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Multiple Cropping untuk Mendukung Swasembada Pangan
Yuyun Yuwariah*, Dedi Ruswandi*, Fiky Yulianto Wicaksono**
* Guru Besar Fakultas Pertanian UNPAD
** Staf Pengajar Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian UNPAD

ABSTRAK
Laju konversi lahan sawah menjadi lahan non pertanian di Indonesia mencapai 96.512 hektar per tahun, dan laju konversi
tertinggi lebih dari 16.000 hektar per tahun terdapat di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, sementara kebutuhan pangan terus
meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 1,36%, sehingga populasi penduduk pada tahun
2045 diprediksi mencapai 318,9 juta jiwa. Hal ini diperparah dengan produktivitas padi Indonesia yang mengalami laju
pertumbuhan yang lamban, dengan nilai rata-rata per tahun 0,30% selama kurun waktu 2014-2018, yang jauh lebih lambat
dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Kondisi ini akan mengancam swasembada pangan sehingga diperlukan terobosan
teknologi dalam memberdayakan potensi sumber daya lahan, khususnya lahan-lahan sub-optimal. Multiple Cropping merupakan
solusi untuk memecahkan masalah tersebut, karena melalui Multiple Cropping telah teruji meningkatkan produktivitas dan
pendapatan sekaligus melestarikan lingkungan. Keberhasilan Multiple Cropping akan ditentukan oleh kesesuaian tanaman yang
dirakit ke dalam pola tanam dengan karakteristik lahan sub-optimal dan agroklimat, sehingga diperlukan dukungan penelitian
ekofisiologi tanaman dan pemuliaan tanaman. Studi kasus di Cianjur Selatan sekitar tahun 1992/1993 mengindikasikan daerah
tersebut berpotensi untuk pengembangan kedelai dan kacang hijau, dalam pola tanam padi gora - kedelai - kacang hijau dan
terkait dengan rencana program pengembangan Jabar Selatan, dapat dipertimbangkan sebagai sumber benih antar lapang. Semua
keberhasilan ini tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai motor utama yang memberlakukan segala regulasi (misal jaminan
terhadap harga hasil usaha tani), sehingga bukan hanya swasembada pangan yang dapat diraih, namun petani pun dapat
menikmati hasil usaha taninya secara layak.
Kata Kunci : Konversi Lahan, Multiple Cropping, Perubahan Iklim, Swasembada Pangan.

