikan 

untuk subsidi yang berdampak kecil pada perdagangan serta pembayaran 

langsung pada produksi yang terbatas. Negara  berkembang juga mendapat 

pengecualian dalam hal subsidi input dan investasi. 

ii. Subsidi Ekspor; Jumlah subsidi ekspor akan dikurangi sebesar 21 persen dari 

tiap produk sesuai dengan rata-rata tahun 1986-1990. Sementara itu 

pengeluaran anggaran atas subsidi ekspor juga akan dikurangi sebesar 36 

persen selama 6 tahun. Untuk negara berkembang, pengurangannya sebesar 

dua-pertiganya, dengan jangka waktu implementasi hingga 10 tahun. Bantuan 

pangan dan ekspor yang tidak disubsidi tidak masuk dalam pengaturan ini. 

iii. Perluasan Akses Pasar: seluruh hambatan impor akan dikonversikan ke tariff, 

dan dikurangi hingga 6 persen untuk negara maju, dengan pengurangan 

minimum di tiap lini tariff sebesar 10 persen dalam jangka waktu 6 tahun. 

Sementara bagi negara berkembang, pengurangannya sebesar 24 persen 

selama jangka waktu 10 tahun, dengan pengurangan minimum sebesar 10 

persen. Dalam waktu yang bersamaan, persyaratan akses minimum akan 

mulai berlaku dari 3 persen konsumsi domestik akan naik menjadi 5 persen 

pada akhir perjanjian. Dalam kondisi-kondisi tertentu, negara berkembang 

dapat dikecualikan dari komitmen tarifikasi tersebut, bila terjadi sesuatu 

dengan bahan pokok tradisionalnya. 

 

Ketiga soal inilah yang diurus oleh AoA. Selain itu masih banyak lagi 

ketentuan dalam AoA yang cukup rumit dan bersifat “tricky” (memperdayakan), 

sehingga negara maju masih lebih banyak diuntungkan, sementara negara Dunia 

Ketiga (termasuk di dalamnya Indonesia) terperdaya dan menjadi pihak yang 

dirugikan. Implikasi dan dampak AoA terhadap kebijakan  sektor pertanian di 

Indonesia adalah sangatlah besar. 

Sepintas lalu, dalam beberapa hal kewajiban negara berkembang memang 

kelihatannya lebih ringan dibandingkan dengan negara maju. Contohnya, negara 

maju wajib mengurangi bantuan dalam negeri kepada petani sebesar 20 persen 

dan subsidi ekspor 36 persen dalam masa 6 tahun, negara berkembang juga wajib 

mengurangi bantuan dalam negeri sebesar 13 persen dan subsidi ekspor sebesar 

24 persen dalam masa 10 tahun. Tapi bila dikaji lebih dalam kewajiban itu 

                                                             
8
 WWF, “ Agriculture in Uruguay Round: implications for Sustainable Development in Developing 

Countries”, di dalam Third World Resurgence No. 100/101 Dec. 98/Jan 99, The WTO, Agriculture 
and Food Security, halm 34-35 
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sebenarnya tidak adil. Pada kenyataannya negara berkembang umumnya tidak 

memberikan ekspor subsidi dan bantuan dalam negeri yang diberikan oleh negara-

negara maju umumnya sangat besar. Dengan tingginya subsidi yang diberikan 

oleh negara-negara maju terhadap para petaninya, menyebabkan impor pangan 

negara-negara berkembang semakin meningkat. Semakin meningkatnya impor, 

jelas semakin mengancam tingkat ketahanan pangan suatu negara. 

 Dengan AoA ini, maka mastermind (pola pikir) pertanian adalah 

memberlakukannya sebagai produk industri/manufaktur yang diperdagangkan 

secara bebas. Intinya adalah menghapus semua hambatan bagi ekspor produk 

pertanian dan menerapkan perdagangan bebas dan pasar bebas seutuhnya. AoA 

akan mengatur bagaimana sektor pertanian menentukan masa depan pertanian 

suatu negara, terutama nasib para petani. Elemen kebijakan di  sektor  ini pun 

nantinya akan sangat terikat oleh perjanjian ini. Bagaimana seharusnya negara 

berperan di sektor pangan, dan bagaimana mestinya negara bersikap ke sektor 

swasta dan korporasi transnasional, semua akan diatur oleh AoA. Dengan 

penerapan AoA, maka pembangunan sektor pertanian akan menghadapi ancaman 

besar, kebijakan yang dibangun oleh pemerintah harus mengarah pada terbukanya 

pasar domestik terhadap masuknya berbagai komoditas pangan dan pertanian dari 

luar. Contoh yang sudah jelas di depan mata, adalah masuknya beras dan gula dari 

negara luar yang mematikan penjualan petani beras dan gula di awal tahun 2000 

hingga sekarang. Demikian pula semua dukungan bagi petani Indonesia akan 

dengan sendirinya dihapus atau dikurangi lewat ketentuan pengurangan subsidi 

domestik. Ini berarti segala macam kredit murah untuk petani atau subsidi input 

bahan-bahan pertanian tidak lagi dibolehkan.  

 

2. Kebijakan Pemerintah Indonesia Yang Mengacu Pada Perjanjian 

Agreement on Agriculture (AoA) 

Berbagai peraturan tingkat Keppres, Inpres dan peraturan menteri dibuat 

demi memberlakukan liberalisasi perdagangan barang. Termasuk yang diatur 

adalah berbagai barang kebutuhan seperti beras, gula, jagung, kedelai, terigu, 

cengkeh serta berbagai komoditas pertanian dapat diperjualbelikan di dalam 

maupun di luar negeri secara lebih bebas. Selain itu hambatan-hambatan impor 

seperti bea- masuk (BM) dan proteksi lainnya dihapuskan atau diturunkan secara 

drastis 

Kebijakan pencabutan subsidi pupuk pada tanggal 2 Desember 1998 

adalah bukti konkrit implikasi dari liberalisasi pasar yang diinginkan oleh AoA-

WTO, diikuti dengan liberalisasi ekonomi pupuk yang sebelumnya ditangani oleh  

PUSRI. Akibatnya, biaya produksi melonjak, sehingga HDG (harga dasar gabah) 

dinaikkan dari Rp. 1.000 per-kg menjadi Rp. 1.400 sampai Rp.1.500 per-kg 

tergantung wilayahnya
9
. Yang juga dipengaruhi oleh faktor rendahnya bea masuk 

yang harus diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk perdagangan komoditi 

pangan yakni Bea masuk komoditas pangan dipatok maksimum 5 persen. Bagi 

beras, walaupun monopoli impor Bulog dicabut, bea masuk tetap 0 persen. 

Di lain pihak, negara Indonesia juga tidak bisa lagi mendukung 

kemampuan ekspor petani karena pemangkasan wewenang dalam tubuh Bulog 

                                                             
9 Jhamtani, H. dan L. Hanim, “ Petani dan Pertanian di era WTO”, Jurnal Wacana,  No. IV, 
Yogyakarta, 1999. 
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yang selama ini menjadi agen tunggal dalam perdagangan komoditi pangan utama 

seperti beras, jagung, gula dan kedelai. Pencabutan wewenang Bulog merupakan 

dimensi kebijakan yang paling mencolok dan yang paling signifikan merubah 

mekanisme perdagangan komoditi pangan.  Sebagai konsekuansinya, petani harus 

bertarung di pasar bebas sendirian tanpa dukungan negara. Ini semua adalah 

skenario dari AoA yang mengharuskan pemerintah Indonesia membuat beberapa 

kebijakan yang mencabut peran sentral Bulog sebagai pelaku, distribusi maupun 

pengawas tunggal di sektor pangan yang sangat membahayakan kondisi pangan 

Indonesia
10

:  

1) Impor beras yang dulunya ditanggulangi oleh Bulog, harus dicabut pada 

akhir tahun 1999. Impor kini terbuka bagi siapa saja sehingga tidak 

terkontrol. 

2) Pembentukan Keppres No.29/2000 Tentang Bulog, 26 Februari 2000 ; 

yang memangkas kewenangan Bulog sehingga meskipun masih 

mempunyai kewenangan manajemen logistik beras, tetapi fungsi lembaga 

ini tinggal menjadi mirip usaha dagang/tengkulak ketimbang  badan 

penstabil dan pengendali harga. 3 inti kebijakan dari Keppres ini yang 

mencerminkan betapa lemahnya wewenang Bulog adalah: 

a) Bulog mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan 

persediaan, dan distribusi serta usaha jasa logistik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keppres No. 29 Tahun 

2000, Pasal 2) 

b) Deputi Bidang Operasi pun hanya mempunyai tugas 

menyelenggarakan kegiatan di bidang pengadaan, persediaan, 

angkutan dan distribusi tidak lagi berwenang dalam mengontrol harga 

beras (Keppres No. 29 Tahun 2000, Pasal 12). 

c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, 

Deputi Bidang Operasi hanya menyelenggarakan fungsi sebagai: 

 Perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan, persediaan, 

angkutan dan distribusi. 

 Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengadaan, persediaan, 

angkutan dan distribusi. 

 Penyelenggaraan pengadaan luar negeri dan pembinaan pengadaan 

dalam negeri, persediaan, angkutan dan distribusi. 

 Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengadaan, persediaan, angkutan dan distribusi. 

Pemangkasan wewenang Bulog menjadikan Bulog kini hanya menjadi 

tengkulak (penagihan hasil penjualan beras terhadap Negawai Negeri Sipil, 

Tentara Nasional Indonesia, Lembaga Pemasyaraktan dan Proyek transmigrasi; 

Pasal 50 dan Pasal 52) serta pergeseran fungsi Bulog sebagai “Yayasan Sosial” 

dalam menyalurkan beras terhadap pengungsi dan korban bencana bukan  lagi 

sebagai pengendali harga ; Pasal 54 dan Pasal 56) juga dapat dilihat dengan 

                                                             
10

 Pranolo, T, WTO dan Implikasinya Terhadap Peranan Bulog, dalam Sawit, M. H,. Bulog: 
Pergulatan Dalam Pemantapan peranan dan Penyesuaian kelembagaan (Kumpulan Naskah 
Dalam Rangka Menyambut 35 Tahun Bulog), IPB Press, Bogor, 2002. 
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adanya keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog No. 01/Dirut/2003 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (PERUM Bulog). 

3) Pembentukan Keppres No. 166/2000 tentang LPND, 23 Nopember 2000 

Bulog resmi berubah menjadi Perum Bulog. Dengan status Perum, Bulog 

menjalankan aktivitas bisnis (yang sebetulnya terlarang dilakukan LPND) 

menjadi legal. Dengan status Perum, Bulog dituntut untuk mencapai 

keuntungan. Dengan demikian, apabila dorongan untuk mencari 

keuntungan adalah kapasitas yang alamiah, ketika Bulog berubah menjadi 

perum, maka tidak ada lagi  hak Bulog untuk mempengaruhi arah dan 

besaran impor maupun ekspor. Bulog pun kehilangan hak eksklusifnya 

untuk menjadi badan penstabil harga. Padahal jelas tidak dapat dipungkiri 

bahwa masalah pangan dan dan stabilitas harga merupakan persoalan 

strategis bagi semua negara
11

. 

 

Sebagai konsekuensi dari penandatangan AoA, Pemerintah Indonesia 

kepada WTO, Bulog tidak lagi memiliki monopoli impor beras. Paket perjanjian 

AoA melarang keras pemerintah memasukkan provisi subsidi serta mendorong 

swasta dalam perdagangan komoditas pangan sehingga Bulog juga tidak diizinkan 

untuk memperoleh privilis Dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) seperti 

dulu, sehingga dana pembelian gabah terlambat disalurkan, yang jelas amat 

mengganggu kegiatan utama pengadaan pangan, yaitu pembelian gabah petani 

dan program Stabilisasi Harga Beras menjadi program  yang tidak memberi 

pengaruh yang berarti bagi keberlangsungan sektor pangan Indonesia .  

Harus dimaklumi bahwa, keberhasilan fungsi stabilisasi harga tidak Cuma 

ditentukan oleh ketepatan waktu pembelian, penguasaan stok, dan pelepasan stok 

di saat yang tepat, tapi juga bergantung pada ketersediaan dana yang dimiliki 

Bulog. Masalahnya sekarang, Bulog yang kini bukan lagi seperti Bulog yang dulu, 

yang masih mendapatkan pelbagai previllege seperti hak untuk melakukan 

ekspor-impor sejumlah komoditas pangan strategis, captive market, termasuk 

kucuran dana murah dari KLBI. Bulog yang kini, adalah Bulog yang harus 

menggunakan dana komersial yang berbunga pasar untuk membiayai beban 

operasionalnya.  

Untuk menstabilkan harga komoditi pangan dalam negeri tidak cukup lagi 

menggunakan metode seperti dulu, yaitu dengan membeli 5 sampai 8 persen 

produksi nasional. Tapi juga harus ditambah lagi surplus pangan dunia khususnya  

beras yang setiap tahunnya mencapai 3-5 juta ton
12

. Untuk itu diperlukan dana 

sekitar yang tidak sedikit agar harga komoditi pangan dalam negeri terangkat 

naik. Pertanyaannya, siapa yang harus membeli beras sebanyak itu, siapa yang 

menyandang dananya dan untuk apa beras tersebut? Kini, setelah Bulog 

dipangkas wewenangnya (hanya memiliki wewenang yang sangat terbatas pada 

beras)  dan  berubah jadi Perum Bulog (BUMN), tidak ada gunanya membeli 

beras sebanyak itu. Karena selain dituntut mencari keuntungan, Perum Bulog pun 

hanya memiliki dana terbatas dan tidak lagi memiliki outlet (PNS+TNI) seperti 

Bulog yang dulu. 

                                                             
11 Khudori, “ Hilangnya Peran Bulog Sebagai STE”, Surabaya Post, 26 oktober 2001. 
12 Khudori, “ Sesat Pikir dalam Kebijakan Perberasan Nasional”, “ Republika, 4 Maret 2004 
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Dengan pemangkasan wewenang Bulog melalui liberalisasi pertanian AoA 

ini, maka masalah pangan kini telah diserahkan sepenuhnya pada pasar bebas. 

Sejak itu, maka telah memicu babak baru dalam sejarah kebijakan pangan 

nasional.  

 

3. Dampak Pemberlakuan Kebijakan Terhadap Sektor Pertanian Indonesia 

 AoA yang dikemas WTO sangat memuja pasar dan percaya bahwa tidak 

hanya  produksi, distribusi, dan konsumsi yang tunduk pada hukum pasar, tapi 

seluruh aspek dalam sektor pangan. Dalam liberalisasi pertanian ini, pemerintah 

(Bulog) dianggap sebagai penghambat lancarnya mekanisme pasar yang 

kompetitif karena mekanisme pasar dianggap sudah cukup untuk menggerakkan 

roda ekonomi, atau dengan kata lain pasar tanpa campur tangan pemerintah cukup 

membuat lancar produksi, distribusi maupun konsumsi. Oleh karena itu, segala 

campur tangan pemerintah yang selama ini dipegang oleh Bulog harus dihapuskan 

karena dianggap hanya akan menurunkan semangat berproduksi para pelaku 

bisnis. 

 Akibat dari kebijakan liberalisasi dengan pemangkasan wewenang Bulog 

itu adalah bermainnya aktor-aktor kuat (pedagang dan para importer) dalam 

masalah perberasan, yang kini mampu bermain di pasar untuk meraup keuntungan 

besar. Istilahnya adalah “motif memburu rente kebijakan”
13

.  Ini misalnya dengan 

melonjaknya impor beras swasta yang mencapai 627.142 ton selama Agustus-

September 2001. Juga pembelian Bulog atas beras Vietnam sebanyak 500.000 ton 

yang memicu lonjakan harga beras dunia. Akibatnya pada awal tahun 2002 harga 

beras paling murah sempat mencapai Rp. 3.700/kg dan kualitas super bahkan 

mencapai Rp.6.000/kg. Dalam sepekan lonjakan harga bisa mencapai 

Rp.1.000/kg, bahkan pernah dalam satu hari melonjak sampai Rp.500
14

. 

Liberalisasi pasar yang dihembuskan dalam perjanjian AoA-WTO lewat 

penghapusan subsidi dan pencabutan hak monopoli Negara (yang dalam hal ini 

Bulog) dalam struktur pasar pangan justru memperlemah akses masyarakat 

terhadap pangan, memunculkan para pencari rente baru, dan menaikkan harga 

komoditi pangan. Dalam jangka panjang, pasar  akan dikendalikan oleh pemilik 

modal kuat,  sehingga produksi pangan akan berorientasi bukan pada komoditi 

yang dibutuhkan rakyat banyak melainkan pada komoditas yang berdaya jual 

tinggi. Padahal, pangsa pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah 

tangga di Indonesia tergolong amat tinggi, yaitu antara 67.2 persen dan 52.3 

persen di pedesaan dan di perkotaan
15

. Jika pasar komoditi pangan dikuasai para 

kapitalis asing, maka ketergantungan orang per orang akan semakin tinggi. 

Struktur yang menciptakan ketergantungan ini akan memperburuk pemenuhan 

hak rakyat atas pemerintah yang sebelumnya diupayakan oleh pemerintah. 

Dalam beberapa tahun setelah adanya  perubahan kebijakan dalam sektor 

pangan, terjadi peningkatan tajam terhadap impor dan justru sebaliknya 

penurunan tajam terhadap peningkatan produksi pangan. Dengan liberalisasi 

pertanian ini yang menuntut kebebasan masuknya produk-produk komoditi 

pangan utama ke Indonesia tanpa ada hambatan apapun baik dari segi administrasi 

                                                             
13 Istilah dari Pantjar Simatupang, “ Menyidik Akar Penyebab Kemelut Pasar Bebas”, Kompas, 20 
Januari 2002. hal 8 
14Pantjar Simatupang, Ibid 
15 Koran Tempo, 5 November 2003 
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maupun dari segi pemberlakuan tarif, telah  menyebabkan produsen sektor 

pertanian mengalami kerugian dan penurunan dalam produktivitasnya akibat 

penerapan beberapa kebijakan yang sangat pro-liberalisasi pasar. Akibat 

penurunan produktivitas berbagai komoditi pangan utama ini, maka total impor 

komoditas pangan utama Indonesia (yaitu beras, jagung, kedelai, kacang tanah, 

gandum) pada tahun 2001 sudah mencapai angka Rp. 11.8 trilyun. Ini berarti 

pertanian komoditi pangan asing  semakin menguasai pertanian Indonesia, dan 

menguntungkan para negara importer atas dasar mekanisme pasar, sementara 

banyak petani  Indonesia dirugikan. Hal ini akan mengancam sekitar 27 juta 

keluarga petani yang mengandalkan nasibnya di sektor pertanian, atau 70 persen 

dari total angka pengangguran tahun ini yang jumlahnya 40 juta orang
16

. Petani 

akan semakin dimiskinkan dan bangkrut. 

 Contoh lain liberalisasi pertanian-AoA, bisa dilihat dari data impor pangan 

Indonesia, berupa beras atau komoditas lainnya, yang dilihat dari tahun ke tahun 

terus mengalami peningkatan. Data dari sekretariat WTO menunjukkan, dengan 

adanya perluasan pasar saat ini, maka Indonesia pernah menjadi negara 

pengimpor beras terbesar di dunia yaitu 4.8 juta ton beras pada tahun fiskal 

1998/1999. Sementara rata-rata perkiraan permintaan per tahunnya adalah 3.2 juta 

ton beras. Kini Indonesia menjadi pembeli beras di pasar dunia sebanyak 10 

persen dari jumlah beras yang diperdagangkan dunia sekitar 25-30 juta ton
17

. Bila 

ketergantungan impor akan terus naik, maka Indonesia bisa berpredikat 

pengimpor beras terbesar selamanya. 

Tidak mungkin Indonesia menggantungkan diri pada impor disebabkan 

beberapa alasan: Pertama, di Indonesia beras merupakan komoditi strategis, 

karena sebagai bahan makanan pokok bagi sekitar 97 persen penduduknya. 

Gangguan pada stabilitas penyediaan beras bisa mengakibatkan terganggunya 

stabilitas nasional, baik stabilitas sosial, ekonomi maupun stabilitas politik. Oleh 

karena itu, pemerintah Indonesia tidak punya pilihan lain kecuali berupaya keras 

untuk mencapai swasembada dan bahkan mempertahankan swasembada beras 

pada tingkat harga yang stabil dan terjangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat.Kedua, pasar beras internasional bersifat oligopoli. Pasar beras 

internasional didominasi oleh enam negara pengekspor yaitu Thailand, Amerika 

Serikat, Vietnam, Myanmar, Pakistan, dan China yang mempunyai total pangsa 

sekitar 80 persen. Ketiga, volume penawaran dan harga di pasar internasional 

sangat tidak stabil. Ketidakstabilan volume penawaran terutama disebabkan oleh 

cekaman lingkungan fisik seperti musim dingin dan kemarau panjang. 

Ketidakstabilan volume dengan sendirinya menyebabkan ketidaktabilan harga di 

pasar internasional. Cuaca dingin yang datang hampir tiap tujuh tahun ditambah 

dengan kemarau panjang sering menyebabkan kegagalan panen bagi negara-

negara produsen beras di Asia. 

Kondisi-kondisi tersebut mencerminkan betapa riskannya kalau Indonesia 

menggantungkan diri pada pangan impor, meskipun devisa mencukupi untuk 

membeli komoditi pangan khususnya beras dari pasar internasional. Masalah 

pangan kini telah diserahkan sepenuhnya pada pasar bebas. Bahkan tariff bea 

                                                             
16 Kompas, 24 Agustus 2003 
17

 Riza VT, Agus S, dan Efendi YS, Laporan Studi penjajakan Implementasi dan Dampak Perjanjian 
pertanian AoA Bagi Indonesia: Tinjauan Pada Perubahan Kebijakan dan Studi Lapang (khusus 
pada Berasdan Petani), PAN-Indonesia, APRN dan INFID, Jakarta, 2001. 
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masuk beras sempat menjadi 0 persen akibat desakan WTO (hal yang sama juga 

terjadi pada gula, kedelai, jagung dan gandum) yang merupakan skandal yang 

sangat spektakuler dalam sejarah panjang kebijakan pangan di Indonesia yang 

hasilnya dapat ditebak bahwa kebijakan tersebut jelas-jelas  merugikan komoditi 

pangan Indonesia. Dengan anjloknya harga beras dunia sampai Rp. 1.800/kg-

sementara harga eceran dalam negeri Rp. 2.400/kg, maka selisihnya harus 

kembali ditutup dengan tariff bea masuk yang lebih layak
18

. Akan tetapi setiap 

kali pemerintah Indonesia berupaya untuk menaikkan tariff  bea masuk, maka 

semakin gencar pula WTO menentang upaya tersebut. Liberalisasi perberasan ini 

jelas-jelas membuat pemerintah harus membentuk suatu  kebijakan yang pro pada 

liberalisasi yang merugikan pertanian Indonesia. 

Ini sangat kontras dengan nasib petani, yang kini meskipun ada 

peningkatan produksi dari6.2 ton/hektar pada tahun 2000 menjadi 6.4 ton.hektar 

di tahun 2001, tetapi sudah harus menjual seluruh hasil panennya. Harga gabah 

saat panen raya kemarin hanya Rp. 900/kg, sementara ketika harus membeli beras 

di pasar, harganya sudah tinggi sekali yaitu antara Rp. 3.200-Rp. 4.000/kg. 

Apalagi kini biaya produksi juga meningkat akibat lonjakan harga pupuk 

(dikuranginya subsidi pupuk), seperti pupuk urea yang musim lalu seharga Rp. 

108/kuintal, kini sudah naik menjadi Rp. 130.000/kuintal
19

. 

Dengan diserahkannya sektor pertanian pada mekanisme pasar justru 

semakin memperburuk kondisi pertanian karena tidak ada kebijakan dari 

pemerintah yang memberi angin untuk keberlangsungan hidupnya sektor 

pertanian, namun justru memberi peluang yang sangat besar kepada para rente 

ekonomi, yaitu pemain kuat di pasar. Instrumen pemerintah yang sekarang 

diberlakukan untuk menyelamatkan harga lewat penetapan (Harga Dasar Gabah) 

maupun lewat OPM/OPK (Operasi Pasar Murni/Khusus) sering tidak berdaya 

ketika harus dihadapkan pada liberalisasi yang sangat menginginkan akses pasar 

tanpa hambatan dan intervensi dari pemerintah sebagaimana tercantum dalam 

perjanjian Agreement on Agriculture (AoA)-WTO. 

 Dampak negatif dari semua ini adalah derasnya arus impor komoditi 

pangan utama seperti beras, gula, jagung dan kedelai yang sangat membahayakan 

kondisi pertanian Indonesia. Meskipun kemudian ada kesepakatan untuk 

menerapkan bea masuk beras sebesar Rp. 430.kg mulai 1 januari 2000 (dinaikkan 

menjadi BM 30 %), akan tetapi sudah terlambat, karena stok yang berasal dari 

impor telah memenuhi gudang-gudang importir, sehingga harga domestik 

anjlok
20

. Ini membuktikan pula bahwa ekonomi pasar yang menganggap bahwa 

pasar akan dapat mengalokasi sumber daya paling efesien, membawa perubahan 

yang sangat fundamental pada kebijakan pangan Indonesia. 

Pemerintah Indonesia pada dasarnya, sudah berupaya untuk meredam 

maraknya arus impor akibat perburuan rente yang dilakukan aktor-aktor pemilik 

modal dalam komoditi pangan akibat penerapan beberapa kebijakan yang 

menghilangkan keterlibatan pemerintah secara drastis. Salah satu upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 141/MPP/Kep/3/2002; 

                                                             
18 Kompas, 21 Januari 2002, hlm 31 
19

 Lihat berbagai repotase di Kompas, Ibid. 
20 Bonnie Setiawan, Globalisasi Pertanian-Ancaman Atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan 
Petani, The Institute for Global Justice, Jakarta, 2003. Hal 80.  
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Tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).  Namun, upaya ini pun tidak 

bisa menjadi pengontrol impor pangan yang masuk  karena sudah membanjirnya 

para pencari keuntungan memasok komoditi pangannya di pasar domestik dengan 

harga yang telah dikemas jauh lebih murah dengan keuntungan yang menggiurkan 

bagi para pemburu rente dan pemilik modal serta masih besarnya peluang 

terhadap pelaksanaan impor. 

Disiplin dalam AoA-WTO telah mengikat secara hukum pemerintah yang 

sekarang maupun yang akan datang, sehingga negara seperti Indonesia tidak lagi 

mempunyai banyak pilihan kebijakan ekonomi maupun kedaulatan. Hukum 

nasional dan kebijakan nasional mulai saat itu haruslah bersesuaian dengan 

perjanjian WTO, dan bila belum sesuai harus segera dirubah. Karena secara garis 

besar AoA mengandung beberapa hal berikut ini
21

: Pertama, perjanjian AoA 

adalah sebuah perjanjian yang telah dipersiapkan dengan sangat baik dan cukup 

lama oleh negara-negara maju selama berlangsungnya Uruguay Round dalam 

kerangka GATT. Kedua, AoA mempunyai tiga prinsip dasar (akses pasar, subsidi 

domestik, dan kompetisi ekspor)  yang secara efektif akan menerobos halangan-

halangan proteksionisme negara dan pintu masuk bagi berbagai liberalisasi 

ekonomi domestic. Ketiga, WTO adalah sebuah kontrak mati atau “perkawinan 

seumur hidup” sejak 1 Januari 1995, semua anggota wajib secara bertahap 

membuka pasarnya dan menetapkan jadual komitemennya (schedule of 

commitment) hingga akhirnya ia membuka seluruh akses pasar dalam negerinya 

(pasar domestik), bisa sampai ke titik yang ekstrem, nol persen.Keempat, pada 

dasarnya liberalisasi pertanian melalui perjanjian AoA mengenal istilah 

progressive liberalization, artinya liberalisasi yang diperlakukan secara hebat dan 

terus menerus maju. Kelima, AoA-WTO adalah rejim perjanjian  pasar bebas (free 

trade/free  market) yang sepenuhnya menolak rejim proteksionisme.  

Liberalisasi pertanian (AoA-WTO) telah menggiring pemerintah untuk 

membiarkan mekanisme pasar bekerja dengan logikanya sendiri dan 

menghilangkan segala bentuk hambatan (tariff dan non tariff) dan restriksi.. 

Kompetisi dan kekuatan individu yang bekerja dalam mekanisme pasar tidak 

boleh mendapat hambatan apapun. Dalam rangka perwujudan mekanisme pasar 

yang diinginkan oleh perjanjian liberalisasi pertanian AoA-WTO, maka 

pemerintah Indonesia suka atau tidak suka diwajibkan untuk menggugurkan 

perannya. 

 

KESIMPULAN  

Perjanjian untuk meliberalisasikan sektor pertanian yang diprakarsai oleh 

WTO semakin mendesak untuk segera direalisasikan. Sekurang-kurangnya 

terdapat beberapa point yang teridentifikasi telah dilembagakan dalam kebijakan 

pangan nasional. Pertama, restrukturisasi peran Bulog dalam tata niaga pangan. 

Peran Bulog sebagai pemain utama dalam tata niaga pangan dipangkas habis, 

kecuali untuk komoditi beras yang masih tersisa perannya sebagai “tengkulak”. 

Komoditi seperti kedelai, gula, gandum, jagung, dan lain-lain selanjutnya 

diserahkan menurut mekanisme pasar. Selain itu fasilitas finansial untuk Bulog 

seperti kredit perbankan (KLBI) juga dicabut. Berbagai perubahan tersebut 

                                                             
21 Bernard Hoekman, Aaditya Mattoo, and Philip English, Development, Trade, and WTO, World 
Bank, Washington, D.C., Hal. 42 
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menjadikan Bulog tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif untuk 

menstabilisasi harga.  Kedua, desakan untuk segera menjalankan domestic 

support  yang tercantum dalam perjanjian AoA di sektor pertanian. Dalam hal ini 

pemerintah telah menetapkan kredit tani hanya diberikan sampai tahun 2004 

dengan pengurangan secara bertahap untuk subsidi pupuk. Ketiga, pengurangan 

tariff impor hingga nol persen. 

 Hal ini berakibat produk pertanian impor membanjir di pasaran nasional 

dan menjadikan produk lokal yang dikerjakan oleh skala usaha tani tradisional 

kalah bersaing. Meskipun konsumen diuntungkan dengan kebijakan impor 

pangan, sangat rentan terhadap politik dagang di bawah mekanisme pasar. 

Seringkali konsumen mendapatkan harga yang fluktuatif dan tidak menentu. 

 Seluruh desakan agenda dalam perjanjian AoA untuk meliberalisasikan 

pertanian pada akhirnya, mau tidak mau memperburuk kondisi sektor pertanian 

karena ketidakmampuan pemerintah dalam memayungi sektor pertanian dengan 

berbagai bantuan dan subsidi yang menopang keberlangsungan produksi 

pertanian. Harga yang harus dibayar adalah dipertaruhkannya gantungan hidup 

jutaan keluarga petani di Indonesia dan ketidakpastian konsumen untuk 

mengakses pangan secara memadai. 

 Dengan memperhatikan semua dampak dan isu-isu yang berkembang 

berkenaan dengan liberalisasi pertanian di Indonesia, maka terlihat jelas bahwa 

Indonesia sedikit sekali mendapat keuntungan dengan adanya perjanjian untuk 

meliberalisasi sector pertanian. Perlu ditekankan bahwa pertanian di Indonesia 

bukanlah barang-dagangan, bukanlah soal perdagangan, bukanlah komoditas 

ekspor; akan tetapi merupakan hajat hidup masyarakat orang banyak. Pertanian 

adalah kehidupan rakyat dan sekaligus juga masalah sosial-budaya. Produk 

pertanian menyangkut hajat hidup dan kehidupan rakyat petani yang serba kecil-

kecil dan subsistens. Karenanya tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke mekanisme 

pasar bebas. Pertanian haruslah tetap ditangan rakyat Indonesia dan dipakai untuk 

memenuhi kebutuhan nasional akan pangan dan kesejahteraan hidup yang layak. 

Pertanian bukan untuk kaum pemodal dan bukan untuk dikuasai pengusaha-

pengusaha besar. Itu pula mengapa tanah pertanian juga merupakan hajat hidup 

yang tidak boleh diperdagangkan. Bila tanah pertanian juga akan diperdagangkan 

sebagai komoditas pasar, maka hancurlah petani Indonesia. Ketahanan pangan 

tinggal menjadi slogan, semenetara kenyataannya adalah kehancuran pangan. 
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ABSTRACT 

The research aimed to determine the effect of wheat and flour comparison other 

(jackfruit seed flour and flour coconut pulp) for the quality of wet noodles 

according SNI 01-2987-1992. Research using completely randomized design 

(CRD) with treatment that is M1 = noodles made with 100% wheat, M2 = noodles 

made with a ratio 90% 10% wheat flour and other (5% jackfruit seed flour and 5% 

coconut pulp flour), M3 = noodles made with a ratio of 80% wheat flour and 20% 

other (15% jackfruit seed flour and 5% coconut pulp flour), M4 = noodles made 

with a ratio of 70% wheat flour and 30% other (25% jackfruit seed flour and 5% 

flour coconut pulp) and M5 = noodles made with a ratio of 60% wheat flour and 

40% other (35% jackfruit seed flour and 5% coconut pulp flour). The results 

showed that the ratio of flour with another flour significantly different effect on 

the moisture content, ash content, protein content and organoleptic analysis; color, 

texture, aroma and overall assessment. Noodles M1-M3 treatment meets the 

standards SNI but for the best treatment in this study was the treatment M3 = 

noodles made with a ratio of 80% wheat flour and 20% other (15% jackfruit seed 

flour and 5% coconut pulp flour). Using RCR and BEP analysis, wet noodles with 

jackfruit seed flour and coconut pulp flour industry is feasible as small business. 

 

Keywords: Jackfruit seed flour, coconut pulp flour, noodles 

 

PENDAHULUAN 

 Mi merupakan suatu jenis makanan hasil olahan tepung yang sudah 

dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia dan digemari oleh banyak orang. 

Mi digolongkan menjadi dua jenis yaitu mi basah dan mi kering yang biasanya 

dibuat dengan bahan utama tepung terigu. Selama berabad-abad tepung terigu 

digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai jenis makanan seperti mi, roti, kue, 

pasta dan lain-lain. Tepung terigu yang digunakan di Indonesia seluruhnya 

diimpor dari luar negeri dan pada tahun 2010 impor terigu mencapai 5,6 juta ton 

dan seluruhnya digunakan dalam industri pangan. Peningkatan permintaan terigu 

antara lain disebabkan makin beragamnya produk makanan berbasis terigu. 

Kebutuhan terigu yang terus meningkat mengakibatkan harga terigu menjadi 

tinggi mencapai Rp.9.200/kg. 

Nangka adalah salah satu jenis buah yang paling banyak ditanam di 

Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya hanya memakan atau 

memanfaatkan daging buahnya dan hanya sebagian yang memanfaatkan biji 

nangka. Fadillah dkk. (2008) menyatakan bahwa biji nangka kaya akan fosfor 
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yaitu 200 mg dan kalsium 33 mg dalam 100 g biji nangka. Kandungan karbohidrat 

yang tinggi memungkinkan biji nangka diolah menjadi tepung biji nangka yang 

nantinya dapat diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk olahan seperti roti dan 

mi. Kelemahan tepung biji nangka adalah kandungan protein jauh lebih rendah 

dari tepung terigu. Hasil penelitian Herawati (2005) menyatakan bahwa ampas 

kelapa yang selama ini tidak dimanfaatkan untuk produk pangan mengandung 

serat yang cukup tinggi 35,84%. Ampas kelapa bisa dibuat tepung dan kemudian 

diolah menjadi produk pangan seperti roti, permen dan mi. Tepung ampas kelapa 

berperan penting dalam tekstur makanan yang mampu membuat makanan menjadi 

renyah dan tepung ampas kelapa mampu mempertahankan aroma kelapanya 

sehingga penambahan tepung ampas kelapa dalam suatu produk mampu 

memberikan aroma khas kelapa. 

Berdasarkan pernyataan di atas tepung biji nangka dan tepung ampas 

kelapa berpotensi sebagai bahan pensubstitusi tepung terigu dalam pembuatan mi 

basah. Pemanfaatan tepung biji nangka dan tepung ampas kelapa dapat saling 

melengkapi kandungan gizi produk. Sejauh ini penelitian tentang pemanfaatan 

tepung biji nangka dan tepung ampas kelapa dalam pembuatan mi basah belum di 

jumpai.  

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan tepung 

biji nangka dan tepung ampas kelapa dalam pembuatan mi basah, sedangkan 

tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui: 

1. Tingkat substitusi terbaik tepung biji nangka dan tepung ampas kelapa 

terhadap tepung terigu dalam pembuatan mi basah 

2. Kandungan zat gizi mi basah yang disubstitusi oleh tepung biji nangka dan 

tepung ampas kelapa 

3. Penilaian panelis terhadap mi yang disubstitusi oleh tepung biji nangka dan 

tepung ampas kelapa 

4. Analisis usaha mi basah yang disubstitusi oleh tepung biji nangka dan tepung 

ampas kelapa. 

 

METODOLOGI 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan mi basah ini adalah biji 

nangka, ampas kelapa, tepung terigu, minyak goreng, telur, dan air bersih. 

Senyawa kimia yang digunakan adalah NaCl, soda kue, dan CMC (Carboxy 

Methyl Cellulosa). Bahan-bahan yang digunakan dalam analisis mi basah ini 

adalah H2SO4  pekat, K2SO4, HgO, akuades, NaOH-Na2S2O3, H2BO3, metil merah 

dan HCl. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi kompor, panci, 

baskom, blender, saringan, timbangan analitik, nampan, ayakan 80 mesh, ampia, 

timbangan, oven, termometer, stopwatch, erlemenyer, tabung reaksi, desikator, 

gelas ukur, tanur, labu kjeldahl, alat destruksi, kertas label, serbet dan alat tulis. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan secara eksperimen menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan sehingga diperoleh 15 unit 

percobaan. Perlakuan dalam penelitian ini adalah : 

M1  =  Mi dibuat dengan 100% terigu 
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M2  =  Mi dibuat dengan perbandingan 90% terigu dan 10% tepung lain            

(5% tepung biji nangka dan 5% tepung ampas kelapa) 

M3  =  Mi dibuat dengan perbandingan 80% terigu dan 20% tepung lain      

(15% tepung biji nangka dan 5% tepung ampas kelapa) 

M4  =  Mi dibuat dengan perbandingan 70% terigu dan 30% tepung lain     

(25% tepung biji nangka dan 5% tepung ampas kelapa) 

M5  =  Mi dibuat dengan perbandingan 60% terigu dan 40% tepung lain     

(35% tepung biji nangka dan 5% tepung ampas kelapa) 

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan menggunakan 

analisis sidik ragam (ANOVA). Jika F hitung lebih besar atau sama dengan F 

Tabel maka dilanjutkan dengan uji beda nyata Duncan’s Multiple New Range Test 

(DNMRT) pada taraf 5%. 

 

Pelaksanaan penelitian 

Pembuatan mi basah mengacu pada Koswara (2000). Soda kue sebanyak 

2,5 g, telur 75 ml, CMC 2,5 g, kalium sorbat 750 ppm, garam dapur 10 g 

dicampur dengan menggunakan mixer. Kemudian ditambahkan tepung terigu, 

tepung biji nangka dan tepung ampas kelapa dengan perbandingan sesuai 

perlakuan sambil diaduk hingga merata dengan menggunakan mixer sampai 

terbentuk adonan. Adonan yang telah terbentuk dibuat lembaran-lembaran 

kemudian dicetak seperti mi dengan menggunakan ampia. Untaian mi yang 

terbentuk dipotong sepanjang kira-kira 30 cm. Potongan-potongan mi dikukus 

selama 1 menit kemudian mi diangkat, ditiriskan, ditebarkan diatas meja dan 

dioleskan minyak goreng, lalu mi dianginkan sampai cukup dingin.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Kimia Mi Basah 

Kadar air merupakan salah satu karakteristik yang sangat penting pada mi 

basah, karena air dapat mempengaruhi kenampakan dan tekstur pada mi basah. 

Kadar air ikut menentukan kesegaran dan daya awet mi basah. Pengukuran kadar 

abu bertujuan untuk mengetahui besarnya kandungan mineral yang terdapat dalam 

mi basah. Penentuan kadar protein bertujuan untuk mengetahui kadar protein mi 

basah yang dihasilkan dengan menganalisis kadar protein kasar secara tidak 

langsung, karena yang dianalisis adalah kadar nitrogennya.  Nilai rata-rata analisis 

kadar air, kadar abu dan kadar protein mi basah yang dihasilkan setelah diuji 

lanjut dengan DNMRT pada taraf 5% disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tepung biji nangka 

yang digunakan akan mengakibatkan meningkatnya kadar air yang terkandung 

pada mi basah yang dihasilkan. Hal ini disebabkan pada saat penambahan tepung 

biji nangka dan tepung ampas kelapa secara tidak langsung akan mengurangi 

kandungan gluten dan amilopektin pada adonan mi basah. Semakin rendah 

kandungan gluten dan amilopektin maka penambahan air semakin meningkat 

sehingga pembentukan adonan mi basah semakin lama. Firmansyah (2006) 

menerangkan jika kandungan gluten dan amilopektin pada suatu bahan semakin 

sedikit maka sifat bahan tersebut cenderung menyerap air ini disebabkan karena 

kandungan amilosa yang tinggi. Hayati (2009) menerangkan bahwa tepung 
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nangka mengandung amilosa sebesar 86,7% sehingga tepung biji nangka 

cenderung menyerap air. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar air biji nangka 

utuh sebesar 58,6%. Pada proses pembuatan tepung, biji nangka mengalami 

penurunan kadar air menjadi 11,8% dan pada saat pembuatan adonan mi basah 

yang ditambah tepung biji nangka, adonan sukar terbentuk dan menyerap air lebih 

banyak dibandingkan mi basah yang dibuat dari 100% tepung terigu. Kadar air mi 

basah pada penelitian ini berkisar dari 28,34%–41,69%.  

 

Tabel 1. Rata-rata kadar air, kadar abu dan kadar protein mi basah 

Perlakuan 
Analisis Kimia 

Kadar Air Kadar Abu Kadar Protein 

M1(100% terigu) 28,34
a
 0,89

a
 8,86

a
 

M2 (90% terigu : 5% TBN : 5% TAK) 29,82
b
 0,91

b
 8,43

b
 

M3 (80% terigu : 15% TBN : 5% TAK) 34,03
c
 0,93

c
 8,02

c
 

M4 (70% terigu : 25% TBN : 5% TAK) 37,12
d
 0,96

d
 7,23

d
 

M5 (60% terigu : 35% TBN : 5% TAK) 41,69
e
 1,05

e
 6,90

e
 

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama berbeda tidak nyata menurut 

uji DNMRT pada taraf 5% (TBN = tepung biji nangka, TAK = tepung ampas 
kelapa) 

 

Penentuan kadar abu berhubungan erat dengan kandungan mineral yang 

terdapat dalam mi basah, kemurnian serta kebersihan mi basah yang dihasilkan. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa kadar abu pada penelitian ini berkisar dari 0,887%-

1,050%. Kadar abu yang dihasilkan masih memenuhi standar mutu mi basah (SNI 

01-2987-1992) yaitu maksimal 3%. Kadar abu mi basah yang ditambah tepung 

biji nangka dan tepung ampas kelapa 5% secara keseluruhan mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan kadar abu mi basah 100% terigu. Hal ini 

disebabkan karena kandungan mineral yang terdapat pada biji nangka lebih tinggi 

dibandingkan mineral yang terdapat pada terigu. Hayati (2009) menerangkan 

bahwakadar abu tepung biji nangka sebesar 2,89% dan kadar abu tepung terigu 

0,49%. Berdasarkan hasil analisis diketahui kadar abu tepung biji nangka 2,34%. 

Hasil analisis untuk kadara protein dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 

menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tepung biji nangka yang digunakan 

maka kadar protein mi basah yang dihasilkan akan semakin rendah. Hal ini 

disebabkan biji nangka mengandung protein yang rendah. Kandungan protein 

tepung biji nangka 5,3% sedangkan kandungan protein tepung terigu 8,9%. 

Tepung biji nangka tidak dapat meningkatkan kandungan protein mi basah 

sehingga semakin banyak tepung biji nangka yang ditambahkan maka semakin 

rendah kandungan protein mi basah yang dihasilkan sedangkan tepung ampas 

kelapa tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap kandungan protein karena 

penambahannya yang sama dan sedikit. Kandungan protein pada mi basah 100% 

terigu masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan semua perlakuan mi basah 

yang ditambahkan tepung biji nangka dan tepung ampas kelapa 5%. Kadar protein 

mi basah yang dihasilkan berkisar dari 8,86%–6,90%. Kadar protein mi basah M2 

dan M3 yang dihasilkan memenuhi standar mutu mi basah (SNI 01-2987-1992) 

yaitu minimum 8%. 
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Penilaian Organoleptik Mi Basah 

Penilaian organoleptik mengacu pada Setiyaningsih dkk. (2010). Penilaian 

organoleptik dilakukan oleh 25 orang panelis semi terlatih untuk uji deskriptif dan 

uji hedonik. Uji deskriptif bertujuan untuk mengetahui karakteristik mi akibat 

perlakuan yang diuji sedangkan uji hedonik bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kesukaan panelis terhadap mi yang dihasilkan. Penilaian organoleptik dilakukan 

terhadap warna, aroma, tekstur dan penilaian keseluruhan terhadap mi basah. 

Rata-rata penilaian organoleptik mi basah yang dihasilkan setelah diuji lanjut 

dengan DNMRT pada taraf 5% disajikan pada Tabel 2. 

Warna merupakan atribut mutu pertama yang menentukan tingkat 

penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Penilaian secara subyektif dengan 

penglihatan masih sangat menentukan dalam pengujian organoleptik warna. 

Penilaian terhadap warna dilakukan dengan cara mengamati warna dari mi basah 

yang dihasilkan.Warna mi basah yang baik menurut SNI 01-2987-1992 adalah 

normal dalam hal ini umumnya mi basah bewarna kekuning-kuningan. Hasil 

analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perbandingan tepung terigu dan tepung 

lain (tepung biji nangka dan tepung ampas kelapa) berpengaruh nyata terhadap 

warna mi basah. Rata-rata warna mi basah yang dihasilkan setelah diuji lanjut 

dengan DNMRT pada taraf 5% disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa mi basah yang dihasilkan berwarna kuning 

hingga sangat tidak kuning dengan skor 1,48-4,72. Mi basah M1 bewarna kuning, 

M2 bewarna agak kuning, M3 bewarna kurang kuning, M4 bewarna tidak ada 

kuning dan M5 bewarna sangat tidak kuning yaitu bewarna cokelat muda. 

Semakin banyak jumlah tepung biji nangka yang digunakan maka warna mi basah 

akan berwarna cokelat. Hal ini disebabkan karena terjadi reaksi karamelisasi saat 

perebusan dan pengeringan biji nangka, sehingga menghasilkan tepung biji 

nangka berwarna kecoklatan. Fadillah dkk. (2008) menerangkan proses 

pemasakan biji nangka yang lama akan menyebabkan penguapan air yang tinggi 

sehingga suhu pemasakan semakin tinggi dan mengakibatkan terjadi karamelisasi 

gula. Warna tepung terigu dan tepung ampas kelapa bewarna putih sehingga 

adonan yang terbentuk adalah campuran putih dan cokelat, sedangkan warna 

kuning dihasilkan dari pencampuran telur pada adonan mi. Mi basah perlakuan 

M1, M2 dan M3 masih kelihatan normal sesuai dengan standar mutu mi basah 

(SNI 01-2987-1992) sedangkan perlakuan M4 dan M5 tidak memiliki warna mi 

basah yang diharapkan yaitu berwarna kekuning-kuningan. 

Winarno (2008) menyatakan bahwa dalam banyak hal kelezatan makanan 

ditentukan oleh aroma atau bau dari makanan tersebut. Aroma atau bau terdeteksi 

ketika senyawa volatil masuk dan melewati saluran hidung dan diterima sistem 

olfaktori. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa rasio terigu dan tepung 

lain (tepung biji nangka dan tepung ampas kelapa) berpengaruh nyata terhadap 

aroma mi basah. Rata-rata  aroma mi  basah yang  dihasilkan disajikan  pada 

Tabel 2. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan M1 tidak beraroma kelapa 

sedangkan pada perlakuan M2, M3, M4 dan M5 aroma mi basah yang dihasilkan 

beraroma kelapa dengan skor 1,88-1,96. Mi basah yang dibuat 100% terigu 

mempunyai aroma khas mi basah, sedangkan mi basah yang dibuat dari tepung 

biji nangka dan tepung ampas kelapa menghasilkan aroma kelapa. Beberapa 

panelis menyatakan bahwa pada perlakuan dengan penambahan ampas kelapa 
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menimbulkan aroma kelapa yang membuat daya tarik untuk mengkonsumsinya. 

Aroma kelapa berasal dari tepung ampas kelapa yang mampu memberikan aroma 

pada mi basah. Aroma kelapa terjadi pada saat pengeringan ampas kelapa yang 

menyebabkan terbentuknya senyawa volatil. 

 

Tabel 2. Rata-rata penilaian organoleptik mi basah 

Perlakuan 

Atribut Penilaian Organoleptik 

Warna Aroma Tekstur 
Penilaian 

Keseluruhan 

M1(100% terigu) 1,48
a
 3,88

a
 1,32

a
 1,56

a
 

M2 (90% terigu : 5 % TBN : 5 % 

TAK) 

2,28
b
 1,88

b
 1,72

b
 

1,80
a
 

M3 (80% terigu : 15 % TBN : 5 

% TAK) 

2,72
c
 1,92

b
 2,28

b
 

1,84
a
 

M4 (70% terigu : 25 % TBN : 5 

% TAK) 

4,32
d
 1,96

b
 2,80

c
 

3,28
b
 

M5 (60% terigu : 35 % TBN : 5 

% TAK) 

4,72
e
 1,96

b
 4,95

d
 

3,52
b
 

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama berbeda tidak nyata menurut 

uji  DNMRT pada taraf 5%. (TBN = tepung biji nangka, TAK = tepung ampas 

kelapa). 

 

Tekstur mi basah dapat dinilai dari dengan cara dipegang dan tekstur mi 

basah yang baik adalah kenyal. Tabel 2 menunjukkan bahwa tekstur mi pada 

perlakuan M1 sangat kenyal berbeda nyata terhadap perlakuan M2 dan M3 

dengan tekstur kenyal, perlakuan M3 bertekstur agak kenyal dan perlakuan M4 

betekstur tidak kenyal. Tekstur yang kenyal disebabkan karena kandungan gluten 

yang berasal dari terigu mampu mengikat adonan sehingga memberikan tekstur 

yang kenyal pada mi basah. Astawan (2004) mengatakan kandungan gluten yang 

terdapat pada terigu yang menyebabkan mi yang dihasilkan tidak mudah putus 

pada proses pencetakan dan pemasakan. Mi pada perlakuan M5 menghasilkan 

tekstur tidak kenyal, yang disebabkan karena berkurangnya kandungan gluten 

yang berasal dari terigu sehingga kurang mengikat adonan dan memberikan 

tekstur tidak kenyal dan putus-putus pada mi basah. 

Penilaian keseluruhan merupakan penilaian panelis terhadap mi basah 

yang meliputi seluruh atribut termasuk warna, aroma dan tekstur. Hasil analisis 

sidik ragam menunjukkan bahwa rasio terigu dan tepung lain (tepung biji nangka 

dan tepung ampas kelapa) mempengaruhi tingkat kesukaan panelis terhadap mi 

basah. Tabel 2 menunjukkan bahwa penilaian hedonik (tingkat kesukaan) 

terhadap mi basah yang dilakukan oleh panelis berkisar dari suka hingga tidak 

suka dengan skor 1,56−3,52. Penilaian keseluruhan panelis terhadap mi basah 

M4-M5 adalah tidak suka. Panelis masih merasa asing karena baru melihat mi 

basah yang berwarna cokelat. Hal ini terlihat pada uji deskriptif yang 

menunjukkan warna yang dihasilkan kurang khas mi basah yaitu berwarna 

kecoklat-coklatan dan tekstur mi basah perlakuan M5 tidak kenyal. Hal ini 

disebabkan kurangnya kandungan gluten sehingga tekstur mi basah putus-putus. 

Penilaian panelis terhadap mi basah M1, M2 dan M3 lebih disukai karena mi 

basah terlihat seperti mi basah yang biasa dikonsumsi. Hal ini terlihat pada hasil 
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uji deskriptif terhadap mi basah M1, M2 dan M3 yang dihasilkan bewarna kuning, 

aroma kelapa dan tekstur yang kenyal. 

 

Analisis Usaha Mi Basah 

Analisis usaha mi basah diperlukan untuk melihat biaya produksi mi basah 

yang disubstitusi oleh tepung biji nangka dan tepung ampas kelapa. Biaya 

produksi disini adalah biaya keseluruhan sehingga apabila dipasarkan, kita bisa 

mengetahui berapa harga jualnya. Perhitungan analisis biaya dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Biaya variabel pada usaha mi basah  meliputi bahan utama dan bahan 

penunjang. Besarnya pengeluaran biaya variabel dalam satu kali proses produksi 

usaha mi basah  disajikan pada Tabel 1. Biaya tidak tetap (variabel) untuk produk 

mi basah yaitu senilai Rp  172.900,00 per unit output merupakan biaya pembelian 

bahan baku (tepung biji nangka,tepung terigu,tepung ampas kelapa , telur, baking 

soda, CMC, garam dapur, dan isi ulang gas), dan alat-alat penunjang yang hanya 

digunakan sekali pakai. Bahan penunjang (sarung tangan karet, serbet, sponge, 

plastik kemasan dan sabun). 

Biaya variabel yang paling banyak dikeluarkan dalam usaha mi basah ini 

adalah  adalah  biaya  pengadaan  bahan  utama  produksi   yaitu berupa tepung 

biji nangka dan tepung terigu  sebesar Rp 30.000,00 dan 60.000,00 Hal ini 

dikarenakan bahan utama ini merupakan komponen yang paling penting dalam 

usaha pengolahan tepung biji nangka menadi mi basah, biaya bahan utama dan 

bahan penunjang berupa biaya penggunaan CMC, garam dan sponge merupakan 

biaya yang paling sedikit jumlahnya. Hal ini dikarenakan pemakaian CMC dan 

garam hanya sedikit pemakaiannya ,begitu juga dengan sponge, pembelian satu 

kali bisa untuk penggunaan jangka panjang, sehingga biaya yang dikeluarkan 

sedikit.  

Biaya tetap yang dikeluarkan oleh pengusaha pada usaha mi basah 

berbahan dasar  disajikan pada Tabel 3. Dapat diketahui bahwa rincian biaya tetap 

yang dikeluarkan dalam usaha mi basah selama satu kali proses produksi adalah 

sebesar Rp 76.307, 26  biaya tetap yang paling banyak dikeluarkan adalah biaya 

tenaga kerja yaitu sebesar Rp 60.000,00. 

Biaya tenaga kerja sebesar Rp 60.000,00 per hari.  Jumlah tenaga kerja 

yang diperlukan selama produksi perhari (7 jam kerja) dimana usaha ini 

menggunakan 2 orang pekerja, dalam skala industri rumah tangga pembagian 

kerja dan jam kerja  tidak seragam, hal tersebut dikarenakan biaya UMK dibagi 

dengan hari kerja sebanyak 25 hari kerja, sehingga dalam 7 jam kerja produksi mi 

basah  sebesar  20  kg  produksi  dibayar  Rp 30.000,00  untuk  2 orang. 

Produksi merupakan hasil yang diperoleh dari usaha pengolahan tepung 

biji nangka tepung terigu dan tepung ampas kelapa  menjadi mi basah selama satu 

hari produksi. Jumlah produksi yang diperoleh dari 20 kg tepung  yaitu 27 unit 

produksi mi basah.  

Penerimaan pada usaha mi basah  adalah nilai fisik dikali dengan harga 

dimana harga yang berlaku adalah harga ditingkat pasar atau penerimaan 

pengusaha usaha mi basah merupakan perkalian antara total jumlah produksi 

dengan harga per bungkus. Mi basah  yang diproduksi oleh produsen selama satu 

kali produksi/hari sebesar 27  bungkus dengan harga tiap bungkus Rp 11.000,00. 

Besarnya penerimaan yang diperoleh  dari  industri  mi disajikan pada Tabel 3. Mi 
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basah ini di isi 1000 gram per bungkus, maka penerimaannya sebesar  Rp 

297.000,00 dari semua penerimaan kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang 

digunakan selama proses produksi, maka didapat keuntungan bersih sebesar Rp 

47.792,74/per unit output mi basah. 