ABSTRACT
The rate of conversion of paddy fields into non-agricultural land in Indonesia reached 96,512 hectares per year, and the highest
conversion rate of more than 16,000 hectares per year was found in the provinces of West Java and East Java. In other hand,
food needs increase in line with the rate of population growth in Indonesia which reached 1.36%, so that the population in 2045
is predicted to reach 318.9 million people. This is exacerbated by Indonesia's rice productivity which is experiencing a sluggish
growth rate, with an average value of 0.30% per year during the period 2014-2018, which is much slower than the population
growth rate. This condition will threaten food self-sufficiency so that improvement are needed to empower the potential of land
resources, especially marginal lands. Multiple cropping is a solution to solve this problem, because multiple cropping has been
proven to increase productivity and farmers income while preserving the environment. The success of Multiple Cropping will be
determined by the suitability of the plants into cropping patterns in marginal land and specific agroclimatic characteristic. It
must be supported by plant ecophysiology and plant breading expert. A case study in South Cianjur around 1992/1993 indicated
its area was suitable for soybean and mung bean development, in the cropping pattern of paddy-soybean-mungbean. That area
related to the southern of West Java development program plan, can be considered as a source of seeds between fields. All of
these successes can not be separated from the role of the government as the main factor that enforces all regulations (eg
guarantees on the price of agriculture products), so that not only food self-sufficiency can be achieved, but farmers can increase
their revenues of their farming business properly.
Keywords: Climate Change, Food Self-Sufficiency, Land Conversion, Multiple Cropping.
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Pendahuluan
dengan nilai rata-rata per tahun sebesar 0,30%,
Produksi pangan masih merupakan
dengan pertumbuhan luas areal panen dan
tantangan dan permasalahan dalam rangka
pertumbuhan produksi masing-masing sebesar
penyediaan kebutuhan pangan penduduk,
3,79% dan 4,07% (Tabel 1). Laju pertumbuhan
khususnya beras, yang terus meningkat. Data BPS
produktivitas ini masih jauh lebih lambat
Indonesia tahun 2018 mengemukakan bahwa
dibandingkan
dengan
laju
pertumbuhan
rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia
penduduk dan laju permintaan konsumsi beras per
adalah sebesar 1,36% pada periode tahun 2010 –
kapita per tahun yang terus meningkat pesat.
2016, dan hingga September 2020 tercatat jumlah
Besarnya tingkat konversi lahan sawah
penduduk Indonesia sudah mencapai 270,20 juta
menjadi lahan non pertanian, juga dapat
jiwa, sehingga proyeksi populasi penduduk pada
mengurangi produksi padi nasional. Berdasarkan
tahun 2045 sebanyak 318,9 juta jiwa (BPS, 2021).
hasil penelitian Mulyani et al. (2016),
Tingkat konsumsi beras per kapita pada
menunjukkan bahwa laju konversi lahan sawah
tahun 2017 sebenarnya mengalami penurunan
nasional mencapai 96.512 ha per tahun, dengan
menjadi 114,6 kg per kapita per tahun, namun
laju konversi tertinggi lebih dari 16.000 ha per
permintaan atau konsumsi beras tetap mengalami
tahun terdapat di Provinsi Jawa Barat dan Jawa
laju pertumbuhan yang cepat selama kurun waktu
Timur. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan
5 tahun terakhir (2009 – 2013), yaitu sebesar
dengan kemampuan pemerintah untuk mencetak
3,58%. Permintaan beras yang meningkat ini
lahan sawah baru yang hanya sekitar 20.000 tidak hanya disebabkan dari konsumsi harian
30.000 ha per tahun (Ditjen PSP, 2013).
penduduk, tetapi juga disebabkan oleh
Selanjutnya, konversi lahan telah terjadi pula
pertumbuhan industri pengolahan makanan,
secara alami yakni fragmentasi lahan usaha tani
minuman, dan lain-lain, yang semakin
menjadi seluas kurang dari 0,5 ha/kk petani
berkembang. Salah satu contoh yaitu industri
(Oteng Haridjaja dan Khalil, 2008). Hal ini
tepung beras yang menggunakan komoditas padi
menyebabkan bertambahnya jumlah petani
sebagai bahan baku (Kementrian Pertanian, 2018;
gurem, yaitu petani dengan penguasaan lahan
Kementrian Perdagangan, 2014).
kurang dari 0,5 ha (BPS, 2013, dalam Molina,
Selama kurun waktu empat tahun terakhir
2017)
(2014-2018), produktivitas padi Indonesia
mengalami laju pertumbuhan yang lamban
Tabel 1. Luas Panen, produktivitas dan Produksi Padi Nasional
Produksi
(ku/ha)

Tahun

Luas Panen (ha)

Produksi (Ton)