 

Tabel 3. Analisis perhitungan biaya dan total biaya per proses produksi 

Komponen Jumlah (unit) Harga Biaya (Rp) 

Biaya Variabel (TVC)       

A. Bahan utama       

1. Tepung biji nangka (Kg)  10   3.000,00 30.000,00 

2. Tepung terigu (Kg) 8 7.500,00   60.000,00 

3. Tepung ampas kelapa(Kg) 2 1.000,00     2.000,00 

4. Garam dapur (g) 0.1 10.000,00     1.000,00 

5. Telur (Kg) 2 30.000,00   60.000,00 

6. CMC (g) 0.1 18.000,00     1,800,00 

7. Gas isi ulang (Kg) 

8. Baking soda (g) 

 

0.1 

- 

16.000,00 

     15.000,00 

          1.600.00 

Total   133.900,00 

B. Bahan penunjang    

1. Sarung tangan (Lembar) 8   2.000,00     16.000,00 

2. Serbet kain (Lembar) 5   2.000,00     10.000,00 

3. Plastik kemasan (lembar) 20   50     1.000,00 

4. Sabun 1   7.000,00     7.000,00 

5. Sponge (Pcs) 1   5.000,00     5.000,00 

Total     39.000,00 

Total Biaya Variabel                                                172.900,00 

Biaya Tetap       

1. Air dan listrik     6.666,67   

2. Penyusutan Alat   9.640,55   

3. Tenaga kerja   60.000,00   

Total Biaya Tetap 76.307.26 

Total Biaya  249.207,26 

 

Berdasarkan hasil analisis biaya dan pendapatan, maka tingkat kelayakan 

usaha pengolahan pangan lokal tepung biji nangka menjadi mi basah tersebut 

dapat dianalisis dengan menggunakan analisis Revenue Cost Ratio yang 

merupakan perbandingan antara Revenue (penerimaan) dan Cost (biaya yang 

dikeluarkan). Dari hasil perhitungan diperoleh nilai R/C ratio sebesar 1 atau setiap 

Rp 1.0,-biaya yang dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar Rp 1,19. 

Untuk mengetahui efisiensi atau tidaknya dalam usaha mi basah 

digunakan rumus RCR. Dimana RCR merupakan perbandingan anatara 

pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Suatu usaha dapat dikatakan 

menguntungkan dan layak untuk diusahakan apabila nilai R/C rasio lebih besar 

dari satu (R/C > 1), semakin tinggi nilai R/C menunjukkan bahwa penerimaan 

yang diperoleh semakin besar.Namun apabila nilai R/C lebih kecil dari satu (R/C 
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< 1), maka usaha ini tidak mendatangkan keuntungan sehingga tidak layak 

diusahakan 

 

Tabel 4. Analisis Pendapatan dan Efisiensi Usaha Mi Basah 

Komponen Satuan Jumlah Jumlah 

Jumlah produksi Bungkus/hari 27 27 

Harga Rp 9.229,90 11.000,00 

Total Biaya Rp  249.207,26 

Penerimaan Rp  297,000,00 

Keuntungan Rp  47.792,74 

RCR   1,19 

BEP per Produksi   22,66 

BEP per Harga 

Produksi Rp  9,229.90 

 

Hasil perhitungan analisis titik impas modal (Break event Point) 

menunjukan bahwa rata-rata produksi minimal yang harus dicapai pengusaha agar 

usahanya tidak mengalami kerugian adalah pada tingkat produksi sebesar 22,66 

bungkus atau pada tingkat dengan harga dasar Rp 9.229,90 per unit output 

(bungkus mi basah). 

  BEP volume produksi mengGambarkan produksi minimal yang harus 

dicapai dalam usaha agar tidak mengalami kerugian. Hasil ini   menunjukan 

bahwa pada tingkat penjualan sebesar 22.66 (minimal) bungkus usaha mi basah 

dari  tidak menghasilkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. 

BEP harga produksi mengGambar kan tingkat harga terendah untuk  

mencapai titik pulang modal. Tingkat harga terendah ini merupakan harga dasar. 

Apabila harga jual mi basah  ditingkat pengusaha lebih rendah dari harga dasar 

yaitu Rp 9.229,90 per unit output, maka usaha akan mengalami kerugian. Dari 

hasil penelitian diperoleh bahwa harga jual rata-rata adalah Rp 11.000,00 per unit 

output dengan hasil produksi rata-rata sebesar 20 kg bahan baku/produksi.  

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penambahan tepung biji nangka dan tepung ampas kelapa sacara statistik 

berpengaruh terhadap kadar air, kadar abu, kadar protein dan mutu 

organoleptik mi basah. 

2. Mi basah untuk perlakuan M1, M2 dan M3 yang dihasilkan memenuhi standar 

mutu mi basah (SNI 01-2987-1992). Perlakuan terbaik dalam penelitian ini 

adalah perlakuan M3 yaitu mi basah yang dibuat dengan perbandingan  80% 

terigu dan 20% tepung lain (15% tepung biji nangka dan 5% tepung ampas 

kelapa) dengan kadar air 34,03%, kadar abu 0,93, kadar protein 8,02%, 

berwarna kurang kuning, beraroma kelapa, bertekstur kenyal dan disukai 

panelis. 

3. Analisis usaha untuk usaha pembuatan mi basah menghasilkan BCR diatas 1, 

yaitu 1,19 dan harga BEP dibawah harga jual produk, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa usaha tersebut layak untuk dilaksanakan. 



327 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Astawan, M. 2004. Membuat Mi dan Bihun. Penebar Swadaya. Jakarta. 

Fadillah, A., M. Fitriani, N. Nuryanti, S.N. Putra dan S.A. Ahmad. 2008. Variasi 

roti unyil khas bogor dari tepung biji nangka sebagai pengembangan 

produk turunan nangka dan alternatif pangan sehat. PKM Kewirausahaan. 

Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

Firmansyah. 2006. Prospek Pemanfaatan Tepung Jagung untuk Kue Kering 

(Cookies).  Balai Penelitian Tanaman Serelia. Maros 

Hayati. 2009. Pengaruh waktu fermentasi terhadap kualitas tempe dari biji nangka 

(Artocarpus heterophyllus) dan penentuan kadar gizinya. Skripsi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatra Utara. 

Medan. 

Herawati, B. Kusbiantoro, Y. Rismayanti dan Mulyani. 2005. Pemanfaatan 

Limbah Pembuatan VCO. Prosiding Seminar Nasional. Yogyakarta. 

Koswara. 2000. Membuat Mi. Penerbit Bharata. Jakarta. 

Setyaningsih, D., A. Apriyantono dan M. P. Sari. 2010. Analisis Sensori untuk 

Industri Pangan dan Agro. IPB Press. Bogor. 

Winarno, F.G. 2008. Kimia Pangan dan Gizi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 



328 

 

EVALUASI MUTU DAN ANALISIS USAHA PEMBUATAN KUKIS 

BERBASIS TEPUNG BIJI NANGKA DAN TEPUNG TEMPE 

 

Rahmayuni
1
, Netti Herawati

1
, Yusmarini

1
, Noviar Harun

1
, dan Harri Sabar

2 

 

1
Staf Pengajar Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas 

Riau 
2
Mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas 

Riau 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to examine the potential of jackfruid seed flour 

for cookies added with tempe flour. It was a kind of experimental research by 

using Complete Randomized Design (CRD) with four treatments and four 

replications. The treatments were P1 (jackfruid seed 75%, tempe flour 25% ), P2 

(jackfruid seed flour 70%, tempe flour 30%), P3 (jackfruid seed flour 65%, tempe 

flour 35%), P4 (jackfruid seed flour 60%, tempe flour 40%). Parameter observed 

were moisture content, protein levels, and color al wen as. Data were analized 

using ANOVA and DNMRT the level of 5%. The results show that the ratio of 

jackfruit seed flour and tempe flour in each treatment had significant affected to 

the moisture content, protein levels, and to the colour of cookies. Compared with 

the best treatments in this research was P2. Financial analysis using RCR and BEP 

showed that this product feasible become small scale industry. 

 

Keywords: Cookies, jackfruit seed flour, tempe flour 

 

PENDAHULUAN 

Kukis adalah salah satu produk pangan yang banyak beredar di pasaran, 

yaitu sejenis kue yang diperoleh dari pemanggangan adonan dari tepung terigu, 

mentega, gula dan bahan pengembang. Kelebihan dari kukis salah satunya 

memiliki masa simpan yang lama karena memiliki kandungan air yang rendah 

(lebih kecil dari 10%), sederhana dalam pengolahan dan mempunyai rasa yang 

khas (Suarni, 2004). Kukis yang berkualitas tinggi mempunyai lapisan kulit 

berwarna kuning kecoklatan dan berukuran simetris. Ciri-ciri kukis yang baik 

adalah memiliki tekstur yang renyah, tidak keras apabila digigit dan tidak mudah 

hancur namun mudah mencair jika terkena air (Manley, 1993). 

Salah satu sumber karbohidrat yang berpotensi dan saat ini belum 

dimanfaatkan secara optimal adalah biji nangka. Tepung biji nangka mengandung 

protein yang rendah (9,67%), sehingga dalam proses pengolahan selanjutnya perlu 

dilakukan penambahan bahan lain yang mengandung protein tinggi antara lain 

tepung tempe. Tepung tempe merupakan salah satu bahan yang baik digunakan 

untuk menyempurnakan nilai gizi tepung biji nangka. Kandungan protein tepung 

tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh. Penambahan tepung tempe diharapkan 

mampu meningkatkan protein kukis yang dibuat dari tepung biji nangka. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji potensi tepung biji nangka dalam 

pembuatan kukis dengan penambahan tepung tempe serta mengetahui peluang 

usaha dalam pembuatan kukis tersebut. 
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METODOLOGI 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, 

dengan mengunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari empat 

perlakuan dan empat kali ulangan. Adapun perlakuan dalam penelitian ini adalah 

perbedaan tepung biji nangka dengan tepung tempe sebagai berikut: P1 = tepung 

biji nangka : tepung tempe (75:25), P2 = tepung biji nangka : tepun ng tempe 

(70:30), P3= tepung biji nangka : tepung tempe (65:35), P4 = tepung biji nangka : 

tepung tempe (60:40). 

Parameter yang diamati adalah kadar air, kadar protein dan warna. Data 

yang diperoleh dianalisis secara statistik mengunakan analisis sidik ragam 

(ANOVA). Apabila Fhitung ≥ FTabel maka dilanjutkan dengan uji Duncan’s New 

Multiple Range Test (DNMRT) pada taraf 5%. 

 Untuk analisis usaha kukis menggunakan analisis biaya dan pendapatan, 

analisis Revenue Cost Ratio (RCR), dan analisis Break Event Point (BEP). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Kimia 

 

Tabel 1.  Rata-rata kadar air kukis (%), kadar abu kukis (%) dan kadar protein 

kukis (%) 

Perlakuan 

Kadar Air 

Kukis (%) 

Kadar Abu 

Kukis (%) 

Kadar Protein 

Kukis (%) 

P1 (Tepung Biji Nangka 75%, 

Tepung Tempe 25%)  2,44
a   

± 0,86 1,65
a   

± 0,54 12,49
a 
± 0,09 

P2 (Tepung Biji Nangka 70%, 

Tepung Tempe 30%)  2,87
ab 

± 1,02 1,75
ab 

± 0,25 13,69
b 
± 0,16 

P3 (Tepung Biji Nangka 65%, 

Tepung Tempe 35%)  3,63
ab 

± 0,41 2,27
b   

± 0,10 14,48
c 
± 0,34 

P4 (Tepung Biji Nangka 60%, 

Tepung Tempe 40%)   4,02
b  

± 0,46 2,31
b   

± 0,33 15,67
d 
± 0,31 

Ket : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama berbeda tidak nyata (P>0,05) 

 

Kadar Air 

Kadar air adalah banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang 

dinyatakan dalam persen. Air mempunyai peranan yang sangat besar bagi bahan 

pangan itu sendiri. Keberadaan air dalam kukis berhubungan dengan mutu kukis, 

sebagai pengukur bagian bahan kering atau padatan, penentu indeks kestabilan 

selama penyimpanan serta penentu mutu organoleptik terutama rasa dan 

keempukan. Kukis yang baik mempunyai kadar air dibawah 5% (SNI 01- 2973-

1992). Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa penggunaan tepung biji nangka 

dengan tepung tempe memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air kukis yang 

dihasilkan. Rata-rata kadar air kukis yang dihasilkan setelah diuji lanjut DNMRT 

pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 1. 

Data pada Tabel 1 menunjukkan kadar air kukis perlakuan P1 berbeda 

nyata dengan kukis perlakuan P4 tetapi berbeda tidak nyata dengan kukis 

perlakuan P2 dan P3. Kukis perlakuan P2 dan P3 berbeda tidak nyata dengan 

perlakuan kukis P4. Berbeda nyatanya kadar air kukis ini disebabkan oleh 

perbedaan nilai kadar air antara tepung biji nangka dan tepung tempe dimana 
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tepung biji nangka memiliki kadar air 7,14% lebih rendah dari kadar air tepung 

tempe yaitu 7,69%. Semakin tinggi jumlah tepung tempe kandungan air kukis 

cenderung meningkat. Rata-rata kadar air kukis setiap perlakuan telah memenuhi 

standar mutu kukis (SNI 01-2973-1992). 

Proses pembuatan kukis dari tepung biji nangka dan tepung tempe sama 

dengan pembuatan kukis yang dilakukan oleh Ermarina (2012) dan Pertiwi 

(2012). Hasil penelitian Ermarina (2012) tentang kukis yang terbuat dari tepung 

ganyong 100% memiliki kadar air 1,75% dan penelitian kukis oleh Pertiwi (2012) 

dari pati sagu 100% memiliki kadar air 2,74%. Perbedaan kadar air pada 

penelitian ini dengan penelitian Ermarina dan Dian dipengaruhi oleh perbedaan 

kandungan air yang terdapat didalam bahan baku. Kadar air adalah komponen 

penting yang mempengaruhi bahan makanan, karena kadar air dapat 

mempengaruhi penampakan, cita rasa dan tekstur bahan makanan. Selain itu kadar 

air juga mempengaruhi daya simpan bahan makanan tersebut. 

 

Kadar Abu 

Menurut Sudarmadji dkk. (1997), abu adalah zat anorganik sisa hasil 

pembakaran suatu bahan organik. Penentuan kadar abu berhubungan erat dengan 

kandungan mineral yang terdapat pada kukis, kemurnian serta kebersihan suatu 

bahan yang dihasilkan. Rata-rata kadar abu kukis yang dihasilkan setelah diuji 

lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 1.  

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil rata-rata kadar abu kukis 

berkisar antara 1,65% - 2,31%. Kadar abu pada perlakuan P1 dan P2 memenuhi 

standar mutu kukis (SNI 01-2973-1992) yaitu maksimal 2%, sedangkan perlakuan 

P3 dan P4 di atas standar mutu kukis. Kadar abu yang tinggi pada suatu produk 

mengindikasikan adanya cemaran logam atau benda-benda asing selama 

penggolahan. Pada penelitian ini tingginya kadar abu disebabkan karena 

penggunaan tepung tempe. Kadar abu kukis cenderung meningkat, dengan 

meningkatnya penggunaan tepung tempe. Hal ini berkaitan dengan kadar abu 

tepung tempe lebih tinggi dari tepung biji nangka. Hasil analisis kadar abu tepung 

tempe dan tepung biji nangka di laboratorium berturut-turut 2,20% dan 1,59%.   

Penelitian Ermarina (2012) tentang kukis yang terbuat dari tepung 

ganyong 100% memiliki kadar abu  1,27% dan penelitian kukis oleh Pertiwi 

(2012) dari pati sagu 100%  memiliki kadar abu 1,31%. Tinggi rendahnya kadar 

abu kukis dipengaruhi oleh perbedaan kandungan mineral yang terdapat didalam 

bahan baku. Kadar abu dari suatu bahan menunjukkan kandungan mineral yang 

terdapat dalam bahan tersebut, kemurnian serta kebersihan suatu bahan yang 

dihasilkan (Andarwulan dkk., 2011).  

 

Kadar Protein 

Protein merupakan salah satu makromolekul yang penting dalam bahan 

pangan. Protein merupakan sumber gizi utama, yaitu sebagai sumber asam amino 

dan zat makanan yang sangat penting bagi tubuh. Protein selain berfungsi sebagai 

bahan bakar untuk tenaga, juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur 

dalam tubuh.Kadar protein kukis setelah dianalisis secara statistik menunjukkan 

adanya perbedaan yang nyata pada setiap perlakauan. Kukis yang dihasilkan 

mengandung protein yang telah memenuhistandar mutu kukis SNI No. 01-2973-
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1992 yaitu minimal 6%. Rata-rata kadar protein kukis yang dihasilkan setelah 

diuji lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa kandungan protein dari hasil penelitian 

berkisar antara 12,49% - 15,67%. Perbedaan kandungan protein pada kukis yang 

dihasilkan dipengaruhi oleh bahan dasarnya. Tepung biji nangka memiliki 

kandungan protein yang rendah yaitu14,83%, sedangkan kandungan protein 

tepung tempe lebih tinggi yaitu 51,81%. Peningkatan penambahan tepung tempe 

akan menaikan kadar protein kukis dan kukis yang dihasilkan mempunyai nilai 

cerna protein yang lebih tinggi. Selama proses fermentasi kedelai menjadi tempe 

terjadi hidrolisis protein menjadi peptida dan asam amino yang lebih mudah 

dicerna oleh tubuh. Astawan (2008) menyatakan bahwa kapang yang tumbuh 

pada tempe mampu menghasilkan enzim protease untuk menguraikan protein 

menjadi peptida dan asam amino bebas.  

Semakin tinggi kadar protein suatu bahan pangan, menunjukkan tingginya 

kualitas bahan pangan tersebut. Protein sanggat dibutuhkan dalam tubuh karena 

protein berfungsi sebagai penyusun struktur sel, jaringan dan tubuh, pembentukan 

dan perbaikan jaringan sel dan sebagai sintesis hormon, enzim, anti bodi dan 

sumber energi. 

 

Analisis Organoleptik 

 

Tabel 2. Rata-rata warna, rasa, aroma, tekstur dan penilaian keseluruhan 

Ket : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama berbeda tidak nyata (P>0,05) 

 

Warna 

Hasil penilaian organoleptik setelah dilakukan analisis secara statistik 

menunjukkanbahwa penggunaan tepung biji nangka dan tepung tempe 

berpengaruh nyata terhadap warna kukis yang dihasilkan. Rata-rata hasil analisis 

statistik warna kukis setelah diuji lanjut dengan DNMRT pada taraf 5% disajikan 

pada Tabel 2. 

Perlakuan Warna Rasa Aroma Tekstur 
Penilaian 

Keseluruhan 

P1 (Tepung Biji 

Nangka 

75%, Tepung 

Tempe 25%)  

3,50
a    

± 

0,21 

3,80
 
± 

0,18 

3,83
 
± 

0,15 3,83
 
± 0,22 3,86

 
± 0,15 

P2 (Tepung Biji 

Nangka 

70%, Tepung 

Tempe 30%)  

3,70
ab

 ± 

0,22 

3,73
 
± 

0,14 

3,80
 
± 

0,14 3,63
 
± 0,18 3,76

 
± 0,13 

P3 (Tepung Biji 

Nangka 

65%, Tepung 

Tempe 35%)  

3,60
ab 

± 

0,21 

3,60 ± 

0,21 

3,66
 
± 

0,19 3,60
 
± 0,18 3,73

 
± 0,17 

P4 (Tepung Biji 

Nangka 

60%, Tepung 

Tempe 40%)  

3,96
b  

± 

0,21 

3,50
 
± 

0,21 

3,53
 
± 

0,22 3,63
 
± 0,18 3,70

 
± 0,15 
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Nilai rata-rata tingkat kesukaan panelis terhadap warna kukis berkisar 

3,50-3,96 (suka). Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa kukis perlakuan P4 

berbeda nyata dengan P1, tetapi berbeda tidak nyata dengan kukis perlakuan P2 

dan P3. Berbeda nyatanya penilaian organoleptik terhadap warna kukis 

disebabkan oleh penambahan tepung biji nangka dan tepung tempe yang berbeda. 

Warna kukis yang dihasilkan dipengaruhi oleh tepung biji nangka yang 

memiliki warna yang agak putih dan tepung tempe yang berwarna kuning. Kukis 

yang dihasilkan pada perlakuan P4 (tepung tempe dengan persentase lebih tinggi) 

menghasilkan warna kukis lebih disukai. Perlakuan P4 lebih disukai karna 

memiliki warna kuning keemasan dibandingkan dengan kukis pada perlakuan P1, 

P2 dan P3. Warna kukis setiap perlakuan dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Kukis setiap perlakuan 

Walaupun terdapat perbedaan warna kukis pada setiap perlakuan namun 

kisaran penilaian yang diberikan oleh panelis masih dalam kategor suka. Menurut 

Lawless dan Heyman (2010) warna merupakan salah satu parameter yang dapat 

digunakan untuk menilai suatu produk pangan dan dapat menunjang kualitas. 

Warna kukis juga disebabkan oleh adanya reaksi maillard selama proses 

pemanggangan. Winarno (2008) menyatakan bahwa reaksi maillard merupakan 

reaksi antara gugus amino protein dengan gugus karbonil gula pereduksi yang 

menyebabkan perubahan warna menjadi kecoklatan. 

Warna merupakan salah satu atribut mutu yang sangat penting pada bahan 

dan produk pangan. Peranan warna sangat nyata karena umunya konsumen akan 

mendapat kesan pertama, baik suka atau tidak suka terhadap produk pangan dari 

warnanya. Apabila suatu bahan makanan memiliki warna yang tidak menarik 

maka bahan makanan tersebut tidak dipilih. 

 

Rasa 

Hasil penilaian organoleptik setelah dilakukan analisis secara statistik 

menunjukkan bahwa penggunaan tepung biji nangka dan tepung tempe 

berpengaruh tidak nyata terhadap rasa kukis pada setiap perlakuan. Rata-rata 

penilaian panelis terhadap rasa kukis dapat dilihat pada Tabel 2.  

Data Tabel 2 menunjukkan bahwa pengujian penilaian organoleptik secara 

hedonik terhadap rasa kukis berkisar antara 3,50-3,96 (Suka). Formulasi tepung 

biji nangka dan tepung tempe yang berbeda pada pembuatan kukis memberikan 

pengaruh tidak nyata terhadap organoleptik rasa kukis. Perlakuan tidak memberi 

rasa yang spesifik karena rasa yang dihasilkan berbeda tidak nyata. Pembentukan 

rasa kukis terjadi selama proses pemanggangan. Rasa merupakan salah satu faktor 

utama yang menarik perhatian konsumen terhadap bahan makanan. Rasa 
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terbentuk dari perpaduan komposisi bahan makanan yang digunakan dalam bahan 

makanan.  

Rasa banyak melibatkan panca indera lidah. Penginderaan dapat dibagi 

menjadi empat yaitu asin, asam, manis dan pahit (Winarno, 2008). Rasa kukis 

yang dihasilkan pada semua perlakuan adalah manis, sehingga semua perlakuan 

kukis umumnya dapat diterima oleh panelis. Rasa manis ini disebabkan oleh 

penambahan gula. Gula yang digunakan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, 

karena penambahan gula pada produk pangan yang berlebihan akan menutup 

komponen lain dalam bahan pangan dan menurunkan nilai rasa dari produk 

aslinya.  

 

Aroma 

Aroma makanan sangat menentukan kelezatan dari suatu bahan makanan. 

Aroma dipengaruhi oleh indera penciuman. Pada umumnya bau yang diterima 

oleh hidung dan otak lebih banyak merupakan campuran empat macam bau yaitu 

harum, asam, tengik dan hangus (Winarno, 2008). Hasil penilaian organoleptik, 

setelah dilakukan analisis secara statistik menunjukkan bahwa penggunaan tepung 

biji nangka dan tepung tempe berpengaruh tidak nyata terhadap aroma kukis pada 

setiap perlakuan. Rata-rata penilaian panelis terhadap aroma kukis dapat dilihat 

pada Tabel 2.  

Data Tabel 2 menunjukkan bahwa penilaian organoleptik secara hedonik 

terhadap aroma kukis berkisar antara 3,53-3,83 (Suka). Penggunaan tepung biji 

nangka dan tepung tempe tidak memberikan aroma yang spesifik pada kukis dan 

semua perlakuan dapat diterima oleh panelis. Tepung biji nangka dan tepung 

tempe memiliki aroma yang tidak terlalu spesifik. Aroma yang dihasilkan pada 

kukis dipengaruhi oleh bahan-bahan dasar lain dan dipengaruhi pemanasan yaitu 

pemanggangan. Aroma langu yang umumnya terdapat pada kedelai berkurang 

bahkan hilang selama proses fermentasi. Septiani (2004) menyatakan bahwa 

selama proses fermentasi kedelai menjadi tempe terjadi perubahan baik fisik 

maupun kimia yang disebabkan oleh jamur Rhizopus oryzae yang mempunyai 

kemampuan mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. 

Kemampuan seseorang untuk mendeteksi aroma berbeda tergantung 

sensitivitas indra penciuman yang dimiliki (Meilgaard dkk., 1999). Aroma 

makanan banyak menentukan kelezatan bahan makanan tersebut. Aroma lebih 

banyak kaitannya dengan alat panca indera penciuman. Aroma atau bau yang 

terdapat pada suatu bahan biasanya berasal dari sifat alami bahan tersebut dan ada 

yang berasal dari berbagai macam campuran bahan penyusunya. Efek dari 

berbagai bahan penyusunnya dapat menciptakan kesan yang berbeda dengan bau 

sifat alami bahan tersebut (Deman, 1997). 

 

Tekstur 

 Kartika dkk. (1998) menyatakan bahwa tekstur merupakan sensasi tekanan 

yang dapat diamati dengan menggunakan mulut (pada waktu digigit, dikunyah 

dan ditelan) dan perabaan dengan jari. Hasil penilaian organoleptik setelah 

dilakukan analisis secara statistik menunjukkan bahwa penggunaan tepung biji 

nangka dan tepung tempe berpengaruh tidak nyata terhadap tekstur kukis pada 

setiap perlakuan. Rata-rata penilaian panelis terhadap tekstur kukis dapat dilihat 

pada Tabel 2.  
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 Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesukaan terhadap tekstur 

kukis berkisar antara 3,60-3,83 (suka). Formulasi tepung biji nangka dan tepung 

tempe yang berbeda pada pembuatan kukis memberikan pengaruh tidak nyata 

terhadap organoleptik tekstur kukis pada setiap perlakuan. Kukis yang dihasilkan 

memiliki tekstur yang lunak dan renyah yang sesuai dengan kukis seperti 

dipasaran. Sehingga kukis yang dihasilkan umumnya dapat diterima oleh panelis. 

Tekstur makanan merupakan segi penting dari mutu makanan, kadang-

kadang lebih penting dari pada rasa dan aroma. Tekstur juga dapat mempengaruhi 

citarasa dari pada makanan tersebut. Tekstur paling penting pada makanan lunak 

dan makanan renyah (Deman, 1997). Kukis yang merupakan makanan kering 

pada umumnya bertekstur lunak dan renyah. Menurut Lawless dan Heymann 

(2010) tekstur suatu produk pangan berperan penting dalam proses penerimaan 

produk oleh konsumen, sehingga tekstur menjadi salah satu kriteria utama yang 

digunakan konsumen untuk menilai mutu dan kesegaran suatu produk. 

 

Penilaian Keseluruhan 

Hasil penilaian organoleptik, setelah dilakukan analisis secara statistik 

menunjukkan bahwa penggunaan tepung biji nangka dan tepung tempe 

berpengaruh tidak nyata terhadap penilaian keseluruhan kukis pada setiap 

perlakuan. Rata-rata penerimaan keseluruhan kukis dapat dilihat pada Tabel 2.  

Data pada Tabel 2 menunjukkan tingkat kesukaan secara keseluruhan 

terhadap kukis berkisar antara 3,73–3,90 (suka). Penerimaan keseluruhan 

merupakan hasil penilaian keseluruhan terhadap aroma, warna, rasa dan tekstur 

kukis yang dihasilkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kukis yang dihasilkan 

umumnya dapat di terima oleh panelis baik dari segi warna, aroma, rasa dan 

tekstur. Warna kukis yang dihasilkan pada setiap perlakuan berbeda, namun masih 

dalam kategori suka. Aroma, rasa dan tekstur yang dihasilkan pada setiap 

perlakuan berbeda tidak nyata. Meskipun terdapat perbedaan penilaian pada 

aroma, rasa dan tekstur kukis, namun penilaian konsumen masih dalam kategori 

suka.  

 

Penentuan Kukis Terpilih 

Produk pangan yang berkualitas baik harus memiliki nilai gizi yang baik 

dan memiliki penilaian organoleptik yang dapat diterima oleh konsumen. Kukis 

merupakan salah satu produk yang harus memiliki kualitas yang baik dan bergizi 

tinggi. Hasil kompilasi semua data analisis kimia dan organoleptik disajikan pada 

Tabel 3.  

Berdasarkan analisis kadar air, kukis semua perlakuan telah memenuhi 

standar mutu kukis (SNI 01-2973-1992). kadar air kukis setiap perlakuan sama 

baiknya. Kadar abu kukis yang memenuhi standar standar mutu kukis (SNI 01-

2973-1992) hanya perlakuan P1 dan P2. Berdasarkan analisis kadar protein kukis, 

perlakuan P4 memiliki protein yang paling tinggi dibandingkan dengan 

perlakuaan yang lain namun kadar abu pada perlakuan P4 tidak memenuhi standar 

mutu kukis (SNI 01-2973-1992). Semakin tinggi persentase penambahan tepung 

tempe semakin besar protein kukis dan semakin tinggi kandungan asam 

aminonya, karena asam amino tepung tempe lebih lengkap dibandingkan dengan 

tepung yang lain dan proteinnya mudah dicerna oleh tubuh. Dari perlakuan P1 dan 

P2 diketahui bahwa kukis yang terpilih adalah kukis P2. Kukis perlakuan P2 
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dipilih dengan alasan adalah kukis P2 kandungan proteinnya lebih tinggi 

dibandingkan dengan P1. Berdasarkan penilaian organoleptik secara hedonik 

terhadap warna, aroma, rasa, tekstur, penilaian keseluruhan dan tingkat kesukaan 

panelis anak terhadap kukis perlakuan P2 adalah agak suka  hingga suka. 

 

Tabel 3. Penilaian kukis perlakuan terpilih 

Penilaian 
Kukis Perlakuan 

P1 P2 P3 P4 

Analisis Kimia     

Kadar Air 2,44
a 

 2,87 
ab 

3,63
ab 

4,02
b 

Kadar Abu 1,65
a 

1,75
ab 

2,27
b 

2,31
b 

Kadar Protein 12,49
a 

13,69
b 

14,48
c 

15,67
d 

     

Warna 3,50
a 

3,70
ab 

3,60
ab 

3,96
b 

Rasa 3,80
 

3,73
 

3,60
 

3,50
 

Aroma 3,83
 

3,80
 

3,66
 

3,53
 

Tekstur 3,83
 

3,63
 

3,60
 

3,63
 

Penerimaan Keseluruhan 3,86
 

3,76
 

3,73
 

3,70
 

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris yang sama berbeda tidak 
nyata 

 

Analisis Usaha 

 Untuk mengetahui layak atau tidak suatu produk untuk diproduksi dalam 

skala yang lebih besar perlu dilakukan analisis usaha terhadap produk tersebut. 

Analisis usaha pada penelitian ini mencakup kebutuhan biaya yang dibutuhkan 

untuk memproduksi kukis. Usaha pembuatan kukis direncanakan untuk 

memproduksi kukis yang terbuat dari tepung biji nangka dan tepung tempe 

dengan komposisi 70:30 yang merupakan perlakuan terbaik pada penelitian ini. 

Rincian kebutuhan biaya untuk satu kali proses produksi dapat dilihat pada Tabel 

4. 

Kebutuhan biaya usaha kukis terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. 

Biaya variabel pada usaha kukis meliputi bahan utama dan bahan penunjang. 

Besarnya pengeluaran biaya variabel dalam satu kali proses produksi usaha kukis  

disajikan pada Tabel 4. Biaya tidak tetap (variabel) untuk produk kukis yaitu 

senilai Rp  231.600,00 per unit output terdiri dari  biaya pembelian bahan baku 

(tepung biji nangka, tepung tempe, gula, telur, baking powder, margarin, garam 

dapur, dan isi ulang gas), dan alat-alat penunjang yang hanya digunakan sekali 

pakai. Bahan penunjang (sarung tangan karet, serbet, sponge, plastik kemasan dan 

sabun). 

Biaya tetap yang dikeluarkan oleh pengusaha pada usaha kukis berbahan 

dasar tepung biji nangka dan tepung tempe disajikan pada Tabel.4. Dapat 

diketahui bahwa rincian biaya tetap yang dikeluarkan dalam usaha kukis selama 

satu kali proses produksi adalah sebesar Rp 118.644,02. Rincian biaya tetap yang 

paling banyak dikeluarkan adalah biaya tenaga kerja yaitu sebesar Rp 100.000,00.  

Pada usaha pembuatan kukis ini, tenaga kerja yang diperlukan selama 

produksi perhari (7 jam kerja) adalah menggunakan 4 orang pekerja. Dalam skala 

industri rumah tangga pembagian kerja dan jam kerja  tidak seragam, hal tersebut 

dikarenakan biaya UMK dibagi dengan hari kerja sebanyak 25 hari kerja, 
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sehingga dalam 7 jam kerja produksi kukis  sebesar  10  kg  produksi  dibayar  Rp 

25.000,00  per orang 

 

Tabel 4. Analisis perhitungan biaya dan total biaya untuk setiap produksi 

Komponen Jumlah (unit) Harga Biaya (Rp) 

Biaya Variabel (TVC)      

A. Bahan utama      

1. Tepung biji nangka (Kg)  7  24.000,00 

2. Tepung tempe (Kg) 3    40.000,00 

3. Garam (g) 0.1 10.000,00     1.000,00 

4. Margarin (g) 2 25.000,00     50.000,00 

5. Telur (Kg) 1 30.000,00   30.000,00 

6. Gula (Kg) 2 15.000,00 30.000,00 

7. Gas isi ulang (Kg) 

8. Baking powder (g) 

5 

0.1 

- 

1.600,00 

  15.000,00 

16,000.00 

Total   184,100.00 

B. Bahan penunjang    

2. Sarung tangan (Lembar) 12   2.000,00     24.000,00 

2. Serbet kain (Lembar) 5   2.000,00     10.000,00 

3. Plastik kemasan (lembar) 30   50     1.500,00 

4. Sabun 1   7.000,00     7.000,00 

5. Sponge (Pcs) 1 5.000,00     5.000,00 

Total     47,500.00 

Total Biaya Variabel 231.600,00 

Biaya Tetap      

1. Air dan listrik    6.666,67   

2. Penyusutan Alat  11.977,67   

3. Tenaga kerja  100.000,00   

Total Biaya Tetap 118.644,02 

Total Biaya  350.244,02 

 

Proses produksi dilakukan untuk satu hari produksi. Diasumsikan bahwa 

proses produksi dilakukan setiap hari selama satu bulan, sehingga dalam satu 

bulan dilakukan 30 kali proses produksi. Masing-masing proses produksi 

membutuhkan bahan baku sebanyak 10 kg, dan produk yang dihasilkan adalah 

sebanyak 30 bungkus per hari. 

Penerimaan pada usaha kukis berbahan baku tepung biji nangka dan 

tepung tempe yang menghasilkan kukis bermutu tinggi  adalah nilai fisik dikali 

dengan harga dimana harga yang berlaku adalah harga ditingkat pasar atau 

penerimaan pengusaha usaha kukis merupakan perkalian antara total jumlah 

produksi dengan harga per bungkus. Kukis yang diproduksi oleh produsen selama 

satu kali produksi/hari sebesar 30 bungkus dengan harga tiap bungkus Rp 

18.000,00. Besarnya penerimaan yang diperoleh  dari  industri  kukis disajikan 

pada Tabel 5. Kukis ini di isi 900 gram per bungkus, maka penerimaannya sebesar  

Rp 540.000,00 dari semua penerimaan kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang 
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digunakan selama proses produksi, maka didapat keuntungan bersih sebesar Rp 

189.755,98/per unit output kukis. 

 

Tabel 5. Analisis Pendapatan dan Efisiensi  Usaha kukis  

Komponen Satuan Jumlah Jumlah 

Jumlah produksi Bungkus/hari 30 30 

Harga Rp 11,674.80 18.000,00 

Total Biaya Rp  350.244,02 

Penerimaan Rp  540.000,00 

Keuntungan Rp  189.755,98 

RCR   1,54 

BEP per Produksi   19,46 

BEP per Harga Produksi Rp  11.674,80 

.  

Berdasarkan hasil analisis biaya dan pendapatan, maka tingkat kelayakan 

usaha pengolahan pangan lokal tepung biji nangka menjadi kukis tersebut dapat 

dianalisis dengan menggunakan analisis Revenue Cost Ratio yang merupakan 

perbandingan antara Revenue (penerimaan) dan Cost (biaya yang dikeluarkan). 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai R/C ratio sebesar 1 atau setiap Rp 1.0,-biaya 

yang dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar Rp 1,54. kukis, 

digunakan rumus RCR. Dimana RCR merupakan perbandingan anatara 

pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Suatu usaha dapat dikatakan 

menguntungkan dan layak untuk diusahakan apabila nilai R/C rasio lebih besar 

dari satu (R/C > 1), semakin tinggi nilai R/C menunjukkan bahwa penerimaan 

yang diperoleh semakin besar. Namun apabila nilai R/C lebih kecil dari satu (R/C 

< 1), maka usaha ini tidak mendatangkan keuntungan sehingga tidak layak 

diusahakan 

Hasil perhitungan analisis titik impas modal (Break event Point) 

menunjukan bahwa rata-rata produksi minimal yang harus dicapai pengusaha agar 

usahanya tidak mengalami kerugian adalah pada tingkat produksi sebesar 19,46 

bungkus atau pada tingkat dengan harga dasar Rp 11.674,80  per unit output 

(bungkus kukis). 

  BEP volume produksi mengGambarkan produksi minimal yang harus 

dicapai dalam usaha agar tidak mengalami kerugian. Hasil ini   menunjukan 

bahwa pada tingkat penjualan sebesar 19,46 (minimal) bungkus usaha kukis 

berbahan dasar tepung biji nangka dan tepung tempe tidak menghasilkan 

keuntungan dan tidak mengalami kerugian. 

BEP harga produksi mengGambarkan tingkat harga terendah untuk  

mencapai titik pulang modal. Tingkat harga terendah ini merupakan harga dasar. 

Apabila harga jual kukis ditingkat pengusaha lebih rendah dari harga dasar yaitu 

Rp 11.674,80 per unit output, maka usaha akan mengalami kerugian. Dari hasil 

penelitian diperoleh bahwa harga jual rata-rata adalah Rp 18.000,00 per unit 

output dengan hasil produksi rata-rata sebesar 10 kg bahan baku/produksi.  
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perbedaan persentase tepung biji nangka dan tepung tempe berpengaruh 

terhadap kadar air, kadar abu, kadar protein dan penilaian organoleptik 

secara hedonik terhadap warna kukis yang dihasilkan. 

2. Kukis yang terpilih adalah kukis perlakuan P2 (tepung biji nangka 70%, 

tepung tempe 30%), dengan alasan kukis P2 memiliki kadar air dan kadar 

abu yang sesuai dengan persyaratan standar mutu kukis (SNI 01-2973-

1992) dan memiliki kadar protein yang tinggi dari P1. 

3. Hasil analisis biaya dan pendapatan, maka tingkat kelayakan usaha 

pengolahan pangan lokal tepung biji nangka menjadi kukis tersebut 

diperoleh nilai R/C ratio sebesar 1 atau setiap Rp 1.0,-biaya yang 

dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar Rp 1,54 kukis, 

sehingga usaha ini layak untuk diusahakan. 

4. Hasil perhitungan analisis titik impas modal (Break event Point) 

menunjukan bahwa rata-rata produksi minimal yang harus dicapai 

pengusaha agar usahanya tidak mengalami kerugian adalah pada tingkat 

produksi sebesar 19,46 bungkus atau pada tingkat dengan harga dasar Rp 

11.674,80  per unit output (bungkus kukis). 

5. Harga jual rata-rata adalah Rp 18.000,00 per unit output dengan hasil 

produksi rata-rata sebesar 10 kg bahan baku/produksi.  
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ABSTRAK 

Bakteri asam laktat (BAL) yang biasa digunakan dalam fermentasi produk pangan 

dapat berperan sebagai agensia hipokolesterolemik. Bakteri asam laktat dapat 

berperan menurunkan kolesterol (hipokolesterolemik) jika BAL tersebut mampu 

tumbuh dengan baik pada sistem pencernaan. Oleh karena itu BAL yang potensial 

untuk menurunkan kolesterol adalah BAL yang bersifat probiotik. Penelitian  

bertujuan untuk (1) mengkaji ketahanan isolat  Lactobacillus plantarum 1 

terhadap asam secara in vitro, (2) mengkaji ketahanan isolat  Lactobacilus 

plantarum 1 terhadap asam dan garam empedu secara in vitro dan (3) mengkaji 

aktivitas antimikroba dari isolat Lactobacillus plantarum 1. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa isolat  Lactobacillus plantarum 1 R.1.3.2 dan R.11.1.2 dapat 

bertahan hidup hingga pH 3 sedangkan pada pH 2 kedua isolat tersebut tidak 

dapat tumbuh dan berkembangbiak.  Lactobacilus plantarum 1 R.1.3.2 dan 

R.11.1.2 dapat tumbuh pada medium yang ditambah oxgall, sodium taurokolat 

dan asam kolat. Kemampuan tumbuh lebih baik pada medium yang mengandung 

sodium taurokolat. Lactobacilus plantarum 1 R.1.3.2 dan R.11.1.2 mempunyai 

aktivitas mikroba dan aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan L. acidophilus 

FNCC 0051. 

 

Kata Kunci : Bakteri asam laktat, Lactobacilus plantarum, antimikroba 
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ABSTRAK 

Pada penelitian sebelumnya telah dihasilkan es krim berbahan baku soyghurt. 

Untuk menjaga viabilitas eskrim soyghurt telah dihasilkan enkapsulasi BAL 

(Bakteri Asam Laktat), sehingga soyghurt sebagai pangan fungsional dapat 

berperan sebagaimana  mestinya sebagai makanan probiotik. Pembuatan es krim 

berbahan dasar soyghurt  mengandung enkapsulasi BAL ini nantinya diharapkan 

akan mengimbangi es krim soygurt tanpa enkapsulasi yang ada dipasaran, untuk 

itu sebelum es krim ini dipasarkan perlu diketahui tingkat penerimaan konsumen. 

Es krim soyghurt  mengandung enkapsulasi BAL merupakan produk baru dalam 

industri pangan oleh karena itu, perlu adanya rencana dalam biaya produksi serta 

bahan baku dan juga untuk melihat keuntungan ataupun kerugian pada proses 

produksi. Sebelum produk ini diturunkan kepasaran, perlu dilakukan analisis 

usaha terhadap produk baru tersebut (Soeparmoko, 2001). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tingkat penerimaan panelis dan analisis usaha es krim 

soyghurt. Metoda penelitian dimulai dengan pembuatan es krim soyghurt 

mengandung enkapsulasi BAL, selanjutnya diuji secara organoleptik terhadap 

penerimaan panelis dengan cara membandingkan es krim soyghurt mengandung 

enkapsulasi BAL dengan es krim soyghut biasa oleh 30 orang panelis tidak 

terlatih. Kemudian hasilnya di analisis dengan Cohran‟Q Test dan selanjutnya es 

krim soyghurt mengandung enkapsulasi BAL dilakukan analisis usahanya. Dari  

hasil uji organolpetik yang di uji lebih lanjut dengan analisis Cohran‟Q Test 

diperoleh nilai hitung sebesar 0,11, sedangkan nilai Chi Square 3,481. Hal ini 

menunjukkan  bahwa antara es krim soygurt tanpa enkapsulasi BAL dengan 

eskrim soygurt yang mengandung enkapsulasi BAL tidak terjadi perbedaan 

penerimaan panelis.Selanjutnya dari analisis usaha eskrim soygurt enkapsulasi 

diperoleh RCR sebesar 1,17, BEP volume produksi sebesar 10.280,35 cup, dan 

BEP harga produksi sebesar Rp. 5.997,- 

 

Kata kunci : Soygurt, enkapsulasi, bakteri asam laktat 
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ABSTRAK 

Kawasan pesisir Provinsi Riau dan pulau-pulau yang tersebar di sekitarnya 

merupakan kawasan yang kaya dengan hutan nipah. Nipah ini akan menghasilkan 

malai,  dan bila dilakukan penyadapan  akan didapat nira yang mengandung gula 

dan berpotensi untuk diolah menjadi etanol. Nira nipah berpotensi untuk 

menghasilkan 15.600 liter etanol per hektar, atau 2 kali lipat hasil yang diperoleh 

dari tebu, dan 6 kali lipat hasil dari jagung (Tamunaidu et al., 2011).  Oleh sebab 

itu, strategi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah kajian terhadap 

kelayakan teknis dan teknologi dengan melakukan sejumlah eksperimen untuk  

mendapatkan kondisi fermentasi optimum dengan memperkenalkan proses 

fermentasi nira kental (very high gravity, VHG, fermentation.  Penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan kombinasi terbaik konsentrasi glukosa dan 

konsentrasi Tween80™ sebagai surfaktan dan sumber nutrisi bagi Saccharomyces 

cerevisiae teramobil untuk menghasilkan bioetanol pada proses fermentasi nira 

nipah kental (VHG). Penelitian ini telah dilakukan dengan menggunakan 

rancangan acak lengkap pola faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama adalah 

konsentrasi Tween80™ yang terdiri dari empat taraf (0; 0,2; 0,4; 0,6)% dan faktor 

kedua adalah konsentrasi glukosa nira nipah  yang tediri dari tiga taraf (200, 250, 

300g/l). Masing-masing kombinasi perlakuan akan diulang dua kali sehingga 

diperoleh 24 unit percobaan. Parameter kadar etanol, kadar gula, total mikroba, 

dan pH diamati setiap hari selama lima hari. Hasil analisis sidik ragam 

menunjukkan faktor pertama memberikan pengaruh nyata (P<0.01) terhadap 

kadar gula pada hari ke-1, 2, 3, 4 dan 5; memberikan pengaruh pada kadar etanol 

pada hari ke-1, dan 2. Faktor kedua memberikan pengaruh pada kadar gula hari 

ke-1.  Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kadar etanol yang dihasilkan 

berbanding lurus dengan perlakuan kadar gula di awal fermentasi. Semakin tinggi 

kadar gula maka etanol yang dihasilkan akan semakin tinggi pula  

 

Kata kunci : Tween80™, nira nipah, bioetanol, Saccharomyces cerevisiae 
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ABSTRAK 

Soyghurt (S)  merupakan produk fermentasi seperti yoghurt yang terbuat dari susu 

kedelai dengan menggunakan bakteri probiotik seperti Lactobacillus acidophilus 

dan Lactobacillus bulgaricus. Untuk meningkatkan penganekaragaman olahan 

kedelai dan menunjang nilai jualnya di masyarakat, maka dilakukan pengolahan 

soyghurt menjadi es krim.   Kadar lemak soyghurt yang rendah, maka dalam 

pembuatan es krim perlu ditambahkan lemak yang berasal dari lemak nabati salah 

satunya adalah whippy cream (W).  Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan 

rasio penggunaan whippy cream terbaik dalam pembuatan es krim soyghurt. 

Penelitian ini dilaksanakan secara eksperimen dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan (WS1, WS2, WS3, WS4, dan WS5 

masing-masing  untuk rasio : 10% W dan 90% S, 20% W dan 80% S, 30% W dan 

70% S, 40% W dan 60% S, dan 50% W dan 50% S) dan tiga kali ulangan 

sehingga diperoleh 15 kombinasi perlakuan Data yang diperoleh dianalisis secara 

statistik dengan mengggunakan uji ANOVA. Jika F hitung lebih besar atau sama 

dengan F Tabel maka dilanjutkan dengan Uji DNMRT pada taraf 5%.  Hasil 

penelitian menunjukan perbedaan rasio W dan S pada pembuatan eskrim soyghurt 

berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap rata-rata overrun, kecepatan leleh es krim, 

nilai pH, total padatan, kadar lemak  dan kadar protein es krim soyghurt.  

Sebaliknya perbedaan rasio W dan S pada pembuatan eskrim soyghurt tidak 

berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap total BAL es krim soyghurt.  Dari hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan terbaik adalah  WS5 yang 

menggunakan Whippy cream 50% dan Soyghurt 50% dalam pembuatan es krim 

soyghurt. 

 

Kata kunci : Soyghurt, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus  bulgaricus, 

whippy cream 
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ABSTRAK 

Rekayasa Kansei merupakan suatu teknologi yang menggunakan perasaan 

manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara identitas 

pribadi konsumen produk rotan dengan pilihan kesukaan berdasarkan perasaannya  

terhadap desain kursi rotan. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan 

mengunakan kuesioner dan diperoleh sebanyak 60 responden. Hasil pengujian 

dengan  menggunakan uji pearson chi square menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara identitas responden, yaitu jenis kelamin, pendidikan, 

penghasilan, pekerjaan, dan memiliki produk rotan dengan pilihannya terhadap 

desain kursi rotan yaitu sandaran, dudukan, tangan, kaki, dan anyaman 

berdasarkan Kansei (perasaannya).  

 

Kata kunci: Rekayasa kansei, kursi rotan, pearson chi square 
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ABSTRAK 

Gulma merupakan tanaman menjadi  pesaingdalamhalserapanunsurhara, air, 

danruang, dan selama ini dianggap sebagai sampai pengganggu tanaman termasuk 

pada tanaman karet. Dengan perkembangan teknologi, gulma tersebut dapat 

dijadikan sebagai bahan baku asap cair yang dapat digunakan sebagai pupuk 

tanaman. Penelitianinibertujuanuntuk (1)  Mengidentifikasi jenis gulma di lokasi 

penelitian (2) membuat asap cair dari sampah yang berasal dari gulma tanaman 

karet. Hasil penelitian menunjukan bahwa Gulma yang berada dilokasi penelitian 

didominasi jenis Lantana Camara dengan INP 107,11 %.Potensi tiap hektar 

gulma tanaman karet pada kebun karet masyarakat di lokasi penelitian 4.025 kg 

dengan kadar air 110 %.Rendemen Asap Cair dari Gulma tanaman karet sebesar 

32,44 % dengan kadar air bahan baku + 15 %. 

 

Kata Kunci : Gulma, asap cair, rendemen, kadar air 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman karet merupakan komoditi tanaman perkebunan yang banyak 

diusahakan oleh masyarakat Riau setelah perkebunan kelapa sawit. Luas 

perkebunan karet di Riau saat ini seluas 449.490 Ha yang tersebar hampir 

diseluruh kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Riau, dimana 52,7 % 

merupakan perkebunan rakyat (Dinas Perkebunan Propinsi Riau, 2012).  

Keberhasilan pengelolaan kebun karet yang diusahakan oleh petani karet, 

menjadi tolak ukur bagi petani tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya. Pendapatan petani  dari kebun karet  dipengaruhi berbagai faktor baik 

internal maupun eksternal. Secara internal berasal dari petaninya sendiri, yaitu 

kemampuan para petani dalam melakukan pengelolaan khususnya perawatan 

tanaman sehingga produksi getah karetnya lebih optimal, hal ini erat kaitanya 

dengan  jumlah tenaga kerja dalam keluarga, dan kemampuan ekonomi. 

Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi tanah yang dipakai pada usaha 

perkebunan, tingkat kesuburan tanah, tingkat harga jual, luas daerah pemasaran 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dari perkebunan karet. 

Tingginya kebutuhan hidup petani serta keterbatasan modal, menyebabkan 

sebagian besar petani tidak dapat membeli pupuk, hal ini menyebabkan penurunan 

kualitas dan kuantitas dari produksi karet tersebut. Hal tersebut diperparah oleh 

tingginya harga pupuk yang harus dibeli oleh para petani karet. 

Secara umum yang dapat dilakukan petani hanya menjaga kebunnya tetap 

terawat dari faktor gulma maupun tanaman pengganggu lainnya, karena hal 

tersebut dapat dilakukan sendiri tanpa ada biaya yang dikeluarkan untuk membeli 

bahan kimia. Potensi gulma dan sampah-sampah lain yang dianggap tidak perlu, 

selama ini hanya dikumpulkan begitu saja atau bahkan dibakar. Dengan 
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memanfaatkan  sentuhan teknologi, sampah-sampah tersebut dapat diolah menjadi 

produk yang bisa menjadi alternatif bagi petani sebagai pengganti sebagian pupuk 

yang harus dibeli dengan dibuat menjadi produk asap cair. 

 

METODOLOGI 

Penelitian pemanfaatan gulma sebagai bahan baku asap cair  dilaksakan di 

Laboratorium Kehutanan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian. Waktu 

pelaksanaan penelitian dilakukan selama 3(tiga) bulan dari bulan Agustus – 

Oktober 2013. 

Bahan baku yang digunakan berupa gulma yang diperoleh dari kebun karet 

di kecamatan tandung Kabupaten Kampar. Bahan baku yang diperoleh berupa 

pelepah sawit  dan tandan kososng sawit dipotong-potong dengan kisaran 10 – 15 

cm, hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan bahan baku. 

Kemudian dilakukan pengeringan dengan  sampai kadar air 15 %. 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, tali plasti, 

meteran, golok,  golok,  timbangan, ember, botol, Alat Pirolisis (didesain sendiri), 

alat analisis kimia, meteran (alat ukur), taley shet pengamatan.   

 

Potensi Gulma 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling 

berdasarkan keberadaan gulma di lapangan. Pengamatan dan pengambilan data 

gulma di lapangan pada 3 lokasi penelitian seluas 3 ha menggunakan metode 

kuadrat. Pada lokasi penelitian dibuat plot berukuran 1x1 sebanyak 15 plot untuk 

3 lokasi tanaman karet umur + 8 tahun. Dalam setiap plot dicatat setiap nama, 

jumlah jenis dan jumlah individu gulma yang dijumpai yang  selanjutnya 

diidentifikasi.  Sebagai  ilustrasi,  pada  Gambar  1.  dapat  dilihat  peletakan  plot 

contoh secara purposive. 

 
Gambar1. Penentuan plot secarapurposive 

  

Untuk mengetahui sruktur komposisi jenis gulma yang terdapat di bawah 

tegakan Eucalyptus spp, maka perlu dihitung kerapatan (K),Kerapatan Relatif 

(KR), Frekuensi(F), Frekuensi Relatif(FR),dan Indeks Nilai Penting(INP) (Odum, 

1993) dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

a.  Kerapatan jenis 

 Kerapatan adalah jumlah individu suatu jenis pada suatu lokasi tertentu, 

dirumuskan : 
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b.   Kerapatan Relatif 

Kerapatan  relatif adalah persentase kerapatan jenis terhadap kerpatan dari 

seluruh jenis, dirumuskan : 

 
c.  Frekuensi 

Frekuensi adalah perbandingan banyaknya plot contoh  yang ditemui 

suatu jenis terhadap plot contoh yang dibuat, dirumuskan : 

 
d.   Frekuensi Relatif 

Frekuensi relatif  adalah persentase frekuensi suatu jenis terhada 

pfrekuensi seluruh jenis, dirumuskan : 

 
e.Indeks Nilai Penting (INP) 

Nilai ini menunjukkan dominansi suatu jenis dalam suatu tegakan atau 

areal tertentu, dirumuskan : 

 
1. Produk Asap Cair 

a. Pembuatan asap cair 

Pembuatanasapcair dilakukan dengan menggunakan alat  yang 

terbuat dari baja tahan karat yang dilengkapi, satu buah  kondensor dan gelas 

ukur penampung asap cair. Setiap kali pembakaran, tempat pembakaran 

dapat memuat 2000-3000 gram gulma. Suhu pengolahan diukur dengan 

thermo kopel. Suhu yang digunakan adalah + 300°C untuk masing-masing 

bahan dengan pemanasan selama 3  jam.  

Asap yang dihasilkan dari tabung pembakaran kemudian dialirkan ke 

tabung yang berfungsi sebagai pendingin, kemudian  destilat ditampung 

dalam gelas ukur dengan volume 1 liter. Destilat dikumpulkan dalam labu 

dibiarkan hingga dingin kemudian disaring. Bagian atas larutan destilat 

adalah pyroligneous  liquor sedangkan bagian bawah adalah endapan ter 

(settledter). 

 

b. Analisis data 

Rendemen adalah perbandingan antara asap cair yang  dihasilkan dengan 

jumlah bahan baku. Perhitungan rendemen dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar rendemen yang dihasilkan dalam memproduksi asap cair tiap 

satuan banyaknya bahan yang diolah. Rendemen cuka kayu dapat diperoleh 

dengan rumus(LTP, 1974) : 

Re =  x 100 % 

dimana :  

Re   = Rendemen (%) 

B.ck = Berat cuka kayu yang dihasilkan (kg) 

B.bhn =Berat bahan baku yang digunakan (kg) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Beberapa jenis gulma yang ditemukan dibawah tegakan karet umur 6-7 

tahun di lokasi penelitian : 

1. Imperata Cylindrica ( L. ) Raeuschel 

Imperata Cylindrica dikenal dengan beberapa nama umum seperti alang-

alang (jawa), lalang (melayu), dan eurih (sunda) serta banyak nama lainnya. 

Alang-alang dapat tumbuh baik pada pada daerah dataran rendah sampai 

dengan ketinggian 2000 m dari permukaan air laut. 

2. Mikania Micranta HBK 

Mikania Micranta adalah gulam tahunan yang juga dikenal dengan beberapa 

nama umum seperti sembung rambat (jawa), dan areu sembung rambat 

(sunda). Daerah penyebarannya cukup luas, yaitu daerah dataran rendah 

sampai dengan ketinggian 1000 m diatas permukaan laut. 

3. Melastoma Malabathricum L 

Melastoma Malabathricum mempunyai beberapa nama daerah antara lain 

senduduk (melayu), senggani (jawa), dan harendong (sunda). Gulma ini 

banyak dijumpai dilahan perkebunan dengan jenis tanah podsolik merah 

kuning, dan mampu tumbuh baik sampai dengan ketinggian 1.650 m diatas 

permukaan air laut. 