2014

13.797.307

51,35

70.846.465

2015
2016
2017

14.116.638
15.156.166
15.712.015

53,41
52,36
51,65

75.397.841
79.354.767
81.148.594

2018
Rata-rata trend (%)

15.994.512
3,79

51,92
0,30

83.037.150
4,07

Sumber: Kementan, 2019.
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Pemanasan global yang terjadi juga
menyebabkan perubahan iklim. Musim hujan
menjadi lebih pendek dengan distribusi hujan
yang pendek (Herlina dan Prasetyorini, 2020;
Pramasani dan Soelistyono, 2018). Hal ini dapat
menyebabkan kebanjiran maupun kekeringan
yang akhirnya menjadi bencana alam bagi
kegiatan pertanian, terutama gagal panen.
Berdasarkan data tersebut, permasalahanpermasalahan yang ada akan menjadi ancaman
terhadap ketahanan pangan dan swasembada
pangan. Tuntutan-tuntutan mendapatkan temuantemuan baru tentang aplikasi IPTEKS untuk
penanganan lahan-lahan sempit menunggu
jawaban segera untuk dimunculkan. Kreativitas
dan inovasi teknologi harus ada dalam
memberdayakan potensi sumberdaya yang ada,
dengan memahami faktor lingkungan biofisik,
seperti jenis tanah, kemampuan lahan, ketinggian
tempat, iklim setempat (terutama keadaan curah
hujan atau air untuk pengairan), dan sifat tanaman
itu sendiri yang akan dikembangkan, serta faktor
ekonomi yang meliputi tingkat kebutuhan hidup
petani terhadap berbagai jenis tanaman,
nilai/harga produksi dan pemasarannya, serta
rantai pemasaran komoditasnya. Sistem Tanam
Ganda atau yang populer disebut Multiple
Cropping (MC) dapat dijadikan sebagai salah satu
alternatif sistem produksi tanaman yang dapat
meningkatkan hasil dan melestarikan lingkungan,
juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat petani.
II. DASAR PEMIKIRAN MULTIPLE
CROPPING
Indonesia merupakan negara yang
beriklim tropis dan memiliki lahan potensial
untuk pengembangan kegiatan agraris guna
memenuhi kebutuhan dasar manusia, terutama
pangan dan sandang. Hal ini didukung oleh
intensitas cahaya matahari yang melimpah serta

air yang berasal dari curah hujan, yang sangat
memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi
fotosintesis dan mengusahakan tanaman
sepanjang tahun. Lahan pertanian dengan
kekayaan plasma nutfah (sumber daya genetik)
yang begitu besar tersebut belum dimanfaatkan
secara optimal. Hal ini terbukti dengan masuknya
produk-produk pertanian dari negara tetangga
Indonesia. Kondisi ini sekaligus menunjukkan
bahwa potensi sumber daya alam Indonesia
belum memberikan citra Indonesia sebagai
produsen hasil pertanian.
a. Multiple Cropping, upaya meningkatkan
produktivitas
Selain intensifikasi dan ekstensifikasi,
peningkatan produksi di negara-negara tropis,
termasuk Indonesia, lebih banyak dikembangkan
melalui diversifikasi dengan menanam lebih
banyak jenis tanaman per tahun (peningkatan
produktivitas yang mengacu kepada dimensi
waktu dan ruang). Hal ini dinamakan Sistem
Tanam Ganda atau lebih dikenal dengan sebutan
Multiple Cropping, yaitu menanam lebih dari satu
jenis tanaman pada sebidang lahan yang sama
dalam kurun waktu tertentu (± satu tahun); dan
merupakan
koridor
Sistem
Pertanian
Berkelanjutan (Yuwariah et al., 2020).
Multiple
Cropping
diklasifikasikan
menjadi 2 model utama sistem pertanaman, yaitu:
(1) Intercropping, dengan turunannya yaitu mixed
cropping, row intercropping, strip intercropping,
dan relay intercropping, (2) Sequential cropping,
dengan turunannya adalah double cropping, triple
cropping, quadruple cropping, dan ratoon
cropping (Yuwariah, 2011). Selain yang telah
disebutkan di atas, terdapat terminologi lain yang
terkait dengan pelaksanaan Multiple Cropping,
antara lain: interculture, crop rotation, alley
cropping, mixed farming, dst).
4
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Multiple Cropping, yang merupakan
gagasan
program
diversifikasi
tanaman,
direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan pola
tanam (cropping pattern) yang efisien, dimana
kecocokan suatu pola tanam pada suatu daerah
sangat bergantung kepada keadaan daerah
tersebut. Pola tanam sendiri didefinisikan sebagai
suatu susunan tata letak dan tata urut tanaman
pada sebidang lahan selama periode tertentu (1
tahun) termasuk pengolahan tanah dan masa bera.
Pola tanam yang baik merupakan manifestasi dari
gabungan kondisi fisik, biologi, dan sosial
ekonomi daerah, yang kemudian dirangkaikan
dengan tingkat teknologi yang tersedia (teknologi