4. Chromolaena Odorata (L.)R.M.King dan H.Robinson 

Gulma ini dahulu dikenal sebagai Eupatorium Adoratum (L.) dan memiliki 

nama umum kirinyuh (sunda), Babanjaran (sunda), dan pokok kapal terbang 

(melayu). Gulma ini dapt tumbuh dengan baik dalam keadaan lingkungan 

yang teduh maupun kering, sehingga daerah perkembangannya cukup luas 

diberbagai jenis tanah dan komoditi yang dibudidayakan. 

5. Lantana Camara L. 

ayam(melayu), puyengan(jawa), dan kembang telak (jawa) adalah tumbuhan 

perdu tahunan yang berasal dari amerika. Daerah penyebarannya cukup luas 

yaitu daerah dataran rendah sampai pada ketinggian 1.700 meter diatas 

permukaan laut. 

6. Paspalum Conjugatum Berg. 

Paspalum Conjugatum berasal dari daerah amerika tropis dan memiliki 

beberapa nama local antara lain rumput pait (melayu), paitan (jawa), dan  

jukut pahit (sunda). Gulma ini merupakan rumput tahunan yang tumbuh 

menjalar dan memiliki stolon, yang pada setiap ruasnya dapat berbentuk akar. 

Batang atau rumpun Paspalum Conjugatum dapat tumbuh tegak atau miring 

dengan ketinggian mencapai 60 cm . 

Indeks Nilai Penting (INP) adalah parameter kuantitatif yang dapat 

dipakai untuk menyatakan tingkat dominansi (tingkat penguasaan) spesies-spesies 

dalam suatu komunitas tumbuhan. Spesies yang dominan (yang berkuasa) dalam 

suatu komunitas tumbuhan akan memiliki indeks nilai penting yang tinggi 

(Indriyanto, 2006). Adapun  Indeks Nilai Penting (INP) untuk semua jenis 

vegetasi gulma dapat dilihat pada Tabel 2. 

Keberadaan gulma-gulma tersebut menjadi  pesaing dalam hal serapan 

unsur hara, air, dan ruang. Sangat mengganggu bagi penutup tanah dan dapat 

menurunkan produksi sampai 10%. Gulma ini tumbuh menjalar dan berjalin-jalin 

membentuk sheet. Setiap buku mampu mengeluarkan akar dan tunas baru dan 

mengeluarkan bunga. Batang tumbuh tegak dengan ketinggian 30 - 100 cm. 
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Pembungaan merupakan malai dengan cabang panicle mirip kawat berduri 

berwarna ungu. Bijinya kecil mudah dibawa angin dan melekat pada benda-benda. 

Secara manual sulit diberantas, harus digulung. Secara khemis dapat diberantas 

dengan herbisida sistemik seperti Glyphosate, Glyphosinate amonium. 

 

Tabel 2. Jenis-jenis gulma, nilai kerapatan, frekuensi dan indeks nilai penting 

gulma di bawah tegakan karet umur 7-8 tahun 

No. Nama Latin Nama Lokal KR(%) FR(%) INP 

1 Chromolaena odorata Akarkala 3,46 26,59 30,05 

2 Imperatacylindrica Alang-alang 1,28 3,65 4,94 

3 Lantana camara L Kembang Telak 76,14 30,97 107,11 

4 Paspalum conjugatum RumputPait  17,43 26,34 43,77 

5 Melastoma 

Malabathricum 

Senduduk 0,10 1,47 1,57 

6 Mikania micrantha Sembungrambat 1,58 10,98 12,56 

Jumlah 100,00 100,00 200,00% 

 

Potensi gulma disetiap hektar tanaman karet sebelum dikeringkan untuk 

dijadikan bahan baku asap cair berat basahnya mencapai 4.025 kg dengan kadar 

air rata-rata 110%. Dengan asumsi tersebut maka potensi gulma untuk dijadikan 

bahan asap cair cukup besar, dimana selama ini hanya dibakar atau di racun 

dengan Zat kimia yang disisi lain membahayakan tanaman karet itu sendiri. 

 

Rendemen Asap Cair 

Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan asap cair pada penelitian ini 

adalah tegakan karet. Selanjutnya dilakukan proses pirolisis pada suhu +300 

°C.Suhu 300 °C dipilih sebagai suhu pembakaran,karena suhu 300°C komponen 

selulosa terdekomposisi menghasilkan asam-asam organik dan beberapa senyawa 

fenol (Girard,1992). Disebutkan juga bahwa suhu pembakaran 300°C 

menghasilkan kualitas asap cair yang lebih baik daripada suhu 500°C karena lebih 

sedikit menghasilkan ter yang tidak dikehendaki. 

Rendemen rata-rata asap cair yang diproleh dari hasil pirolisis sebesar 

32,44 % untuk rendemen asap cair dari bahan gulma/tanaman yang tumbuh 

dibawah tegakan karet, selama 3 (tiga) jam (Gambar 2). 

Hasil asap cair yang diperoleh pada penelitian ini masih dibawah dari 

hasil penelitian Pangnakorn at al. 2006, yaitu rata-rata sebesar52,85%, tetapi 

waktu pelaksanaan lebih sigkat.Tranggono menggunakan bahan baku berbagai 

jenis kayu dan tempurung kelapa serta dilakukan  pada  suhu  pembakaran  350  -  

400  °C selama 5 jam.  Tetapi dibandingkan hasil penelitian rendemen asap cair 

yang dilakukan Luditama(2006) selama 3 jam  tidak jauh berbeda, yaitu sebesar 

40,29% pada sabut kelapa dan 40,08% pada tempurung kelapa pada suhu 

pembakaran 300°C. Hal lain yang menyebabkan rendahnya rendemen asap cair 

dibandingkan penelitian lainnya adalah kondisi kadar air, semakin tinggi kadar air 

pada bahan baku, maka rendemen yang dihasilkan semakin meningkat (Sulaeman, 

2012). 
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KESIMPULAN 

1. Gulma yang berada dilokasi penelitian didominasi jenis Lantana 

Camaradengan INP 107,11 %. 

2. Potensi tiap hektar gulma tanaman karet pada kebun karet masyarakat di 

lokasi penelitian 4.025 kg dengan kadar air 110 %. 

3. Rendemen Asap Cair dari Gulma tanaman karet sebesar 32,44 % dengan 

kadar air bahan baku + 15 %. 

SARAN 

1. Perlu dilakukan uji kandungan kimia padaasap cair yang dihasilkan dari 

tanaman gulma karet 

2. Perlu dilakukan uji terhadap tanaman mengenai pengaruh asap cair terhadap 

pertumbuhan tanaman karet / bibit karet atau tanaman lainnya.  
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ABSTRAK 

Pertumbuhan penduduk menyebabkan terjadinya penyempitan dan fragmentasi 

habitat gajah yang berimplikasi pada peningkatan konflik antara manusia dan 

gajah.Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah menganalisis 

sejauhmana penerapan dan keberhasilan metode-metode yang digunakan dalam 

mitigasi konflik gajah dan manusia di Kabupaten Bengkalis yang mengalami 

konflik yang relatif tinggi antara petani kebun sawit dengan gajah. Penelitian ini 

dilaksanakan selama 8 bulan dalam tiga tahap yakni :tahap pertama menentukan 

sejauhmana penerapan metode-metode mitigasi konflik gajah dengan manusia 

yang terdapat di Kabupaten Bengkalis.  Metode-metode yang diterapkan berupa 

teknik pengusiran terhadap satwa liar, teknik pembuatan parit gajah, teknik 

pembuatan pagar listrik, teknik penggiringan dan teknik pemindahan atau 

relokasi.  Tahap kedua merumuskan metode mitigasi dengan menggunakan sistem 

agroforestri dikombinasikan dengan kelebihan dan kekurangan metode yang telah 

diterapkan sebelumnya.  Tahap ketiga menerapkan metode mitigasi konflik gajah 

sistem agroforestri di lapangan. Kondisi habitat gajah yang terdapat di sekitar 

Duri dalam kondisi terfragmentasi oleh pemukiman masyarakat, jalan dan 

perkebunan sawit serta hutan tanaman industridimana gajah banyak 

memanfaatkan daerah tepi hutan dan semak belukar untuk pakan gajah.Populasi 

gajah terdiri dari sub populasi jantan sebanyak 1-2 ekor sedangkan sub populasi 

betina sebanyak >3 ekor dengan total populasi sebanyak + 35 ekor.Habitat gajah 

masih dapat mendukung kebutuhan pakan namun per ha sudah tidak mampu lagi 

mendukung satu ekor gajah sedangkan untuk jalur jelajah gajah dengan populasi 

berkisar 35 ekor sudah tidak mampu lagi didukung oleh luasan 

tersebut.Masyarakat menggunakan cara yang sederhana dalam mengusir gajah 

yakni dengan cara membunyikan petasan sedangkan perusahaan menggunakan 

parit gajah.  Cara yang mudah dan murah menggunakan tanaman pengusir gajah 

pada kebun masyarakat dan tanaman pakan di luas kebun masyarakat.Masyarakat 

berharap agar gajah-gajah yang berkonflik dapat dipindahkan atau tidak 

mengganggu kebun sawit masyarakat dan biasanya masyarakat mengusir gajah 

dengan menggunakan bunyi-bunyian.. 

 

Key word : mitigasi, konflik gajah-manusia, agroforestri 

 

PENDAHULUAN 

Populasi Gajah Sumatera diperkirakan tersebar di 16 kantong habitat yang 

sampai saat ini terus mengalami kerusakan baik penyempitan maupun 

fragmentasi.  Salah satu penyebab kerusakan habitat gajah adalahpeningkatan 

konversi hutan untuk perkebunan dan hutan tanaman industri.  Kebun kelapa 
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sawit dan hutan tanaman industri merupakan salah satu penyebab berkurangnya 

tutupan hutan dan terjadinya fragmentasi habitat (Defri Yoza, 2003).   

Di satu sisi, banyak lahan-lahan kebun manusia yang dirusak oleh gajah 

sedangkan disisi lain banyak pula gajah yang mati akibat dibunuh oleh 

manusia.Dua tahun terakhir tercatat sekitar 30 gajah mati akibat konflik dengan 

manusia.Kejadian itupaling banyak terjadi di Riau dan Jambi. Berdasarkan 

dataWWFRiau menyebutkan, kasus kematian gajah sejak 2004 hingga 

2007mencapai 47 ekor. Tingginyakonflik manusia dengan gajah juga 

mengakibatkan  korban pada manusia. Dalam kurun waktu yangsama 10 orang 

meninggal dunia (Media Indonesia, 2007)dan pada tahun 2010 telah ditemukan 4 

ekor gajah yang mati (Syamsuardi, 2010). 

 Konflik ini harus ditanggulangi dengan beberapa prinsip dasar yaitu a) 

meminimalisir pertemuan langsung antara gajah dengan manusia pada berbagai 

lahan budidaya masyarakat seperti lahan sawit, b) melindungi berbagai properti 

masyarakat seperti kebun dan pemukiman dari gangguan gajah, c) meningkatkan 

daya dukung habitat gajah melalui optimalisasi tata ruang, d) mengalokasi 

kawasan untuk konservasi gajah.   

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah menganalisis 

sejauhmana penerapan dan keberhasilan metode-metode yang digunakan dalam 

mitigasi konflik gajah dan manusia di Kabupaten Bengkalis yang mengalami 

konflik yang relatif tinggi antara petani kebun sawit dengan gajah.  Dari hasil 

tujuan pertama, penelitian ini juga ingin mengujicobakan metode mitigasi konflik 

berdasarkan perbaikan terhadap metode-metode yang selama ini diterapkan 

kemudian merumuskan metode berbasiskan agroforestri dengan pengaturan jenis 

tanaman dan pola tanaman yang menggabungkan komoditas perkebunan sawit 

dan tumbuhan kehutanan. 

 

METODOLOGI 

Penelitian dilakukan di lokasi hutan dan kebun sawit di Kabupaten 

Bengkalis yang menjadi habitat gajah dan lokasi-lokasi yang sering terjadi konflik 

antara gajah dengan manusia.Penelitian dilakukan selama 8 (delapan) bulan mulai 

dari pengumpulan data sampai dengan laporan hasil penelitian. 

 Penelitian ini akan dilaksanakan selama 8 bulan dalam tiga tahap yakni 

:tahap pertama menentukan sejauhmana penerapan metode-metode mitigasi 

konflik gajah dengan manusia yang terdapat di Kabupaten Bengkalis.    Tahap 

kedua merumuskan metode mitigasi dengan menggunakan sistem agroforestri 

dikombinasikan dengan kelebihan dan kekurangan metode yang telah diterapkan 

sebelumnya.  Tahap ketiga menerapkan metode mitigasi konflik gajah sistem 

agroforestri di lapangan.   

 

Penerapan Metode Mitigasi Konflik Gajah-Manusia 

Konflik yang terjadi menyebabkan banyak perusahaan dan masyarakat 

yang menerapkan teknik-teknik mitigasi di kawasan tersebut.  Berikut ini variabel, 

teknik, analisa dan sumberdata yang dikumpulkan pada tahapan pertama. 

Berdasarkan Tabel 1 penerapan teknik-teknik mitigasi dilihat dari 5 aspek 

yakni efektifitas, biaya, kepraktisan, dampak terhadap flora dan fauna dan 

terhadap tenaga kerja.  Masing-masing teknik memiliki kekurangan dan kelebihan 

selanjutnya hasil dari kesimpulan tujuan pertama akan dikombinasikan dengan 
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metode mitigasi dengan sistem agroforestri.  Berikut ini kriteria dan indikator 

evaluasi KGM 

 

Tabel 1. Variabel, Teknik Pengumpulan, Analisa dan Sumber Data  

No Variabel Teknik 

Pengumpulan 

Analisa Sumber data 

1 Efektifitas berbagai 

teknik mitigasi 

Studi literatur 

dan wawancara 

Analisa 

kebijakan 

publik 

Perusahaan 

dan 

masyarakat 

2 Kepraktisan berbagai 

teknik mitigasi 

Studi literatur 

dan wawancara 

Analisa 

kebijakan 

publik 

Perusahaan 

dan 

masyarakat 

3 Biaya yang 

dikeluarkan berbagai 

teknik mitigasi 

Studi literatur 

dan wawancara 

Analisa 

biaya 

(proporsi) 

Perusahaan 

dan 

masyarakat 

4 Dampak terkait dengan 

penerapan berbagai 

teknik mitigasi 

(terhadap flora dan 

fauna) 

Studi literatur, 

survei lapangan 

dan wawancara 

Analisa 

vegetasi, 

analisa 

dampak 

Lapangan 

5 Tenaga kerja berbagai 

teknik mitigasi 

Studi literatur 

dan wawancara 

Analisa 

kebijakan 

publik 

Perusahaan 

dan 

masyarakat 

Sumber : Modifikasi Hockings dan Humle, 2010 

 

Tabel 2. Variabel dan Pertanyaan Evaluasi Teknik Mitigasi 

No Variabel Pertanyaan 

1 Efektivitas Teknik Apakah teknik yang digunakan dapat mengusir 

gajah 

2 Kepraktisan Teknik Apakah teknik yang digunakan mudah dilakukan 

3 Biaya Teknik Apakah biaya yang dikeluarkan kecil (kecil 

dibawah 1 juta, besar sama dengan atau diatas 1 

juta) 

4 Dampak penerapan 

teknik 

Apakah teknik yang digunakan tidak berdampak 

pada tumbuhan dan satwa lainnya 

5 Tenaga kerja 

berbagai teknik 

mitigasi 

Apakah teknik yang digunakan menggunakan 

tenaga kerja sedikit (sedikit dibawah lima orang, 

banyak sama dengan atau diatas lima orang)  

 

Perumusan Metode Mitigasi dengan Sistem Agroforestri 

 Perumusan metode mitigasi konflik dengan sistem agroforestri merupakan 

kombinasi antara metode-metode yang telah diterapkan sebelumnya dengan 

metode penanaman terhadap kebun sawit di lapangan.  Sebuah metode konflik 

tidak dapat berdiri sendiri karena harus melibatkan berbagai hal dan komprehensif 

dalam memecahkan masalah konflik gajah dengan manusia. 

 Sistem agroforestri dalam mitigasi konflik gajah dibatasi dalam hal 

penentuan jenis tanaman yang dikombinasikan dengan kelapa sawit, penentuan 

pola tanam antara komoditas kehutanan dan penentuan waktu tanam yang 
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disesuaikan dengan waktu jelajah gajah.  Waktu jelajah gajah diketahui 

berdasarkan penelitian Defri Yoza dan Sari (2007). 

 Berikut ini variabel, teknik, analisa dan sumberdata yang dikumpulkan 

pada tahapan pertama. 

 

Tabel 3. Variabel, Teknik Pengumpulan, Analisa dan Sumber Data  

No Variabel Teknik 

Pengumpulan 

Analisa Sumber data 

1 Jenis tanaman 

(kondisi 

eksisting, 

Wawancara, studi 

literatur, analisa 

vegetasi 

Analisis proses 

berjenjang 

Masyarakat 

dan lapangan 

2 Pola tanam Wawancara, studi 

literatur 

Analisis 

deskriptif 

Masyarakat 

dan lapangan 

3 Waktu tanam Wawancara, studi 

literatur 

Analisis 

deskriptif 

Masyarakat 

dan lapangan 

4 Kesesuaian 

lahan 

Survei tanah Analisis 

kesesuaian lahan 

Lapangan dan 

laboratorium 

  

Berdasarkan Tabel 3 penerapan metode mitigasi berdasarkan sistem 

agroforestri dirumuskan dari kelebihan dan kekurangan teknik-teknik mitigasi 

sebelumnya dengan cara-cara penanaman jenis-jenis tumbuhan penghalang gajah.  

Jenis-jenis tanaman yang diujicoba harus memiliki kesesuaian lahan dengan 

kawasan uji coba lapangan.  Jenis-jenis yang diujicobakan dipilih dari tiga jenis 

teratas berdasarkan analisa proses bertingkat. 

 

1. Pemilihan Vegetasi 

 Vegetasi dianalisis secara tabulasi untuk menentukan vegetasi yang 

digunakan dalam mengusir gajah.  Jenis-jenis vegetasi yang dimanfaatkan untuk 

mengusir gajah juga berasal dari masukan masyarakat dari proses FGD.  

Informasi ini merupakan kearifan tradisional masyarakat berdasarkan interaksi 

masyarakat dengan satwa liar.  Informasi lain juga diperoleh dari literatur dan 

pengalaman di lokasi lain.  

Ketiga informasi dari kondisi eksisting, masukan masyarakat dan literatur 

dipilih menggunakan kriteria yang telah disusun. Pemilihan jenis vegetasi 

pengusir gajah didasarkan pada kriteria berikut: 1) kesesuaian dengan lahan yang 

akan ditanami; 2) memberikan manfaat terhadap masyarakat secara ekonomi, 

ekologi dan sosial budaya; 3) mampu mengusir gajah; 4) diterima dan dapat 

dirawat oleh masyarakat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Serangan Gajah pada Kebun Sawit di Kabupaten Bengkalis 

Dari hasil wawancara terhadap masyarakat selain informasi sebaran gajah 

juga terungkap jumlah gajah pada saat masuk ke lahan masyarakat dimana jumlah 

gajah yang masuk tidak selalu sama pada saat datang.  Masyarakat menduga gajah 

yang ada di tempat tersebut terdiri dari beberapa kelompok kecil baik yang terdiri 

dari 1 ekor, 4 ekor, 10-12 ekor dan 20-27 ekor. Gajah memenuhi kebutuhan 

pakannya dengan memakan daun muda,umbut kelapa sawitdengan umur 0-3 

tahun. 
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Kondisi konflik gajah di desa Petani dan BalaiMakam terjadi sudah sangat 

lama, sehingga masyarakat menganggap hal tersebut sudah biasa dirasakan. 

Masyarakat tidak dapat berbuat banyak dalam menangani masalah tersebut.  

Disatu sisi masyarakat sangat dirugikan akibat kedatangan gajah karena 

pengrusakan oleh gajah, dan disatu sisi lain masyarakat juga sadar bahwa gajah 

juga makhluk hidup yang membutuhkan makanan dan tempat tinggal, sehingga 

mereka hanya melakukan pengusiran untuk meminimalisir kerusakan.  

Kedatangan gajah tersebut menyebabkan terjadinya kehilangan nyawa 

maupun luka-luka pada masyarakat namuntidak terdokumentasi dengan 

baik.Masyarakat menyampaikan bahwa korban terhadap manusia disebabkan 

karena ada tindakan manusia yang kurang menyenangkan terhadapgajah sehingga 

gajah berbalik menyerang kepada masyarakat. Selain itu menurut masyarakat, 

gajah merupakan satwa yang memiliki insting dan ingatan yang sangat kuat 

dimana gajah mengetahui apabila ada masyarakat yang berbuat tidak senonoh. 

 

Mitigasi Konflik Gajah Manusia (KGM) 

1. Mitigasi Konflik Gajah Manusia di Lahan Masyarakat 

Kondisi gajah di daerah Bengkalis tergolong kritis dan banyak sekali kasus 

serangan gajah di daerah ini sehingga upaya penanggulangan dengan cara 

penangkapan gajah sangat sering dilakukan oleh masyarakat. Serangan gajah di 

daerah Bengkalis ditanggulangi oleh masyarakat dengan caramengusir gajah 

secara manual dengan bunyi-bunyian dari meriam paralon. Penanggulangan gajah 

oleh masyarakat seringkali dilakukan pada saat gajah telah memasuki lahan 

kebun/kawasan budidayanya sehingga telah menimbulkan kerugian pada 

masyarakat. 

Peralatan yang digunakan seperti bunyi-bunyian harus bervariasi untuk 

menghindari gajah mengerti dan terbiasa dengan hal tersebut.Penggunaan parit 

hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang cukup besar. Berikut ini 

uraian metode penanggulangan konflik gajah manusia di Desa Petani dan Balai 

Makam: 

1. Pengusiran gajah dengan petasan/bunyi-bunyian 

Metode ini paling banyak dilakukan di lokasi konflik gajah, biasanya mercon 

ditembakkan kearah gajah sehingga gajah terkejut dan lari, namun pada saat 

ini terjadi fenomena bahwa gajah tidak takut lagi terhadap bunyi-bunyian.  

Perhitungan biaya dalam melakukan pengusiran gajah sebagai berikut: Dalam 

sekali pengusiran biasanya di butuhkan petasan 20-30 buah.  Dengan harga 

mercon per buah adalah Rp.15.000. Jadi untuk sekali pengusiran dibutuhkan 

dana untuk pembelian mercon sekitar Rp. 300.000 – 450.000.  Sedangkan 

tenaga kerja dibutuhkan dalam sekali pengusiran sekitar 10-20 orang dengan 

biaya konsumsi mencapai lebih dari Rp.100.000. ditambah dengan biaya 

transportasi mencapai lebih dari 100.000.sehingga total biaya yang dibutuhan 

untu sekali pengusiran mencapai lebih dari Rp 500.000,- 

2. Pengusiran dengan Api-Apian 

Teknik ini biasanya menggunakan bahan yang berasal dari ban mobil bekas, 

dibakar pada daerah ataupun titik-titik yang menjadi tempat persembunyian 

para gajah pada malam hari. Dalam satu kali pengusiran dengan api-apian 

biasanya dibutuhkan ban bekas mencapai 50 buah dengan harga perbuahnya 

adalah Rp.5000,-. Kebutuhan dana untuk ban bekas sebesar Rp 250.000,-. 
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ditambah dengan biaya konsumsi dan transportasi yang mencapai lebih dari 

Rp.100.000 sehingga total biaya yang dikeluarkan sebanyak Rp.350.000,-.  

Tenaga kerja lebih kurang sama dengan teknik yang menggunakan bunyi-

bunyian. 

3. Penanggulangan dengan Parit Gajah 

Penanggulangan gajah yang masuk kelahan pertanian menginspirasi 

masyarakat untuk membuat parit gajah dengan ukuran dalam 2m dan lebar 

2m yang dibuat mengelilingi lahan mereka.Namun parit ini terkadang hanya 

bertahan 1-2 tahun setelah itu gajah mampu melewati parit tersebut karena 

parit telah dangkal kembali olehnya.Biaya untuk pembuatan parit dengan alat 

berat diluar konsumsi adalah Rp.30.000/meter sehingga bila masyarakat 

memiliki lahan seluas 1 Ha maka biaya yang dibutuhkan mencapai 

Rp.12.000.000 diluar konsumsi.Biasanya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 

mengoperasikan alat berat 1-2 orang. 

4. Penanggulangan gajah dengan metode Flying Squad 

Metode ini baru sekali dilakukan oleh pihak pemerintah namun tidak berhasil, 

dimana gajah yang tergabung dalam flying squad malah takut dengan 

kawanan gajah liar.Jumlah gajah 3 ekor, dengan pemandunya sekitar 3-5 

orang. Biaya operasional FS dengan jumlah mahout sebanyak 11 orang dan 8 

gajah sebesar 20-22 juta per bulan dengan pengeluaran dari bahan bakar, 

makan mahout, pakan gajah, obat-obatan.  Biaya tersebut ditambah dengan 

honor mahout berkisar 1.700.000-2.500.000.  total biaya berkisar 42 juta-44 

juta atau + 50 juta per bulan.  Keunggulan dari metode ini adalah gajah-gajah 

lebih terawat dan tidak stres. 

5. Metode dengan pagar listrik 

Metode ini sangat jarang dilakukan masyarakat karena biaya yang cukup 

mahal, dan gajah juga telah mampu menaklukan pagar listrik.Diperkirakan 

biaya pembuatan pagar listrik mencapai jutaan rupiah/ha nya untuk 

konstruksi yang aman bagi masyarakat dan gajah. Pagar dengan konstruksi 

yang biasa memerlukan dana sebesar Rp. 15.000-20.000 per meternya untuk 

pembelian kabel.  Pada lahan dengan luas 1 ha memerlukan dana sebesar 

Rp.6.000.000-8.000.000 untuk pembelian kabel dan biasanya gajah hanya 

dibuat terkejut dengan adanya pagar listrik. Tenaga kerja yang dibutuhkan 

biasanya 1-2 orang. 

 

Mitigasi Konflik Gajah Manusia di Lahan Perusahaan 

Mitigasi konflik gajah manusia juga dilakukan oleh PT Darma Ali untuk 

melindungi lahan sawitnya.  Metode penanggulangan yang digunakan dengan cara 

pembuatan parit gajah.Parit gajah yang dibuat di lahan milik perusahaan berbeda 

dengan yang dibuat oleh masyarakat.Perusahaan membuat parit gajah dengan 

ukuran dengankedalaman 4 meter dan lebar 4 meter.Namun setelah beberapa 

tahun parit tersebut juga mampu kembali dilewati oleh kawanan gajah.Jika biaya 

yang dikeluarkan untuk parit ukuran 2x2 m adalah 30.000/m maka untuk ukuran 

parit 4x4 sebesar 60.000/meter. Menurut keterangan masyarakat, luas lahan  sawit 

perusahaan tersebut mencapai 4000 Ha. Maka jika dibuat parit membutuhkan 

dana sebesar Rp.24.000.000/ Ha. 
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Evaluasi Perbaikan Mitigasi Konflik Gajah Manusia (KGM) 

Hasil evaluasi terhadap teknik-teknik mitigasi KGM yang telah diterapkan 

pada masyarakat dapat meningkatkan efektifitas dari teknik tersebut.Berikut ini 

evaluasi teknik mitigasi KGM. 

 

2. Mitigasi Konflik Gajah Manusia Model Agroforestri  

Sistem agroforestri memungkinkan untuk membuat hutan dan kebun yang 

multifungsi sesuai dengan zaman dan kebutuhan.  Pola agroforestri terkait dengan 

mitigasi konflik gajah dimana terdapat kombinasi antara tanaman perkebunan 

dalam hal ini sawit dengan tanaman pagar dan tanaman sela.  Pada beberapa 

tempat kombinasi antara tanaman pagar dengan tanaman utama untuk 

menghalangi antara satwa liar sudah dilakukan.  Tanaman duri telah coba 

diterapkan di daerah Uganda Afrika (Fortunate, 2004).  Beberapa tempat di 

Indonesia sudah diuji coba menerapkan tanaman sereh untuk menghalangi gajah 

masuk ke kebun kelapa sawit. Berikut ini jenis-jenis tanaman yang sering 

digunakan di lokasi lain sebagai tanaman pencegah gajah. 

 

Tabel 4. Tanaman Pencegah Gajah  

No Jenis Pencegahan Jenis Tanaman Nama Ilmiah lokasi uji coba 

1 Aroma atau bau yang 

tidak enak 

Sereh Cymbopogon 

citratus 

South Africa 

2 Membuat pedih mata, 

oleo resin capsicum, 

pepper crackers, hot 

pepper oil 

Cabe Piper sp. South Africa 

3 pagar duri, pagar 

dikombinasikan dengan 

grease 

kaktus, agave Hylocereus 

undatus, 

Agave spp. 

South Africa 

4 lebah madu pohon sarang Ficus spp South Africa 

 

Jenis vegetasi yang digunakan untuk pengusir gajah mempertimbangkang 

aspek mampu mengusir gajah dan dapat diterima oleh masyarakat karena ditanam 

di lahan masyarakat juga mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan.Berdasarkan 

pertimbangan sistem perakaran dan kesesuaian lahannya dapat ditentukan jenis 

vegetasi pada masing masing satuan lahan. 

Pemilihan jenis vegetasi lokal didasarkan pada kriteria berikut: 1) 

kesesuaian dengan lahan yang akan ditanami; 2) memberikan manfaat terhadap 

masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial budaya; 3) mampu mencegah 

masuknya gajah dalam jangka panjang; 4) diterima dan dapat dirawat oleh 

masyarakat.Berikut ini vegetasi-vegetasi yang dapat digunakan sebagai mitigasi 

KGM menurut kriteria diatas: 
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Tabel 5. Variabel dan Pertanyaan Evaluasi Teknik Mitigasi 

No Teknik Variabel Pertanyaan Ya tidak 

1 Bunyi-

bunyian 

Efektivitas 

Teknik 

Apakah teknik yang digunakan dapat mengusir gajah √ (pada awalnya)  

Kepraktisan 

Teknik 

Apakah teknik yang digunakan mudah dilakukan √  

Biaya Teknik Apakah biaya yang dikeluarkan kecil (kecil dibawah 1 juta, 

besar sama dengan atau diatas 1 juta) 

√  

Dampak 

penerapan 

teknik 

Apakah teknik yang digunakan tidak berdampak pada 

tumbuhan dan satwa lainnya 

√  

Tenaga kerja 

berbagai 

teknik 

mitigasi 

Apakah teknik yang digunakan menggunakan tenaga kerja 

sedikit (sedikit dibawah lima orang, banyak sama dengan atau 

diatas lima orang)  

 √ 

2 Parit 

Gajah 

Efektivitas 

Teknik 

Apakah teknik yang digunakan dapat mengusir gajah √  

Kepraktisan 

Teknik 

Apakah teknik yang digunakan mudah dilakukan  √ 

Biaya Teknik Apakah biaya yang dikeluarkan kecil (kecil dibawah 1 juta, 

besar sama dengan atau diatas 1 juta) 

 √ 

Dampak 

penerapan 

teknik 

Apakah teknik yang digunakan tidak berdampak pada 

tumbuhan dan satwa lainnya 

 √ 

Tenaga kerja 

berbagai 

teknik 

mitigasi 

Apakah teknik yang digunakan menggunakan tenaga kerja 

sedikit (sedikit dibawah lima orang, banyak sama dengan atau 

diatas lima orang)  

√  

3 Api-apian Efektivitas 

Teknik 

Apakah teknik yang digunakan dapat mengusir gajah √ (pada awalnya)  
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No Teknik Variabel Pertanyaan Ya tidak 

Kepraktisan 

Teknik 

Apakah teknik yang digunakan mudah dilakukan √  

Biaya Teknik Apakah biaya yang dikeluarkan kecil (kecil dibawah 1 juta, 

besar sama dengan atau diatas 1 juta) 

√  

Dampak 

penerapan 

teknik 

Apakah teknik yang digunakan tidak berdampak pada 

tumbuhan dan satwa lainnya 

 √ 

Tenaga kerja 

berbagai 

teknik 

mitigasi 

Apakah teknik yang digunakan menggunakan tenaga kerja 

sedikit (sedikit dibawah lima orang, banyak sama dengan atau 

diatas lima orang)  

 √ 

4 Flying 

Squad 

Efektivitas 

Teknik 

Apakah teknik yang digunakan dapat mengusir gajah √  

Kepraktisan 

Teknik 

Apakah teknik yang digunakan mudah dilakukan  √ 

Biaya Teknik Apakah biaya yang dikeluarkan kecil (kecil dibawah 1 juta, 

besar sama dengan atau diatas 1 juta) 

 √ 

Dampak 

penerapan 

teknik 

Apakah teknik yang digunakan tidak berdampak pada 

tumbuhan dan satwa lainnya 

 √ 

Tenaga kerja 

berbagai 

teknik 

mitigasi 

Apakah teknik yang digunakan menggunakan tenaga kerja 

sedikit (sedikit dibawah lima orang, banyak sama dengan atau 

diatas lima orang)  

 √ 
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Tabel 6. Vegetasi Mitigasi KGM Berdasarkan Kriteria Ekologi, Ekonomi dan Sosial Budaya 

No Kabupaten 
Jenis 

Vegetasi 
Nama Ilmiah 

Kriteria 

Sesuai secara ekologi 

tempat tumbuh 

Berfungsi mencegah konflik 

gajah manusia 

Diterima dan bermanfaat 

oleh masyarakat 

Sesuai 

tanah 

Sesuai 

iklim 

pagar duri aroma tidak 

enak 

Aspirasi 

masyarakat 

Manfaat 

ekonomi 

1 Petani Kaktus  √ √ √√    

Agave  √ √ √√    

Sereh  √√√ √√  √√√ √√√ √√√ 
2 Balai 

Makam 

Kaktus  √ √ √√    

Agave  √ √ √√    

Sereh  √√√ √√  √√√ √√√ √√√ 
Sumber : Hasil Analisa (2013) 
Keterangan : √ : kurang sesuai, √√ : sesuai, √√√ : sangat sesuai 
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 Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa untuk Kecamatan Mandau 

vegetasi pencegah konflik gajah manusia yang direkomendasikan dari jenis 

sereh.Masing-masing jenis memiliki kelebihan dan kekurangan namun secara 

umum dapat berfungsi sebagai pengusir gajah.Tidak kalah pentingnya adalah 

penyiapan lahan yang ditanami berkaitan dengan kesesuaian lahan dan kesuburan 

tanah.Penyiapan lahan terkait dengan perlakuan yang diberikan terhadap tanah 

sebelum dilakukan penanaman. 

 

KESIMPULAN SARAN 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian model lansekap kebun sawit 

dan gajah dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kondisi habitat gajah yang terdapat di sekitar Duri dalam kondisi 

terfragmentasi oleh pemukiman masyarakat, jalan dan perkebunan sawit 

serta hutan tanaman industridimana gajah banyak memanfaatkan daerah 

tepi hutan dan semak belukar untuk pakan gajah. 

2. Populasi gajah terdiri dari sub populasi jantan sebanyak 1-2 ekor 

sedangkan sub populasi betina sebanyak >3 ekor dengan total populasi 

sebanyak + 35 ekor. 

3. Habitat gajah masih dapat mendukung kebutuhan pakan namun per ha 

sudah tidak mampu lagi mendukung satu ekor gajah sedangkan untuk jalur 

jelajah gajah dengan populasi berkisar 35 ekor sudah tidak mampu lagi 

didukung oleh luasan tersebut. 

4. Masyarakat berharap agar gajah-gajah yang berkonflik dapat dipindahkan 

atau tidak mengganggu kebun sawit masyarakat dan biasanya masyarakat 

mengusir gajah dengan menggunakan bunyi-bunyian. 

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini diantanya yaitu: 

1. Pemerintah sebaiknya meninjau tata ruang yang ada dan mengakomodir 

masukan dari berbagai konflik gajah-manusia serta menganut 

pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk 

mengurangi konflik gajah manusia disamping melakukan berbagai 

mitigasi terhadap konflik tersebut. 

2. Perlu penelitian lanjutan untuk menguji efektifitas model tersebut di 

lapangan dengan berbagai variabel pengamatan yang diperluas. 

3. Perlu penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi model jalur koridor gajah 

di pemukiman masyarakat dan menentukan kapan gajah tersebut kembali 

pada tempat yang sama. 
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ABSTRACT 

Shorea leprosula is a major timber producing trees in Indonesia and one of an 

essential commodity. To get high quality of Shorea leprosula must be developed 

by cultivation techniques in order to obtain the quality plant‟s growth of Shorea 

leprosula. The development of biotechnology in forestry provides an opportunity 

to use environmentally friendly technology through the application of 

mycorrhizal. This study aimed to determine the influence of mycorrhizal 

application on seedlings quality and determine the best dosage to increase growth 

of seedling‟s Shorea leprosula in peat medium. The research used completely 

randomized design (CRD) with 5 treatments and 10 replications. The treatments 

consisted of : (M0) without application of mycorrhizal, (M1) application of 

mycorrhizal with the dosage 10 gr/polybag, (M2) application of mycorrhizal with 

the dosage 20 gr/polybag, (M3) application of mycorrhizal with the dosage 30 

gr/polybag and (M4) application of  mycorrhizal with the dosage 40 gr/polybag. 

Mycorrhizal application can increase the quality of seedlings Shorea leprosula in 

peat medium. The best dosage  indicated on application of mycorrhizal in the 

dosage 20 gr/polybag (M2) with survival persentage (100%), height growth (3,36 

cm), diameter growth (0,17 cm), dry weight crop (2,19 gr), root dry weight (0,63 

gr) and top-root ratio (2,28). 

 

Keyword : Shorea leprosula, mycorrhizal, peat medium 

 

PENDAHULUAN 

Meranti tembaga (Shorea leprosula Miq.) merupakan salah satu jenis 

tanaman lokal Riau yang harus terus dipertahankan keberadaannya agar tidak 

hilang.  Meranti tembaga juga merupakan pohon penghasil kayu utama di 

Indonesia dan merupakan komoditas penting. Manfaat kayu meranti tembaga 

meliputi berbagai penggunaan, seperti untuk konstruksi berat sampai konstruksi 

ringan.  

Untuk mendapatkan kayu meranti tembaga yang berkualitas harus 

dikembangkan teknik budidaya yang tepat agar diperoleh pertumbuhan tanaman 

meranti tembaga yang berkualitas. Teknik budidaya meranti tembaga di 

masyarakat Riau selama ini hanya dilakukan secara sederhana. Masyarakat hanya 

membiarkan semai meranti tembaga tumbuh secara alami tanpa melakukan 

perlakuan tambahan. Hal tersebut tentunya akan berdampak terhambatnya 

pertumbuhan dan rendahnya kualitas kayu yang dihasilkan. Untuk itu teknik 

budidaya dalam hal ini perlakuan untuk memacu pertumbuhan bibit meranti 

tembaga memegang peran strategis. 
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Meranti tembaga dapat tumbuh pada tanah gambut. Lahan gambut di 

Indonesia mencapai lebih dari 20 juta Ha dan di wilayah Sumatra mencapai 6,29 

juta Ha, khususnya di Provinsi Riau mencapai 4 juta Ha (Badan Pusat Statistik 

Riau, 2012). Pertumbuhan tanaman pada lahan gambut umumnya akan 

menghadapi berbagai kendala seperti ketebalan dan kematangan gambut, bobot isi 

sangat rendah, kemasaman tanah dan miskin akan unsur  hara baik makro maupun 

mikro serta keracunan asam-asam organik atau pirit yang teroksidasi. Rendahnya 

nilai pH yang disebabkan oleh tingginya konsentrasi ion H
+
 yang ada pada larutan 

maupun pada permukaan koloid organik tanah memberikan dampak yang kurang 

baik bagi tanaman. Salah satu teknis budidaya yang bisa dilakukan adalah dengan 

memberikan perlakuan tambahan bagi tanaman.  

Perkembangan bioteknologi dalam kehutanan memberikan peluang 

pemanfaatan teknologi alternatif yang ramah lingkungan yaitu dengan pemberian 

mikoriza. Menurut Ulfa (2000), mikoriza merupakan suatu struktur perakaran 

yang terbentuk sebagai manifestasi adanya simbiosis mutualisme antara cendawan 

(Myces) dengan perakaran (Rhiza) tumbuhan tingkat tinggi.  

Perlakuan berupa pemberian isolat mikoriza diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas semai meranti tembaga dalam hal memacu pertumbuhan 

semai meranti tembaga pada media gambut. Pemberian mikoriza akan 

memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan semai meranti tembaga pada 

lahan gambut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak 

langsung, mikoriza akan berperan dalam perbaikan struktur tanah, meningkatkan 

kelarutan hara dan proses pelapukan bahan induk, sedangkan secara langsung 

mikoriza akan dapat meningkatkan serapan air, hara dan melindungi tanaman dari 

patogen akar dan unsur toksis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pemberian mikoriza terhadap kualitas semai meranti tembaga pada 

medium gambut serta untuk mengetahui dosis mikoriza terbaik untuk 

meningkatkan pertumbuhan semai meranti tembaga pada medium gambut. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan secara eksperimen yang disusun berdasarkan  

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 10 kali 

ulangan Jadi total semai yang digunakan adalah sebanyak 50 semai. Perlakuan 

pada penelitian ini terdiri atas : M0=Tanpa pemberian mikoriza; M1=Pemberian 

mikoriza dengan dosis 10g/polybag; M2=Pemberian mikoriza dengan dosis 

20g/polybag; M3=Pemberian mikoriza dengan dosis 30g/polybag; M4 =Pemberian 

mikoriza dengan dosis 40g/polybag. Respon yang diukur untuk melihat pengaruh 

pemberian isolat mikoriza adalah persen hidup semai, pertambahan tinggi semai, 

pertambahan diameter semai, berat kering tanaman, berat kering akar dan rasio 

tajuk akar. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan Analisis 

Of Varience (ANOVA) dengan menggunakan program SPSS versi 17.0. 

Kemudian hasil analisis sidik ragam dilanjutkan uji Duncan’s New Multiple 

Range Test (DNMRT) pada taraf 5%. Pelaksanaan penelitian meliputi: Persiapan 

tempat penelitian, persiapan mikoriza, penyediaan medium tanam, pemberian 

mikoriza, penanaman semai. Kegiatan pemeliharaan meliputi: Penyulaman, 

penyiraman, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persen Hidup Semai 

Pemberian mikoriza terhadap semai meranti tembaga (Shorea leprosula 

Miq.) pada medium gambut ternyata tidak berpengaruh nyata terhadap persen 

hidup semai. Hasil pengamatan terhadap persen hidup semai yang dihasilkan dari 

kelima perlakuan setelah dilakukan uji ANOVA memperlihatkan pengaruh tidak 

nyata terhadap pemberian mikoriza (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Hasil pengamatan terhadap persen hidup semai yang dihasilkan oleh lima 

perlakuan 

Perlakuan Persen Hidup (%) 

M0 (Tanpa pemberian mikoriza)  100  

M1 (Pemberian mikoriza dengan dosis 10 

gr/polybag) 

100  

M2 (Pemberian mikoriza dengan dosis 20 

gr/polybag) 

100  

M3 (Pemberian mikoriza dengan dosis 30 

gr/polybag) 

100  

M4 (Pemberian mikoriza dengan dosis 40 

gr/polybag) 

100  

 

Seluruh semai meranti tembaga dapat tetap bertahan hidup hingga akhir 

penelitian. Hal ini diduga karena medium yang digunakan adalah gambut jenis 

saprik yang merupakan jenis gambut yang memiliki tingkat kematangan yang 

tinggi. Gambut saprik (matang) adalah gambut yang sudah melapuk lanjut 

sehingga semai meranti tembaga mampu beradaptasi pada tanah gambut yang 

digunakan sebagai medium tanam. Menurut Hardjowigeno (2003), tingkat 

kesuburan gambut dipengaruhi oleh tingkat kematangan gambut yang ditentukan 

oleh sifat, bahan penyusun, dan tingkat dekomposisinya. Semakin tinggi tingkat 

kematangan gambut maka akan semakin baik sifat fisik kimia tanahnya. Menurut 

Junaidah (2003), kemampuan hidup semai yang tinggi menunjukkan bahwa faktor 

lingkungan telah memberikan berbagai sarana yang cukup bagi tanaman, seperti 

air, hara dan udara serta bebas dari gangguan hama dan penyakit yang potensial 

menyerang tanaman. 

 

Pertambahan Tinggi Semai  

Pemberian mikoriza mampu memacu pertambahan tinggi semai meranti 

tembaga (Shorea leprosula Miq.) pada medium gambut. Hasil terbaik perlakuan 

pemberian mikoriza terhadap pertambahan tinggi semai ditunjukkan pada 

pemberian mikoriza 20 gr/polybag (M2) sementara untuk hasil terendah 

ditunjukkan pada perlakuan tanpa pemberian mikoriza (M0) (Gambar 1). 

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemberian berbagai dosis mikoriza 

dapat meningkatkan pertumbuhan semai meranti tembaga pada medium gambut. 

Hasil analisis ragam memperlihatkan bahwa pemberian mikoriza berpengaruh 

nyata terhadap pertambahan tinggi semai. Kemudian dilakukan uji lanjut DNMRT 

pada taraf 5% (Tabel 2). Mikoriza pada tanaman akan menginfeksi sistem 

perakaran sehingga akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan akar dalam 

memaksimalkan penyerapan unsur hara. Perkembangan akar yang baik akan 
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mampu membantu dalam memacu pertumbuhan tanaman. Menurut Sarief (1986), 

perakaran yang baik dapat mengaktifkan penyerapan unsur hara sehingga 

metabolisme dapat berlangsung baik dan menyebabkan pertumbuhan vegetatif 

tanaman, salah satunya pertambahan tinggi semai. 

 

 
Gambar 1. Grafik pertambahan tinggi semai Shorea leprosula umur 8 bulan 

 

Pertambahan tinggi tanaman juga dipengaruhi oleh aktifitas beberapa 

hormon seperti giberilin dan sitokinin. Menurut Yeni (2005), mikoriza yang ada 

pada perakaran tanaman dapat menghasilkan sejumlah hormon pengatur tumbuh 

seperti giberilin dan sitokinin sehingga keberadaan mikoriza akan berperan dalam 

proses pemanjangan batang. Keberadaan mikoriza akan meningkatkan rata-rata 

pertambahan tinggi tanaman secara lebih baik. 

 

Tabel 2. Pertambahan tinggi semai Shorea leprosula umur 8 bulan 

Perlakuan Pertambahan Tinggi (cm) 

M2 (Pemberian mikoriza dengan dosis 20 gr/polybag) 3,36  a 

M1 (Pemberian mikoriza dengan dosis 10 gr/polybag) 2,90  ab 

M3 (Pemberian mikoriza dengan dosis 30 gr/polybag) 2,68    b 

M4 (Pemberian mikoriza dengan dosis 40 gr/polybag) 2,54    b 

M0 (Tanpa pemberian mikoriza) 1,92      c 
Angka-angka pada setiap baris pada kolom sama yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak 
sama adalah berbeda nyata  menurut uji DNMRT pada taraf 5%. 

 

Peningkatan dosis mikoriza yang diberikan kepada semai meranti tembaga 

ternyata tidak selalu diikuti dengan pertambahan tinggi semai yang lebih baik. 

Pemberian mikoriza 40 gr/polybag (M4) ternyata tidak lebih baik dibandingkan 

dengan pemberian mikoriza 20 gr/polybag (M2). Menurut Amin (2012), 

pemberian mikoriza yang berlebihan mengakibatkan penginfeksian akar 

berkurang dan penyerapan unsur hara juga berkurang. 

 

Pertambahan Diameter Semai 

Pemberian mikoriza mampu memacu pertambahan diameter semai meranti 

tembaga (Shorea leprosula Miq.) pada medium gambut. Hasil terbaik perlakuan 

pemberian mikoriza terhadap pertambahan diameter semai ditunjukkan pada 



 

 

367 

 

pemberian mikoriza 20 gr/polybag (M2) sementara untuk hasil terendah 

ditunjukkan pada perlakuan tanpa pemberian mikoriza (M0) (Gambar 3). 

 

 
Gambar 2. Pertambahan diameter semai Shorea leprosula umur 8 bulan. 

 

Mikoriza akan berperan membantu sistem perakaran tanaman 

menyediakan permukaan yang lebih efektif dalam menyerap unsur hara. Mikoriza 

yang diberikan pada tanaman akan sangat membantu dalam meningkatkan 

pertumbuhan tanaman salah satunya adalah pertambahan diameter semai. Hasil 

analisis ragam memperlihatkan bahwa pemberian mikoriza berpengaruh nyata 

terhadap pertambahan diameter semai. Kemudian dilakukan uji lanjut DNMRT 

pada taraf 5% (Tabel 3). 

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemberian berbagai dosis mikoriza 

dapat meningkatkan pertambahan diameter semai meranti tembaga pada medium 

gambut. Hal tersebut disebabkan karena mikoriza mampu meningkatkan 

kemampuan semai meranti tembaga dalam menyerap unsur hara pada tanah 

gambut. Unsur hara yang didapat akan digunakan untuk pertumbuhan tanaman. 

Gunawan (1993) menyatakan hifa eksternal dari mikoriza yang menjulur ke dalam 

tanah akan berperan membantu sistem perakaran tanaman dimana hifa eksternal 

menyediakan permukaan yang lebih efektif dan lebih ekstensif dalam menyerap 

unsur hara yang kemudian dipindahkan ke tanaman inang. 

 

Tabel 3. Pertambahan diameter semai Shorea leprosula umur 8 bulan. 

Perlakuan Pertambahan Diameter (cm) 

M2 (Pemberian mikoriza dengan dosis 20 gr/polybag) 0,17  a 

M1 (Pemberian mikoriza dengan dosis 10 gr/polybag) 0,15  ab  

M4 (Pemberian mikoriza dengan dosis 40 gr/polybag) 0,12  bc 

M3 (Pemberian mikoriza dengan dosis 30 gr/polybag) 0,11   b    

M0 (Tanpa pemberian mikoriza) 0,09   c 
Angka-angka pada setiap baris pada kolom sama yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak 

sama adalah berbeda nyata  menurut uji DNMRT pada taraf 5% 

 

Pertambahan diameter merupakan pertumbuhan sekunder yang sangat 

dipengaruhi oleh nitrogen (Goldsworthy dan Fisher, 1992). Mikoriza juga mampu 

meningkatkan serapan unsur hara N yang dibutuhkan oleh tanaman. Semakin 
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besar unsur N yang berhasil diserap oleh tanaman maka akan semakin baik 

pertambahan diameter tanaman tersebut. 

 

Berat Kering Akar 
Hasil pengamatan terhadap berat kering akar yang dihasilkan dari kelima 

perlakuan setelah dilakukan analisis ragam memperlihatkan pengaruh nyata 

terhadap pemberian mikoriza. Kemudian dilakukan uji lanjut DNMRT pada taraf 

5% (Tabel 5). Mikoriza pada akar tanaman akan membentuk hifa-hifa yang 

memperluas jangkauan akar untuk mengabsorsi air dan unsur hara terutama unsur 

P yang dapat mempercepat perkembangan akar. Hal tersebut tentunya akan 

meningkatkan berat kering akar pada tanaman. Penelitian Widiastuti dkk (2003), 

menunjukkan bahwa pemberian mikoriza mampu mempercepat pertumbuhan dan 

pembentukan akar primer dan tersier hal ini akan berpengaruh terhadap bobot 

akar yang dihasilkan. 

 

Tabel 4. Berat kering akar semai Shorea leprosula umur 8 bulan 

Perlakuan Berat Kering Akar (gr) 

M2 (Pemberian mikoriza dengan dosis 20 gr/polybag) 0,63 a 

M1 (Pemberian mikoriza dengan dosis 10 gr/polybag) 0,53 ab  

M3 (Pemberian mikoriza dengan dosis 30 gr/polybag) 0,41   bc 

M4 (Pemberian mikoriza dengan dosis 40 gr/polybag) 0,35     c 

M0 (Tanpa pemberian mikoriza) 0,29     c 
Angka-angka pada setiap baris pada kolom sama yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak 
sama adalah berbeda nyata  menurut uji DNMRT pada taraf 5% 

 

Pemberian mikoriza mempengaruhi jumlah kandungan fitohormon yang 

sangat berguna bagi tanaman. Tanaman yang telah berasosiasi dengan mikoriza 

akan menunjukkan berat kering akar yang lebih baik dibandingkan dengan 

tanaman yang tidak bermikoriza. Yeni (2005) menyatakan bahwa mikoriza pada 

sistem perakaran tanaman dapat meningkatkan kandungan auxin, giberalin dan 

sitokinin yang ada pada tanaman. Peningkatan hormon tersebut dapat 

meningkatkan fungsi akar dalam menyerap unsur hara sehingga dapat 

meningkatkan bobot akar. Menurut Lakitan (1995), hormon auxin dapat berfungsi 

memacu pemanjangan akar lateral dan merangsang inisiasi akar adventif pada 

tanaman.  

Hasil penelitian juga menunjukkan pemberian mikoriza yang berlebihan 

ternyata membuat kemampuan mikoriza dalam menginfeksi akar menjadi 

berkurang. Hal tersebut membuat pemberian mikoriza menjadi tidak berpengaruh 

terhadap perkembangan akar yang tentunya juga akan berpengaruh terhadap berat 

kering akar yang dihasilkan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Pemberian mikoriza mampu meningkatkan kualitas semai meranti tembaga 

(Shorea leprosula Miq.) pada medium gambut. 

2. Pemberian mikoriza dengan dosis 20 gr/polybag menunjukkan hasil kualitas 

semai terbaik. 
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Adapun sarab ubtuk penelitian ini yaitu: 

1. Untuk aplikasi dilapangan dengan tujuan mendapatkan kualitas semai 

terbaik dan pertumbuhan yang maksimal maka disarankan untuk dosis 

mikoriza yang diberikan adalah sebanyak 20 gr/polybag. 

2. Disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan untuk waktu yang tepat 

dalam aplikasi mikoriza terhadap tanaman. 
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ABSTRAK 

Pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit oleh masyarakat belum dimanfaatkan 

secara maksimal, dengan didukung berkembangnya teknologi, maka limbah 

berupa tandan kosong kelapa sawit tersebut  bias dijadikan berbagai produk yang 

bernilai ekonomi, salah satunya asap cair. Asap cair memiliki banyak manfaat 

diantaranya sebagai inhibitor, mempercepat pertumbuhan tanaman, anti jamur dan 

mikroba bahkan untuk perbaikan kualitas tanah dan tanaman. Penelitian ini 

bertujuan untuk (1) Menghasilkan produk asap cair dari tandan kosong sawit, (2) 

Mengetahui kandungan kimia produk asap cair. Hasil penelitian menunjukan 

rendemen asap cair dari tandan kosong sawit sebesar 38,73 %. Senyawa yang 

terdapat pada asap cair tandan kosong sawit meliputi Asetic Asam, Ca-Mineral, 

C-Organik, N-Urea, P-Phospat dan residu berupa ter. pH rata-rata asap cair hasil 

pirolisis dari tandan kosong sawit adalah 3,248. 

 

Kata Kunci : Asap cair, limbah, kelapa sawit, tandan kosong sawit 

 

PENDAHULUAN 

Pesatnya pertumbuhan kebun kelapa sawit di provinsi Riau merupakan 

implikasi dari kebijakan perkebunan nasional yang terus mendorong 

berkembangnya perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sampai awal tahun  2012, luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau telah 

mencapai luas 2,1, juta ha. Sekitar 51 % atau + 1,1 juta ha merupakan  kebun 

sawit rakyat (Statistik Perkebuna Riau, 2012). Sedangkan luas perkebunan 

perusahaan negara mencapai 79.546 hektare, luas perkebunan swasta mencapai 

906.978 hektare.   

Luasnya perkebunan rakyat tersebut, tidak menggambarkan bahwa 

masyarakat memiliki kesejahteraan yang baik, karena dalam prakteknya, 

keberhasilan pengelolaan kebun kelapa sawit masyarakat tersebut dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, selain pemilihan bibit kelapa sawit yang baik, faktor lainnya 

diantaranya  adalah faktor perawatan tanaman. Perawatan yang baik akan 

menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan masyarakat dapat 

meningkat.  

Selain menghasilkan buah sawit sebagai bahan baku CPO, pada proses 

produksinya kebun kelapa sawit menghasilkan limbah yang cukup besar  baik 

berupa limbah padat maupun limbah cair. Volume limbah padat di perkebunan 

kelapa sawit berasal dari daun, pelepah, dan tandan, sehingga membutuhkan 

curahan tenaga kerja yang cukup banyak dan memerlukan biaya transportasi 

untuk penanganannya.  

Potensi limbah perkebunan kelapa sawit dan pabriknya yang berlimpah, 

melalui sentuhan teknologi telah banyak dimanfaatkan dan menghasilkan berbagai 
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keguanaan seperti pakan ternak maupun kompos. Semua produk tersebut dalam 

pelaksanaanya belum dapat memenuhi kebutuhan petani dalam mengurangi biaya 

perawatan kebun. Alternatif lain yang dapat dikembangkan guna memenuhi 

kebutuhan petani dalam mengoptimalkan perawatan kebunnya, yaitu dengan 

memanfaatkan limbah kebun kelapa sawit tersebut menjadi produk asap cair.  

Asap cair termasuk salah satu produk yang mungkin dapat dihasilkan dari 

limbah sawit berupa pelepah dan tandang kosong kelapa sawit. Pernyataan 

tersebut didasarkan atas temuan beberapa peneliti asap cair yang menggunakan 

limbah sebagai bahan baku. Halim dkk., (2004) menggunakan cangkang sawit, 

Darmadji (1996) menggunakan berbagai jenis limbah pertanian (kelobot, sabut 

sawit, kulit kakao, kulit kopi dan tempurung kelapa), Darmadji dkk., (1998) 

menggunakan limbah rempah-rempah (daun cengkeh, daun sereh dan daun jahe). 

Asap cair  memiliki banyak manfaat diantaranya sebagai inhibitor, 

mempercepat pertumbuhan tanaman, deodoran, farmasi, anti jamur  dan mikroba, 

pengusir binatang kecil dan minuman. Asap cair juga dapat digunakan untuk 

perbaikan kualitas tanah dan tanaman (Choi at al, 2009). Tetapi informasi 

penggunaan asap cair dari limbah sawit berupa pelepah dan tandan kosong belum 

ada, untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk menggali potensi dari asap cair 

yang dibuat dari pelepah dan tandan kosong sawit sebagai bahan bakunya. 

Kurangnya informasi mengenai kandungan kimia asap cair yang 

dihasilkan dari pelepah dan tandan kosong sawit, menjadi dasar pelaksanaan 

penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk Menghasilkan produk asap cair dari 

limbah kebun kelapa sawit berupa pelepah dan tandan kosong sawit serta untuk 

mengetahui kandungan kimia yang terdapat dalam produk asap cair yang 

dihasilkan dari masing-masing bahan baku. 

 

METODOLOGI 

Penelitian pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai bahan baku asap cair 

dilaksakan di Laboratorium Kehutanan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian dan 

Laboratorium Ilmu Perikanan dan Kelautan Fakultas Perikanan Universitas Riau. 

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 3(tiga) bulan dari bulan Agustus 

– Oktober 2013. 

Bahan baku yang digunakan berupa limbah kelapa sawit berupa tandan 

kosong sawit. Tandan kososng sawitselanjutnya dipotong-potong dengan kisaran 

10 – 15 cm, hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan bahan baku. 

Kemudian dilakukan pengeringan dengan  sampai kadar air 15 %. 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, gergaji, golok,  

timbangan, ember, botol, Alat Pirolisis (didesain sendiri), alat analisis kimia, 

meteran (alat ukur), taley shet pengamatan.   

 

Proses Pembuatan Asap cair 

1. Persiapan bahan baku 

Bahan baku yang diperoleh berupa pelepah sawit  dan tandan kososng 

sawit dipotong-potong dengan kisaran 10-15 cm, hal ini dilakukan untuk 

memudahkan proses pengeringan bahan baku. Kemudian dilakukan 

pengeringan dengan  sampai kadar air 15 %. Bahan baku tersebut ditimbang 

untuk mengetahui berat awal sebelum dimasukan kedalam tungku 

pembakaran.  
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2. Pembuatan asap cair 

Pembuatan asap cair dilakukan dengan menggunakan alat yang 

terbuat dari baja tahan karat yang dilengkapi, satu buah kondensor dan gelas 

ukur penampung asap cair. Setiap kali pembakaran, tempat pembakaran dapat 

memuat 2000-3000 gram pelepah sawit  dan tandan kososng sawit. Suhu 

pengolahan diukur dengan thermokopel. Suhu yang digunakan adalah            

+ 300°C untuk masing-masing bahan dengan pemanasan selama 2, 3 dan 4  

jam.  

Asap yang dihasilkan dari tabung pembakaran kemudian dialirkan ke 

tabung yang berfungsi sebagai pendingin, kemudian  destilat ditampung 

dalam gelas ukur dengan volume 1 liter. Destilat dikumpulkan dalam labu 

dibiarkan hingga dingin kemudian disaring. Bagian atas larutan destilat 

adalah pyroligneous  liquor sedangkan bagian bawah adalah endapan ter 

(settledter). 

Proses pembuatan asap cair dari pelepah sawit dan tandan kosong sawit 

lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 
Gambar 1. Skema Pembuatan Asap cair 

 

3. Analisis data 

Dalam penelitian tahun pertama dilakukan beberapa analisis, yaitu :  

a. Rendemen (LTP, 1974) 

Rendemen adalah perbandingan antara asap cair yang  dihasilkan dengan 

jumlah bahan baku. Perhitungan rendemen dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar rendemen yang dihasilkan dalam memproduksi asap cair 

tiap satuan banyaknya bahan yang diolah. Rendemen cuka kayu dapat 

diperoleh dengan rumus : 

Re =  x 100 % 
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dimana :  

Re   = Rendemen (%) 

B.ck = Berat cuka kayu yang dihasilkan (kg) 

B.bhn =Berat bahan baku yang digunakan (kg) 

b.   Analisis pH (AOAC, 1995) 

c.    Analisis komponen kimia bahan baku 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rendemen Asap Cair 

 Bahan   baku   yang   digunakan  untuk   pembuatan  asap   cair  pada 

penelitian ini adalah tandan kosong sawit, yang kemudian dilakukan proses 

pirolisis pada suhu + 300 °C. Suhu 300 °C dipilih sebagai suhu pembakaran, 

karena suhu300°C komponen selulosa terdekomposisi menghasilkan asam-asam 

organik dan beberapa senyawa fenol (Girard, 1992 dan Maga, 1988). Disebutkan 

juga bahwa suhu pembakaran 300°C menghasilkan kualitas asap cair yang lebih 

baik daripada suhu 500°C karena lebih sedikit menghasilkan ter yang tidak 

dikehendaki.  

Rendemen asap cair yang diproleh dari hasil pirolisis sebesar 38,73 % 

yang diproses selama 3 (tiga) jam. Berdasarkan waktu pengematan diketahui 

bahwa setiap penambahan waktu pembakaran, rendemen yang dihasilkan 

meningkat, seperti dapat dilihat pada Gambar 2. 

Waktu pembakaran berkorelasi dengan peningkatan rendemen asap cair 

yang dihasilkan. Selama bahan baku tersebut belum menjadi arang, maka 

rendemen asap cair akan terus meningkat sejalan waktu pembakaran. Pada waktu 

pengambilan asap cair 2 jam, rendemen asap cair yang dihasilkan dari tandan 

kosong sawit sebesar 28,14 %.  Setelah 2,5 jam meningkat  menjadi 34,25 %, dan 

setalah 3 jam rendemen asap cair yang dihasilkan sebesar 38,73 %. 

 

 
Gambar 2. Rendemen asap cair (%) berdasarkan waktu pengamatan 

  

Hasil asap cair yang diperoleh pada penelitian ini masih dibawah dari 

hasilpenelitianTranggono(1996) yaitu rata-rata sebesar52,85%, tetapi waktu 

pelaksanaan lebih sigkat.Tranggono menggunakan bahan baku berbagai jenis 

kayu dan tempurung kelapa serta dilakukan  pada  suhu  pembakaran  350-400°C 

selama 5 jam.  Tetapi dibandingkan hasil penelitian rendemen asap cair yang 

dilakukan Luditama(2006) selama 3 jam  tidak jauh berbeda, yaitu sebesar 
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40,29% pada sabut kelapa dan 40,08% pada tempurung kelapa pada suhu 

pembakaran 300°C. 

 

Warna Asap Cair 

Warna asap cair dari tandan kosong sawit berwarna coklat kehitaman. 

Warna asap cair ini lebih gelap dibadingkan warna asap cair yang dihasilkan dari 

pelepah kelapa sawit. Warna asap cair dari pelepah sawit berwarna coklat 

kekuningan(Sulaeman dkk, 2012).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Warna asap cair dari pelepah (A) dan tandan kosong sawit (B) 

 

Perbedaan warna pada asap cair disebabkan kandungan ter yang terdapat 

pada asap cair tersebut, pembakaran tandan kosong kelapa sawit cenderunglebih 

banyak menghasilkan endapan ter yang dapat dilihat dari endapan ter pada dasar 

wadah asap cair sehingga warna asap cair yang dihasilkan lebih gelap. 

Produk asap cair yang dihasilkan, apabila dibandingkan dengan bahan 

baku yang tidak terbakar pada suhu pembakaran 300°C maka diketahu terdapat  

kehilangan (loss) bobot rata-rata sebesar 24,37%.Kehilangan bobot ini adalah 

banyaknya bahan baku yang tidak terkonversi menjadi produk (asap cair). Bobot 

yang hilang dapat berupa gas yang tidak terkondensasi dan langsung manguap 

setelah melewati kondesor dan gas CO yang diproduksi pada pembakaran tidak 

sempurna pada pirolisis. Selain itu, kehilangan bobot pada proses pirolisis ini juga 

dapat berupa kerak yang tertinggal pada alat pembakaran ataupun pada kondensor 

(Sutin, 2008). 

 

Kandungan Kimia Asap Cair 

Dari hasil penelitian kandungan kimia asap cair, terdapat 5 unsur kimia 

utama yang diketahui terdapat dalam produk asap cair dari tandan kosong kelapa 

sawit. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan kimia asap cair dari tandan kosong sawit 

No. Kandungan Kimia Jumlah / 100 gra 

1. Asetic Asam 1,4967 

2. Ca – Mineral 0,6596 

3. C – Organik 0,3184 

4. N – Urea 0,0736 

5. P - Phospat 0,0933 

6. Residu (Ter) 4,7600 
Sumber : Hasil analisa labor, tahun 2012 

A B 
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Dari Tabel 1 diketahui kadar asam memiliki persentase terbesar dibanding 

yang lainnya. Kadar asam  merupakan salah satu sifat kimia yang menentukan 

kualitas dari asapcair. Asam organik yang memiliki peranan tinggi dalam 

pemanfaatan asap cair adalah asam asetat. Asam asetat terbentuk sebagian dari 

lignin dan sebagian lagi dari komponen karbohidrat dari selulosa (Girard,1992). 

Senyawa-senyawa lain yang terkandung dalam asap cair merupakan 

senyawa yang dibutuhkan oleh tanaman seperti Ca, C, N dan P. Hal ini 

membuktikan bahawa asap cair dapat dijadikan sebagai pupuk cair organik. 

 

pH Asap Cair 

Nilai pH merupakan salah satu parameter kualitas asap cair yang 

dihasilkan. Pengukuran nilai Ph dalam asap cair yang dihasilkan bertujuan untuk 

mengetahui tingkat proses penguraian bahan baku untuk menghasilkan asam 

organik berupa asap secara pirolisis. Hasil pengukuran pH rata-rata dalam asap 

cair hasil pirolisis dari tandan kosong sawit adalah 3,25. 

 Jika nilai pH rendah berarti asap yang dihasilkan berkualitas tinggi 

terutama dalam hal penggunaanya sebagai bahan pengawet makanan (Nurhayati 

2000). Nilai pH yang rendah secara keseluruhan berpengaruh terhadap nilai awet 

dan daya simpan produk asap ataupun sifat organoleptiknya. Karena pada pH 

yang rendah mikroba atau bakteri sebagai pengganggu dalam proses pengawetan 

cenderung tidak dapat hidup dan berkembang biak dengan baik. Pengukuran nilai 

pH ini dilakukan dengan menggunakan alat pH meter. Dari hasil pengukuran pH 

diketahui bahwa semakin tinggi kadar keasaman produk asap cair maka nilai pH 

semakin rendah. Asap cair yang dihasilkan dari tandan kosong sawit tergolong 

asam karena memiliki pH yang rendah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Rendemen asap cair dari tandan kosong sawitsebesar 38,73 %. 

2. Senyawa yang terdapat pada asap cair yang dibuat dari tandan kosong 

sawit meliputi Asetic Asam, Ca – Mineral, C – Organik, N – Urea, P – 

Phospat dan residu berupa ter.  

3. pH rata-rata dalam asapcairhasilpirolisisdari tandan kosong sawit adalah 

sabutdantempurungkelapamasing-masing sebesar 3,248 

Saran pada penelitian ini yaitu perlu dilakukan penelitian aplikasi dari 

produk asap cair ini sebagai bahan pengawet, insectisida dan pupuk cair untuk 

pertumbuhan tanaman. 
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ABSTRACT 

Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan  potensi dan bentuk kehidupan yang ada, 

saling terkait dalam menentukan karakteristik lingkungannya. Penyumbang utama 

pencemaran sungai adalah  perubahan hutan menjadi kawasan perindustrian, 

pertanian, limbah domestik, peternakan dan pembangunan tanah. Dampak 

konversi hutan tersebut dapat diketahui dengan cara mengukur kualitas air dan 

kandungan logamnya, dengan  metoda survey dan pengujian laboratorium. Data 

dianalisis secara statistik dan diuji lanjut dengan Tukey. Penentuan fisik-kimia 

antara dua musim yang berbeda menggunakan Uji T berpasangan, sehingga  

dketahui kelayakan  air sungai.  Hasil kajian menunjukan  nilai IKA sungai akibat 

konversi hutan kawasan DAS menjadi  perkebunan, industri, pemukiman, 

ekowisata, tambang pasir  pada musim hujan dan kemarau berada dalam kelas III, 

kekeruhan (Kelas V), TSS (kelas III), pH (kelas V), COD (kelas III), pada musim 

kemarau nilai COD berada dalam kelas V. Kepekatan logam berat pada musim 

hujan lebih mencemari dari musim kemarau. Perlu pemeliharaan ekstensif pada 

sungai, dan airnya hanya sesuai digunakan untuk air minuman hewan ternak dan 

pemeliharaan  jenis ikan yang toleran dan bernilai ekonomi.  

 

Kata kunci : Daerah Aliran Sungai (DAS), konversi hutan, nilai IKA 

 

PENDAHULUAN 

 Kegiatan mengkonversi dan memanfaatkan hutan untuk tujuan 

pembangunan menyebabkan berbagai perubahan terhadap ekosistem, sehingga 

diperlukan pengaturan tataguna lahan dan tindak pengelolaan yang dapat 

mengantisipasi perubahan yang tidak diinginkan. Wilayah sungai dan hutan 

pinggirannya, dengan segala potensi dan bentuk kehidupan yang ada  saling 

terkait dalam menentukan karakteristik lingkungannya, baik lingkungan fisik 

berupa tanah, air, maupun  lingkungan biotik yakni kehidupan hewan dan 

tanaman di sekitarnya. 

 Menurut Ahmad Ismail dan Ahmad Badri Mohamad (1992), sungai 

mempunyai ciri pergerakan satu arah. Perbedaan iklim akan menentukan 

perbedaan kualitas air, debit air dan kandungan sedimen. Perbedaan iklim ini 

berkaitan dengan curah hujan suatu kawasan. Pergerakan aliran sungai dapat 

menyebabkan tebing sungai tidak stabil.  Air sungai mengalir dari bahagian hulu 

yang tinggi ke bahagian hilir yang semakin landai sebelum sistem air ini menuju 

laut.  Kawasan hulu pada umumnya mempunyai dasar yang berbatu dan 

pengikisan terjadi  dengan pesat. Semakin ke hilir, kemiringan semakin berkurang 

dan berbagai  aktivitas sangat berpengaruh dalam membentuk  dasar sungai, 

sehingga membentuk sedimen lembut dan berlumpur. 
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 Jabatan Alam Sekitar  Malaysia (1996) menyatakan bahwa, penyumbang 

utama pencemaran sungai-sungai di Malaysia ialah perindustrian, pertanian, 

limbah domestik termasuk peternakan dan pembangunan tanah. Secara umum, 

pencemaran air disebabkan oleh dua kategori yaitu pencemaran sumber tetap dan 

pencemaran sumber tidak tetap. Pencemaran sumber tetap merupakan keadaan di 

mana lokasi sumber pencemar  diketahui secara pasti, serta dapat di monitoring 

dan biasanya kandungan bahan pencemar dapat diukur seperti bahan limbah 

perindustrian, dan efluen dari outlet limbah industri oleh balai pengkajian kualitas 

air. Pencemaran sumber tidak tetap terjadi apabila bahan pencemar memasuki 

lingkungan hidrologi melalui resapan air bawah tanah, aliran permukaan menuju 

air permukaan dan laut (Krenkel & Novotny 1980; Cech 2003).  

 Penelitian ini berada di Sungai Johor setelah Jeti Pangkalan Kota Tinggi 

yang terkenal dengan wisata ekologi dengan kelimpahan komunitas kunang-

kunang. Pada kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) terdapat berbagai  

aktivitas pemanfaatan lahan. Kawasan ini berada pada posisi antara garis longitud 

103°54‟T hingga 104°02‟T dan garis latitud  1°41‟U hingga 1°44‟U dengan 

panjang 122.7 km, yang luas kawasan pinggiran sungainya  2.636 km
2
. Bahagian 

hulu  sungai ini berasal dari Bukit Gemuruh dan mengalir melalui kawasan 

tenggara Johor dan akhirnya mengalir ke Selat Johor (Atikah 2009).  Perubahan 

ekosistem akibat konversi hutan dan aktivitas di Daerah Aliran Sungai  

dikhawatirkan  berdampak pada kualitas air dan kandungan sedimen sehingga 

dirasa perlu melakukan penelitian dengan tujuan untuk menentukan dampak 

konversi hutan  kawasan  dan pengaruhnya terhadap kualitas air dan kandungan 

logam berat pada pada musim yang berbeda. 

 

METODOLOGI 

 Penelitian mengunakan metoda survey, pengambilaan sampel berada pada 

6 titik sampel (S1= 01° 43΄ 06.9˝U, 03° 54΄ 49.9˝T.  S2= 01° 42΄ 27˝ U, 03° 54΄ 

45.8˝ T .  S3=01° 41.57΄ 00.0˝ U 03° 55΄ 37.4˝T.  S4= 01° 41΄ 40.5˝  U103° 56‟ 

04.2˝ T.  S5=01° 41΄ 34.7˝ U,103° 55΄ 36.4˝ T, dan S6= 01°41΄ 16.2˝   U103° 56΄ 

0.3˝) .  Hutan kawasan Daerah Aliran Sungai sebagai objek yang diteliti telah 

dikonversi dengan perkebunan sawit dan karet, penambangan pasir, petroleum, 

industri kimia, serta pengembangan kawasan ekowisata. Pengambilan  sampel 

dilakukan pada awal dan akhir musim hujan. Waktu pengambilan sampel pukul 

14 – 16 wib. Penentuan titik sampel dilakukan dengan menggunakan alat Global 

Positioning Sistem (GPS) (Gambar 1)  

Pengamatan yang dilakukan adalah fisik - kimia air dan kandungan logam 

dalam air sungai.  Parameter kualitas air yang diukur langsung di lokasi yaitu 

suhu, konduktiviti, jumlah padatan terlarut (TDS), oksigen terlarut (DO), dan pH, 

alat yang digunakan untuk mengukur parameter dikalibrasi mengikuti buku 

panduan  YSI 556. Parameter kualitas air yang diukur di laboratorium adalah 

BOD, COD, TSS, ammonia nitrogen (NH3N),  kekeruhan, nitrat (NO3
-,
g), sulfat 

(SO4
2-

), fosfat (PO4
2-

).  Kandungan logam yang diukur pada air adalah,  arsenik, 

kadmium, cuprum, mangan,  plumbum, dan zink.  Data setiap parameter  di 

analisis secara statistik dengan menggunakan  uji ANOVA satu arah dengan slank 

kepercayan 95% (α=0.05) dan diuji  lanjut dengan Tukey sehingga dapat 

ditentukan perbedaan nilai pengamatan antara lokasi tempat pengambilan sampel.  

Untuk melihat hubungan antara parameter fisik-kimia dan kepekatan logam berat 



 

 

379 

 

dalam air  dilakukan uji korelasi, dan  untuk melihat perbedaan  parameter fisik-

kimia dan kepekatan logam berat dalam air  antara dua musim yang berbeda 

digunakan Uji T berpasangan. Semua data analisis  dengan menggunakan  SPSS 

versi 15.  

 

 
Gambar.1 Peta lokasi sampel di Sungai Johor, Kota Tinggi 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Suhu 

 Rerata  suhu air sungai  pada semua lokasi pada musim hujan  26.53 °C 

dengan kisaran 26.44 °C - 26.68 °C. Suhu maksimum lokasi 6 adalah  26.68 °C, 

dan lokasi 1 nilai rerata minimum 26.44 °C . Uji Anova  menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh nyata suhu antara lokasi pengambilan sampel.  Uji Tukey 

menunjukkan adanyanya perbedaan nyata antara lokasi 1 dengan  6, lokasi  2 

dengan 6. Uji korelasi, menunjukan bahwa suhu air pada musim hujan 

mempunyai korelasi negatif  dengan oksigen terlarut (r= -0.735; p<0.01). Menurut 

Argawal (2002) suhu air yang tinggi  mengurangi kapasitas penahanan oksigen 

dalam air dan pada waktu yang sama  meningkatkan permintaan oksigen biokimia 

(BOD). Rerata suhu air keenam lokasi pada musim kemarau  28.74 °C dan berada 

pada kisaran 28.49 °C - 28.96 °C. Lokasi 2  nilai rerata suhu air maksimum  28.96 

°C , dan lokasi 1  nilai rerata minimum 28.49 °C .  Uji Anova searah untuk suhu 

air  musim kemarau berpengaruh tak nyata antara ke 6 lokasi.  

Keadaan cuaca sewaktu pengambilan sampel  mempengaruhi rerata suhu 

dan kuantitas input sinar matahari (Krenkel & Novetny 1980). Suhu air juga 

dipengaruhi oleh sinaran matahari dan proses penyerapan suhu oleh permukaan 

air (Tebbutt 1992). Perbedaan  suhu  antara musim   dipengaruhi keadaan cuaca 

sewaktu pengambilan sampel. Pengambilan sampel  setelah hujan memiliki rerata 

suhu air  lebih rendah dibanding musim kemarau, karena adanya pengaruh 

langsung cahaya matahari, sehingga terjadi peningkatan suhu air. UJi T 

berpasangan menunjukkan terdapat perbedaan yang berarti (p<0.05) bagi 

parameter suhu pada musim hujan dan kemarau. Hasil penelitian Wan Mohd Razi 
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et al (2009) di Sungai Pelepah Kanan, Kota Tinggi menunjukan rerata suhu  

minimum pada bulan Juli dan Desember yaitu 24.3°C dan 25.4°C. Berdasarkan 

kepada  standar NWQS (2007), rerata suhu air Sungai  pada penelitian ini berada 

dalam kelas I yaitu pada suhu yang cocok bagi lingkungan akuatik.  

 

Konduktivitas 
  Nilai rerata keseluruhan konduktivitas air sungai  pada musim hujan  

adalah 105.22 µS/cm dan berada dalam kisaran 70.67 µS/cm hingga 186.00 

µS/cm. Lokasi 6  nilai konduktivitas maksimumnya 186.00 µS/cm ± 84.66 dan 

nilai konduktivitas terendah terdapat pada lokasi 1 dengan nilai 70.67 µS/cm ± 

5.69. Uji Anova searah  menunjukkan ada pengaruh nyata antara lokasi sampel 

(p<0.05). Uji Tukey  menunjukkan terdapatnya perbedaan konduktiviti air yang 

nyata antara lokasi 6 dengan lokasi 1 dan lokasi 2 (p<0.05). Nilai rerata 

konduktivitas air pada musim kemarau adalah 177.06 µS/cm dan berada dalam 

kisaran 97.00 µS/cm hingga 234.33 µS/cm. Lokasi 6 menunjukkan nilai 

konduktivitas maksimum  234.33 µS/cm ± 7.02  dan lokasi 1  menunjukkan nilai 

minimum yakni 97.00 µS/cm ± 6.24. Uji Anova searah  konduktivitas air pada 

musim ini menunjukkan adanya pengaruh nyata antara lokasi sampel (p<0.05). 

Uji Tukey  menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata antara semua lokasi 

sampel (p<0.05), kecuali pada lokasi 1 dengan lokasi 2, lokasi 3 dengan loksi 4, 

lokasi 4 dengan lokasi 5 dan loksi 5 dengan lokasi 6. 

 Uji T berpasangan menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata (p<0.05) 

pada parameter konduktivitas pada musim hujan dan kemarau. Secara 

keseluruhan, nilai konduktivitas musim hujan  lebih rendah pada semua lokasi 

sampel dibanding dengan musim kemarau. Ini dapat disebabkan oleh faktor 

pencairan kandungan garam terlarut oleh air akibat  peningkatan arus air sungai 

pada musim hujan, fenomena yang sama turut di laporkan oleh Wan Mohd Razi et 

al (2009). Kajian  Wan Mohd Razi et al (2009) menunjukkan nilai rerata 

konduktivitas air Sungai Pelepah kanan pada musim kering dan hujan yang lebih 

rendah daripada hasil kajian ini yaitu 28.0 μS/cm-33.4μS/cm dan 19.9μS/cm-28.5 

μS/cm. Konduktiviti bergantung kepada kepekatan, pergerakan dan variasi ionik 

yang terlarut dalam air (Stickney 1979). Dalam badan air tanpa aktivitas di 

kawasan, konduktivitasnya  dalam kisaran 20 µS/cm hingga 1500 µS/cm (Boyd 

1990). Kepekatan total suspensi terlarut dan ion dalam air yang tinggi mempunyai 

nilai konduktivitas yang tinggi (Boyd 1990). Ini memberi indikasi bahwa nilai 

konduktivitas tergantung  nilai TDS. Uji korelasi konduktivitas pada musim hujan 

dan kemarau menunjukkan terdapatnya hubungan positif dan berarti antara 

konduktiviti dengan TDS (r=0.998; p<0.01 dan r=1.000; p< 0.01). Sesuai standar 

NWQS (2007 kisaran konduktivitas air di sungai berada dalam kelas I (<1000 

µS/cm). 

 

Kekeruhan 

 Nilai rerata kekeruhan di sungai pada musim hujan   tinggi yaitu 226.22 

NTU dan berada pada kisaran 152.00 NTU hingga 290.33 NTU. Nilai kekeruhan 

tertinggi  pada lokasi 1 yaitu 290.33 NTU ± 45.61 dan nilai kekeruhan terendah 

terdapat pada lokasi 6 yaitu 152.00 NTU ± 23.8. Uji Anova searah untuk  

kekeruhan air pada musim ini berpengaruh nyata  antara lokasi sampel (p<0.05). 

Untuk rerata nilai kekeruhan air pada musim kemarau  lebih rendah yaitu 13.33 
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NTU jika dibandingkan musim hujan. Rerata nilai kekeruhan berada dalam 

kisaran 3.67 NTU hingga 26.33 NTU. Lokasi 5 nilai kekeruhan tertingginya 

musim ini yaitu 26.33 NTU ± 4.73 dan lokasi 2  menunjukkan nilai kekeruhan air 

terendah dengan nilai 3.67 NTU ± 0.58. Analisis Anova searah untuk kekeruhan 

air menunjukkan adanya pengaruh nyata antara lokasi sampel (p<0.05). 

Berdasarkan kepada standar NWQS (2007), Nilai rerata kekeruhan air pada 

musim hujan berada pada kelas V (>50 NTU). Pada musim kemarau rerata 

kekeruhan air pada kelas I (5-50 NTU). Kekeruhan dikaitkan dengan kejernihan 

badan air dan tahap penembusan cahaya matahari ke dalam air. Menurut Boyd 

(1990), istilah kekeruhan adalah berkurangnya kemampuan air untuk menghantar 

cahaya yang disebabkan adanya zat yang ukurannya berubah dari koloid hingga 

sebaran kasar. Pengambilan sampel musim hujan  menyebabkan pengaliran arus 

yang deras yang mengakibatkan erosi pada tebing sungai dan mempengaruhi 

kekeruhan air.  

 Menurut Mushrifah dan Ahmad (2005), kekeruhan air dapat disebabkan 

adanya zat terlarut, tanah lempung dan lumpur akibat dari erosi tebing dan ini 

dibuktikan melalui hubungan korelasi positif yang bererti antara kekeruhan 

dengan TDS pada musim hujan (r = 0.609; p<0.01). Uji T berpasangan 

menunjukkan terdapatnya perbedaan yang nyata (p<0.05) pada parameter 

kekeruhan pada musim hujan dan kemarau. Ketika musim hujan, kuantitas air 

sungai akan lebih tinggi dibanding musim panas dan warna air sungai akan 

berubah kerana aliran air permukaan dan ini akan menyumbangkan bahan organik 

dan bukan organik yang banyak dan memberi warna keruh kepada air sungai 

(Ahmad & Ahmad Badri 1992). 

 

Ammonia Nitrogen (NH3N) 

 Rerata kandungan ammonia nitrogen pada musim hujan 1.28 mg/L dan 

berada pada kisaran 1.15 mg/L-1.50 mg/L. Nilai rerata ammonia nitrogen 

tertinggi terdapat pada lokasi 4 yaitu 1.50 mg/L ± 0.18 dan nilai  minimumnya  

pada lokasi 2 dengan nilai 1.15 mg/L ± 0.03.  Ujian ANOVA searah menunjukkan 

perbedaan tidak nyata  pada semua lokasi (p>0.05).  Rerata kandungan ammonia 

nitrogen pada musim kemarau 2.06 mg/L dan berada pada kisaran 0.99 mg/L - 

2.51 mg/L. Nilai rerata  tertinggi terdapat pada lokasi 3 dengan nilai 2.51 mg/L ± 

0.03 dan nilai rerata  terendah  pada lokasi 1 yaitu 0.99 mg/L ± 0.03. Ujian 

ANOVA searah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata antara lokasi 

(p<0.05). Ujian Tukey menunjukkan terdapat perbedaan nyata kepekatan 

ammonia nitrogen pada lokasi 6 dengan lokasi 1, 2, 3 dan 4 (p<0.05).  

 Berdasarkan kajian  Wan Mohd Razi et al. (2009) pada bulan Juli dan 

Desember diketahui rerata kepekatan ammonia nitrogen lebih rendah jika 

dibandingkan dengan penelitian ini  yaitu 0.25 mg/L dan 1.21 mg/L. Limbah 

domestic karena aktivitas  pembangunan pemukiman dan pemupukan kebun pada 

kawasan ini merupakan penyumbang utama keberadaan ammonia nitrogen di 

dalam badan air yang disebabkan oleh kehadiran bahan-bahan organik seperti 

protein dan urea. Limbah pertanian seperti pestisida dan pupuk cukup potensial 

menyumbang keberadaan ammonia nitrogen (Anhar Suki 1993). Pembuangan air 

dari ladang kelapa sawit dan karet pada musim hujan menyebabkan aliran masuk 

ke dalam sungai dan membawa sejumlah ammonia nitrogen dan partikel nitrogen 

organik yang tinggi sehingga meningkatkan kandungan ammonia nitrogen pada 
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air sungai tersebut (Mustaffa Omar 2005). Uji T berpasangan menunjukkan 

terdapatnya perbedan nyata (p<0.05) pada parameter ammonia nitrogen musim 

hujan dan kemarau. Berdasarkan standar NWQS (2007),  rerata kepekatan 

ammonia nitrogen pada kedua musim berada pada kelas II (0.9 mg/L - 2.7 mg/L). 

Menurut Chapman & Kimstach (1996),  jumlah kepekatan ammonia nitrogen di 

air permukaan biasanya kecil dari 0.2 mg/L dan pada air yang tidak tercemar 

seharusnya mempunyai kepekatan ammonia nitrogen kurang daripada 1 mg/L. 

 

Fosfat (PO4
2-

) 

 Rerata kandungan fosfat  air sungai pada kedua musim   1.02 mg/L dengan 

kisaran 0.35 mg/L - 1.49 mg/L. Nilai rerata kepekatan ammonia tertinggi berada 

pada lokasi 1 yaitu 1.49 mg/L ± 0.83 dan nilai rerata minimum pada lokasi 2 yaitu 

0.35 mg/L ± 0.18. Berdasarkan uji ANOVA searah diketahui  bahwa tidak 

terdapat perbedaan nyata antara lokasi (p>0.05). Rerata kepekatan fosfat musim 

kemarau 0.43 mg/L dengan kisaran 0.20 mg/L - 0.66 mg/L. Lokasi 3 rerata 

kepekatan fosfat maksimumnya 0.66 mg/L ± 0.36, dan nilai minimum terdapat di 

lokasi 5 yaitu 0.20 mg/L ± 0.11. Uji ANOVA searah menunjukkan  tidak terdapat 

perbedaan nyata antara lokasi (p>0.05).  

 Ujian T berpasangan menunjukkan adanya perbedaan nyata (p<0.05)  

fosfat pada musim hujan dan kemarau. Rerata kepekatan fosfat yang tinggi pada 

musim hujan diduga karena adanya peningkatan kepekatan fosfor akibat musim 

hujan dan tingginya aktivitas antropogenik. aktivitas pertanian, perindustrian dan 

urbanisasi meningkatkan  aktivitas antropogenik, manakala aktivitas awal seperti 

adanya batuan berfosfat dan proses dekomposisi bahan organik juga 

meningkatkan  fosfat ke lingkungan (Whipple 1977). Bahan-bahan berfosfat 

dalam pupuk yang digunakan pada kawasan perkebunan kelapa sawit dan karet 

diduga telah menyumbangkan  kandungan fosfat yang tinggi kedalam badan air. 

Menurut Hem (1970) fosfor merupakan unsur dominan dalam limbah kerana  

unsur tersebut  penting dalam metabolisma hewan dan manusia. 

Tidak ada nilai standar  kandungan fosfat dalam air pada NWQS (2007). 

Menurut  kriteria kualitas air Amerika Syarikat (EPA 1976) kepekatan fosfat yang 

melebihi 0.025 mg/L dapat merangsang pertumbuhan alga dan tumbuhan akuatik 

di dalam sungai dan menyebabkan eutrofikasi. Aktivitas  organisma dan 

tumbuhan akuatik dapat  meningkatkan kandungan fosfat dalam air (Ahmad Abas 

et al 2005). Menurut kajian  Ahmad Abas et al (2009)  kandungan fosfat di Sungai 

Kelantan reratanya lebih rendah daripada kajian ini yaitu 0.31 mg/L ± 0.11. 

 

Nitrat (NO3
-
) 

 Rerata  kandungan nitrat  2.62 mg/L dengan kisaran 0.67 mg/L - 3.83 

mg/L. lokasi 1  nilai rerata  terendahnya 0.67 mg/L ± 0.15, lokasi 2  nilai rerata  

tertinggi 3.83 mg/L ± 0.40. Uji ANOVA searah menunjukkan  adanya perbedaan 

nyata antara lokasi  (p<0.05), begitu juga degan hasil dari uji Tukey terdapat 

perbedaan nyata antara rerata kepekatan nitrat pada lokasi 2 dengan lokasi 1 dan  

6 (p<0.05). Menurut Furtado dan Mori (1982), ion nitrat berasal dari sumber 

antropogenik seperti limbah domestik dan limbah lain yang mengandung 

campuran bernitrogen, karena lokasi 2 berdekatan dengan kebun kelapa sawit dan 

karet, dan kemungkinan menerima sisa pupuk kimia dan sisa makanan  hewan dan 
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manusia yang masuk ke dalam sungai dan mengakibatkan kepekatan kandungan 

nitrat di lokasi ini lebih tinggi dibanding lokasi lain. 

Rerata keseluruhan kepekatan nitrat pada musim kemarau  0.99 mg/L dan 

berada dalam kisaran  0.70 mg/L - 1.30 mg/L. Lokasi 6 menunjukan kepekatan 

nitrat tertinggi yaitu 1.30 mg/L ± 0.72 dan lokasi 2  menunjukkan rerata 

kepekatan kandungan nitrat yang rendah yaitu 0.70 mg/L ± 0.17. Uji ANOVA 

searah menunjukkan tidak terdapat perbedaan nyata (p>0.05) antara lokadi pada 

musim kemarau. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan nilai nitrat yang 

kentara antara lokaasi. Uji T berpasangan  menunjukkan terdapatnya perbedaan 

yang nyata (p<0.05) pada kepekatan nitrat pada musim hujan dan kemarau. 

Berdasarkan standar NWQS (2007) kepekatan kandungan nitrat dalam air Sungai 

musim hujan dan kemarau berada dalam kelas I (<7 mg/L). Menurut standar 

CEGQ (2003)  rerata keseluruhan kandungan nitrat dibawah kriteria yang 

ditetapkan untuk tujuan perlindungan  akuatik air tawar (13 mg/L). Berdasarkan 

kajian  Ahmad Abas et al (2009) kandungan nitrat di Sungai Kelantan lebih 

rendah dari pada kajian ini yaitu 0.62 mg/L ± 0.24. 

 

Sulfat (SO4
2-

) 

 Kepekatan kandungan sulfat musim hujan 40.50 mg/L dan berada dalam 

kisaran 33.00 mg/L - 46.67 mg/L. Lokasi 6 rerata kepekatan sulfat  tinggi yaitu 

46.67 mg/L ± 10.41, sedangkan lokasi 5  lebih rendah yaitu 33.00 mg/L ± 7.00. 

Uji ANOVA searah menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nyata rerata 

kepekatan kandungan sulfat antara lokasi sampel (p>0.05). 

 Rerata kepekatan sulfat pada musim kemarau  22.17 mg/L dan berada 

dalam kisaran 16.33 mg/L - 33.00 mg/L. Lokasi 2 rerata kepekatan sulfatnya  

rendah yaitu 16.33 mg/L ± 6.35 dan lokasi 6 rerata kepekatan sulfat  tinggi yaitu 

33.00 mg/L ±1 6.37. Hasil dari uji ANOVA menunjukkan tiada perbedaan nyata 

kepekatan kandungan sulfat antara lokasi sampel (p>0.05). Uji T berpasangan 

menunjukkan terdapatnya perbedaan yang nyata (p<0.05) pada kepekatan sulfat 

musim hujan dan kemarau. Jumlah ion sulfat dalam air permukaan dan pada 

keadaan sebelum konversi  tergantung pengikisan batuan yang mengandung sulfat  

dan  pengoksidaan biokimia sulfida serta unsur sulfur lainnya. Kepekatan sulfat 

yang tinggi dapat mempengaruhi rasa air (Chapman 1992). Sumber sulfat di 

lingkungan  telah meningkat semenjak ada aktivitas perindustrian (Cole 1993). 

Secara keseluruhan berdasarkan standar NWQS (2007) kandungan kepekatan 

sulfat dalam air sungai  dikategorikan ke dalam kelas I (< 250 mg/L). 

 

INDEKS KUALITI AIR (IKA)  

 Indeks Kualitas Air (IKA) dibuat berdasarkan enam parameter yaitu 

oksigen terlarut (DO), permintaan oksigen biokimia (BOD), permintaan oksigen 

kimia (COD), ammonia nitrogen (NH3-N), total suspensi terlarut (TSS) dan pH. 

Nilai IKA pada musim hujan  berada dalam  rentang 54.37- 61.63. Berdasarkan 

nilai IKA, semua lokasi di musim hujan berada pada kelas III.  

Nilai IKA pada musim kemarau (Tabel 2) berada dalam kisaran 62.88-

70.21. Berdasarkan pendugaan IKA semua lokasi pada musim kemarau juga 

berada pada kelas III. Dari  nilai IKA  dapat disimpulkan bahwa semua sampel 

lokasi berada dalam kelas III, hal ini menunjukan bahwa air sungai  memerlukan 
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pemulihan ekstensif dan airnya hanya sesuai untuk  minuman hewan ternak dan  

sesuai untuk pemeliharaan jenis ikan yang cukup toleran dan bernilai ekonomi. 

 

Tabel 1. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada musim hujan untuk parameter 

parameter kualitas air di lokasi pengambilan sampel 

Lokasi siDO siBOD siCOD siAN siTSS sipH IKA Kelas 

1 91.53 95.53 33.70 47.72 20.23 50.23 60.13 III 

2 87.98 95.20 22.53 53.00 22.40 44.99 57.98 III 

3 81.25 94.54 14.75 49.79 21.28 44.21 54.37 III 

4 79.79 94.29 21.65 42.53 30.13 46.07 55.66 III 

5 79.53 96.31 25.80 50.62 26.73 45.96 57.31 III 

6 78.95 96.93 34.84 50.62 40.95 51.05 61.63 III 

 

Tabel 2. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada musim kemarau untuk parameter-

parameter kualitas air di lokasi pengambilan sampel 

 

LOGAM DALAM AIR  

Arsenik (As) 

Rerata keseluruhan kepekatan logam As dalam air Sungai pada musim 

hujan adalah 2.02 µg/L dan berada dalam kisaran 1.21 µg/L - 3.50 µg/L. Lokasi 1 

nilai rerata kepekatan logam  minimumnya  1.21 µg/L ± 0.27 dan lokasi 2  rerata 

kepekatan logam  maksimumnya 3.50 µg/L ± 1.64. Analisis ANOVA searah 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan nyata rerata kepekatan As antara lokasi 

sampel (p>0.05).  

 Rerata keseluruhan kepekatan logam As dalam air pada musim kemarau 

16.95 µg/L dan berada dalam kisaran 9.20 µg/L-21.98 µg/L. Lokasi 1 rerata 

kepekatan As terendah 9.20 µg/L ± 0.40 dan lokasi 6 rerata kepekatan yang 

tertinggi  21.98 µg/L ± 1.17. Uji ANOVA searah menunjukkan  terdapat 

perbedaan yang nyata antara lokasi sampel (p<0.05). Uji Tukey menunjukkan 

terdapat perbedaan nyata. Nilai rerata kepekatan As minimum pada lokasi 1 

dengan lokasi 3, lokasi 4, lokasi 5 dan lokasi 6. Nilai maksimum As pada lokasi 6 

berbeda perbeda nyata dengan lokasi 1, lokasi 2 dan lokasi 3 (p<0.05).  

 Sumber utama As berasal dari sisa petroleum dan industri kimia. 

Kepekatan As pada musim hujan lebih tinggi dibanding kepekatan pada musim 

kemarau, hal ini disebabkan air larian semasa musim hujan turut membawa sisa 

petroleum dari kawasan bandar di Kota Tinggi, selain itu aktivitas bot ekowisata 

kelip-kelip juga turut menyumbangkan logam As dan Pb ke dalam air Sungai  

(Bonnevie et al. 1994; Al-Masri et al 2002).  As juga bisa terjerap oleh oksida dan 

hidroksida Fe (III), humik dan mineral lempung (Perk 2006). Ini terbukti dari uji 

korelasi pada sampel untuk musim hujan (r =0.978; p<0.01). Musim kemarau (r= 

0.974, p<0.01)  mempunyai korelasi positif dan nyata antara logam As dan Fe. 

Lokasi siDO siBOD siCOD siAN siTSS sipH IKA Kelas 

1 76.27 95.93 31.47 58.41 86.03 82.54 70.21 III 

2 87.73 95.66 -11.18 40.22 88.22 95.09 67.47 III 

3 92.31 95.47 4.00 19.70 77.63 97.16 62.99 III 

4 91.80 96.10 -0.75 21.54 82.21 98.53 66.54 III 

5 87.84 95.20 -2.82 21.17 68.02 98.83 62.88 III 

6 90.20 95.18 0.45 21.05 67.06 94.71 63.25 III 
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Asid dimetil arsenik  sukar untuk mengoksida dan ini menjadikan logam ini 

merupakan kandungan utama As dalam air permukaan (Perk 2006). Uji T 

berpasangan menunjukkan tidak terdapa perbedaan nyata (p>0.05) pada 

kepekatan As dalam air pada musim hujan dan kemarau. Menurut Merian (1991), 

As biasanya tidak terakumulasi pada spesies ikan air tawar. Oleh karena itu,  

kepekatan logam As dalam air tawar diserap tumbuhan, hewan invertebrata 

melalui rantai makanan. Berdasarkan standar NWQS (2007), nilai rerata 

keseluruhan logam As dalam air Sungai  pada musim hujan dan kemarau berada 

dalam kelas I (<50 µg/L).  Berdasarkan standar UNECE (1994), kepekatan As 

pada musim hujan juga berada dalam kelas I (<10µg/L) dan kepekatan As pada 

musim kemarau berada dalam kelas II (10-100 µg/L) kecuali pada lokasi 1 yaitu 

berada dalam kelas I. Namun, berdasarkan standar CEQG (2003) kepekatan As 

dalam air pada musim kemarau melebihi kriteria yang ditentukan 

untukperlindungan kehidupan akuatik air tawar yaitu 5 µg/L. 

 

Kadmium 

 Rerata kepekatan logam Cd dalam air Sungai musim hujan 0.50 µg/L dan 

berada dalam kisaran  0.12 µg/L - 1.21 µg/L.  Lokasi 2 menunjukkan kepekatan 

Cd  terendah yaitu 0.12 µg/L ± 0.03 dan lokasi 3  kepekatan Cd cukup tinggi yaitu 

1.21 µg/L ± 0.85. Uji ANOVA searah menunjukan ada  perbedaan yang nyata 

antara lokasi sampel (p<0.05). Uji Tukey menunjukkan terdapatnya perbedaan 

nyata antara kepekatan Cd pada lokasi 1 dengan  3 dan lokasi 2 dengan lokasi 3 

(p<0.05). Kepekatan logam Cd dalam air Sungai musim kemarau 0.38 µg/L dan 

berada dalam kisaran  0.15 µg/L - 1.21 µg/L. Lokasi 5  kepekatan Cd rendah yaitu 

0.15 µg/L ±0.04 dan lokasi 6  kepekatan Cd nya  tinggi yaitu 1.21 µg/L ± 1.95. 

Uji ANOVA searah menunjukkan tidak terdapat perbedaan nyata antara lokasi 

sampel (p>0.05). 

 Uji T berpasangan menunjukkan tidak terdapatnya perbedaan nyata 

(p>0.05) pada kepekatan Cd dalam air pada musim hujan dan kemarau.. 

Berdasarkan standar NWQS (2007), rerata keseluruhan kepekatan logam Cd 

dalam air Sungai  berada dalam kelas I (<10 µg/L). Berdasarkan standar CEQG 

(2003), rerata keseluruhan kepekatan logam Cd dalam air melebihi  kriteria yang 

ditetapkan bagi perlindungan  akuatik air tawar (0.017 µg/L). Kebun kelapa sawit 

dan karet yang terletak di sekitar lokasi  berkemungkinan menyumbang kepekatan 

Cd dalam air sungai. Penggunaan pupuk kimia mengndung fosfat merupakan 

sumber utama penyebaran Cd dari kawasan kebun ke dalam air sungai (Anglin-

Brown et al. 1995; Abbasi et al 1998; Eaton 2005). Menurut Merian (1991), 

logam Cd hadir bersama-sama dengan logam Zn, yang mana kandungannya 

tergantung kepada keberadaan Zn, namun  uji korelasi  menunjukkan tidak 

terdapat hubungan korelasi antara logam Cd dan Zn (p>0.05). 

 

Kuprum (Cu) 

Secara keseluruhan purata kepekatan Cu dalam air Sungai Johor pada bulan 

November 2010 adalah 1.71 µg/L dan berada dalam julat 1.45 µg/L hingga 2.29 

µg/L.  Nilai bacaan kepekatan Cu minimum dicatatkan pada stesen 1 iaitu 1.45 

µg/L ± 0.24 dan bacaan kepekatan maksimum dicatatkan pada stesen 2 iaitu 2.29 

µg/L ± 0.70. Ujian ANOVA sehala menunjukkan bahawa tidak terdapat 

perbezaan bererti antara stesen persampelan (p>0.05).  
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 Nilai purata kepekatan logam Cu dalam air Sungai Johor pada bulan 

Februari 2011 adalah 9.56 µg/L dan berada dalam julat 5.32 µg/L hingga 17.46 

µg/L. Nilai bacaan kepekatan Cu minimum pada bulan ini dicatatkan pada stesen 

2 iaitu 5.32 µg/L ± 0.61 manakala nilai bacaan kepekatan maksimum pula 

dicatatkan pada stesen 6 dengan nilai kepekatan 17.46 µg/L ± 2.24. Ujian 

ANOVA sehala menunjukkan bahawa terdapatnya perbezaan yang bererti antara 

stesen persampelan (p<0.05). Ujian Tukey menunjukkan terdapat perbezaan 

bererti nilai minimum kepekatan Cu pada stesen 2 dengan stesen 5 dan stesen 6, 

manakala nilai maksimum yang dicatatkan pada stesen 6 mempunyai perbezaan 

bererti dengan semua stesen persampelan (p<0.05). 

 Cu banyak digunakan dalam racun perosak, bahan makanan ternakan, 

barang-barang elektrik, tekstil dan cat (Alabaster & Lloyd 1982). Purata 

kepekatan Cu pada bulan Februari 2011 didapati lebih tinggi berbanding dengan 

kepekatan Cu pada bulan November 2010, ini mungkin disebabkan peningkatan 

aktiviti penggunaan racun perosak pada musim kering yang secara tidak langsung 

mempengaruhi kepekatan Cu. (Abbasi et al 1998; WHO 2004; Eaton 2005). 

Berdasarkan kepada piawaian NWQS (2007), kepekatan logam Cu pada bulan 

November 2010 dan Februari 2011 secara keseluruhannya berada pada kelas I 

(<20 µg/L) iaitu berada dalam kepekatan semulajadi. Berdasarkan piawaian 

UNECE (1994), kepekatan keseluruhan logam Cu dalam air sungai pada bulan 

November 2010 berada dalam kelas 1 (<2 µg/L) kecuali pada stesen 2 berada 

dalam kelas II (2-7 µg/L). Manakala purata kepekatan Cu dalam air pada bulan 

Februari 2011 berada dalam kelas II, III dan IV. Ujian T berpasangan 

menunjukkan terdapatnya perbezaan bererti (p<0.05) bagi kepekatan Cu dalam air 

pada bulan November 2010 dan Februari 2011. 

 

Mangan 

Kepekatan purata logam Mn dalam air Sungai Johor pada bulan November 

2010 adalah 34.43 µg/L dan berada dalam julat 30.16 µg/L hingga 38.47 µg/L. 

Stesen 1 mencatatkan bacaan kepekatan logam Mn terendah iaitu 30.16 µg/L ± 

1.75 dan stesen 6 mencatatkan nilai bacaan tertinggi iaitu 38.47 µg/L ± 2.67. 

Ujian ANOVA sehala menunjukkan bahawa tiada perbezaan bererti kepekatan 

Mn antara stesen persampelan (p>0.05).  

 Nilai purata kepekatan Mn pada bulan Februari 2011 adalah 91.57 µg/L 

dan berada dalam julat 57.55 µg/L hingga 142.81 µg/L. Nilai bacaan kepekatan 

Mn terendah dicatatkan pada stesen 6  iaitu 57.55 µg/L ± 3.72 dan nilai bacaan 

kepekatan Mn tertinggi dicatatkan pada stesen 1 iaitu 142.81 µg/L ± 5.39. Ujian 

ANOVA sehala menunjukkan terdapat perbezaan bererti nilai kepekatan Mn 

antara stesen persampelan (p<0.05). Ujian Tukey menunjukkan terdapatnya 

perbezaan bererti (p<0.05) nilai kepekatan minimum logam Mn pada stesen 6 

dengan stesen 1, stesen 2 dan stesen 3, untuk nilai kepekatan maksimum Mn pada 

stesen 1 didapati mempunyai perbezaan bererti dengan stesen 3, stesen 4, stesen 5 

dan stesen 6. 

 Berdasarkan kepada piawaian NWQS (2007), purata kepekatan logam Mn 

pada bulan November 2010 berada dalam kelas I (<100 µg/L) iaitu berada dalam 

julat kepekatan semulajadi dan tidak membahayakan hidupan akuatik. Kepekatan 

logam Mn pada bulan Februari 2011 secara keseluruhan berada dalam kelas 1 

(<100 µg/L), kecuali stesen 1 dan stesen 2 berada pada kelas III (100 µg/L–200 
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µg/L). Manakala berdasarkan kepada piawaian CEQG (2003), purata keseluruhan 

logam Mn dalam air berada di bawah had kriteria yang dicadangkan bagi 

penggunaan air untuk tujuan pengairan tanaman (200 µg/L). Ujian T berpasangan 

menunjukkan bahawa terdapatnya perbezaan bererti (p<0.05) bagi kepekatan Mn 

dalam air pada bulan November 2010 dan Februari 2011. 

 

Plumbum (Pb) 

Secara keseluruhannya purata kepekatan Logam Pb dalam air pada bulan 

November 2010 adalah 1.84 µg/L dan berada pada julat 1.05 µg/L hingga 3.38 

µg/L. Nilai bacaan kepekatan terendah dicatatkan pada stesen iaitu 1.05  µg/L ± 

0.14 dan nilai bacaan tertinggi pula dicatatkan pada stesen 2 iaitu 3.38 µg/L 

±2.01. Ujian ANOVA sehala menunjukkan tidak terdapat perbezaan bererti antara 

stesen persampelan (p>0.05). 

 Purata keseluruhan kepekatan logam Pb dalam air pada bulan Februari 

2011 adalah 0.36 µg/L dan berada dalam julat 0.29 µg/L hingga 0.61 µg/L.  Nilai 

bacaan kepekatan terendah logam Pb dicatatkan pada stesen 3 iaitu 0.29 µg/L ± 

0.07 dan nilai kepekatan logam Pb tertinggi pula dicatatkan pada stesen 1 iaitu 

0.61 µg/L ± 0.35. Ujian ANOVA sehala menunjukkan bahawa tiada perbezaan 

bererti antara stesen persampelan (p>0.05).  

 Kepekatan rerata Pb musimhujan menunjukkan nilai relatif lebih tinggi 

dibanding musim kemarau. Ujian T berpasangan menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan nyata (p<0.05)  kepekatan Pb pada musim hujan dan kemarau. Menurut 

Camp dan Meserve (1974), berdasarkan pencemaran yang diakibatkan daripada 

kawasan bandar, terdapat peningkatan masalah kontaminasi logam berat Pb waktu 

aliran air permukaan di kawasan bandar. Atmosfir juga mengandungi kepekatan 

Pb yang tinggi.  Spliethoff dan Hemond (1996). menyatakan, kepekatan logam Pb 

pada Sungai dipengaruhi oleh aktivitas bot wisata yang membawa wisatawan 

Kota Tinggi. Berdasarkan standar NWQS,  rerata keseluruhan kepekatan Pb 

dalam air sungai berada dalam kelas I (<50 µg/L) yaitu berada dalam kepekatan 

awal. Mengikut standar UNECE (1994), rerata keseluruhan kepekatan logam Pb 

dalam air sungai pada musim hujan berada dalam kelas III (1.6-3.2 µg/L) kecuali 

pada lokasi 2 berada dalam kelas IV (3.2-82 µg/L) dan kepekatan Pb pada musim 

kemarau berada dalam kelas II (0.1-1.6 µg/L). Sesuai standar CEQG (2003) 

kepekatan logam Pb dalam air sungai masih berada dalam kriteria yang 

dicadangkan dalam perlindungan hidupan akuatik air tawar (1-7 µg/L). Menurut 

Mazlin Mokhtar et al. (2003), dalam sistem air semulajadi logam Pb wujud pada 

kepekatan yang rendah disebabkan Pb merupakan logam tidak larut. 

 

Zink (Zn) 

Kepekatan logam Zn dalam air Sungai Johor pada bulan November 2010 

didapati mempunyai nilai purata 54.54 µg/L dan berada dalam julat 47.50 µg/L 

hingga 63.54 µg/L.  Stesen 5 mencatatkan nilai kepekatan Zn minimum iaitu 

47.50 µg/L ± 3.92 dan stesen 2 pula mencatatkan nilai kepekatan Zn maksimum 

iaitu 63.54 µg/L ± 9.53. Ujian ANOVA sehala menunjukkan terdapatnya 

perbezaan yang bererti antara stesen persampelan (p< 0.05).  

 Kepekatan purata logam Zn pada bulan Februari 2011 didapati 

mempunyai nilai purata 21.17 µg/L dan berada dalam julat 17.31 µg/L hingga 

34.71 µg/L. Stesen 6 mencatatkan kepekatan logam Zn terendah iaitu 17.31 µg/L 
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± 0.71. Ujian ANOVA sehala menunjukkan tiada perbezaan bererti nilai 

kepekatan logam Zn antara stesen persampelan  (p>0.05). Ujian T berpasangan 

menunjukkan terdapatnya perbezaan bererti (p<0.05) bagi kepekatan Zn dalam air 

pada bulan November 2010 dan Februari 2011. Berdasarkan kepada piawaian 

NWQS (2007), nilai purata keseluruhan kepekatan Zn pada bulan November 2010 

dan Februari 2011 adalah dalam kelas I (<5000 µg/L) iaitu berada dalam julat 

kepekatan semulajadi. Mengikut piawai kualiti air permukaan yang ditetapkan 

oleh UNECE (1994), purata kepekatan Zn dalam air sungai pada bulan November 

2010 berada dalam kelas II (45-77 µg/L), manakala kepekatan Zn pada bulan 

Februari 2011 berada dalam kelas I (<45µg/L). Zn merupakan elemen yang 

diperlukan untuk pertumbuhan tumbuh-tumbuhan dan haiwan tetapi pada 

kepekatan yang tinggi ia memberikan kesan toksik kepada sesetengah spesies 

akuatik (Eaton et al. 1998). 

 

KESIMPULAN 

 Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa:1. nilai IKA pada sungai yang 

pada kawasan  DAS nya terdapat kegiatan perkebunan, industry, pemukiman, 

ekowisata, tambang pasir  pada musim hujan dan kemarau berada dalam kelas III, 

2.Berdasarkan analisis dari parameter fiziko-kimia dan kepekatan logam berat  

dapat disimpulkan bahawa kualitas air Sungai musim hujan mengalami tekanan 

pada beberapa parameter seperti kekeruhan (Kelas V), TSS (kelas III), pH (kelas 

V), COD (kelas III), pada musim kemarau  nilai COD berada dalam kelas V , 

musim hujan kepekatan logam Fe  tertinggi  berada dalam Kelas IV. Dapat 

disimpulkan bahwa kualitas air dan kepekatan logam berat pada musim hujan 

lebih tercemar  dibandingkan musim kemarau. Disarankan melakukan  

pemeliharaan ekstensif pada sungai yang daerah aliran sungainya terdapat 

berbagai aktivitas,  dan airnya hanya sesuai  digunakan untuk air minuman hewan 

ternak dan pemeliharaan  jenis yang toleran dan bernilai ekonomi. 
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