spesifik lokasi) sehingga disebut sistem tanam
(Cropping System).
Langkah
pertama
dalam
proses
pengembangan teknologi pola tanam adalah
menelaah kondisi pola tanam petani untuk
mengetahui kondisi yang berlaku, kemudian
meneliti
cara-cara
untuk
meningkatkan
potensinya atau jika memungkinkan mengubah
pola tanam tersebut. Pola tanam yang baru harus
lebih
menjamin
kestabilan
produksinya,
keuntungan yang lebih besar, dan adanya
kelestarian lingkungan (Gambar 1). Bila telah
berhasil menerapkan pola tanam, masalahnya
tinggal bagaimana meningkatkan potensi
persatuan luasnya mengikuti teknologi budi daya.

Gambar 1. A framework for cropping systems research and extension (Hardwood& Price, 1976).
5
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Ketepatan dan kesesuaian suatu pola tanam pada
suatu lahan usahatani ditentukan antara lain oleh
faktor-faktor tipe budidaya (ekologi lahan),
agroklimat,
pemasaran/penggunaan
hasil
tanaman, dan
fisiologi
tanaman yang
dibudidayakan. Bagaimanapun tepat dan
sesuainya suatu tipe pola tanam pada suatu bidang
lahan usahatani, namun keberhasilannya sangat
memerlukan
pengelolaan
yang
baik.
Keberhasilan tersebut dapat diukur melalui
besaran-besaran land equivalent ratio (LER),
area time equivalent ratio (ATER), Cropping
Index (CI), Cropping Intensity Index (CII),
Multiple Cropping Intensity Index (MCII),
Competitive Ratio (RC Ratio), bergantung kepada
sistem pertanamannya.
b. Upaya meningkatkan hasil per kelompok
individu tanaman.
Upaya
penanggulangan
kemungkinan
terjadinya defisit persediaan pangan adalah
dengan meningkatkan kapasitas produksi pangan
nasional secara berkelanjutan. Akan tetapi,
peningkatan produksi tanaman pangan telah
dibatasi juga oleh kurangnya lahan garapan.
Kebutuhan lahan untuk produksi tanaman pangan
terkendala oleh semakin berkurangnya lahanlahan produktif karena konversi lahan.
Rancangan Revitalisasi Pertanian menyatakan
pentingnya pengendalian konversi lahan
pertanian dan pencanangan lahan abadi untuk
pertanian sekitar 15 juta hektar untuk tahun 2025
(Sopandie et al., 2008).
Berdasarkan hasil penelitian Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya
Lahan Pertanian, Indonesia memiliki lahan

potensial untuk pertanian seluas 54,2 juta hektar
yang terdiri atas 12 juta hektar sangat sesuai
pertanian (kelas S1), 19,3 juta hektar termasuk
cukup sesuai (kelas S2), dan 22,9 juta hektar lahan
sub optimal (kelas S3) (Abdul Rahman et al.,
2005). Namun menurut data Mulyani et al., lahan
yang sesuai dan cukup sesuai untuk pertanian
telah banyak berkurang digunakan untuk
kebutuhan di luar pertanian. Hal ini menunjukkan
bahwa lahan yang masih potensial untuk produksi
pangan terbatas pada lahan-lahan sub optimal,
yaitu lahan kering kurang produktif, lahan-lahan
tadah hujan, dan lahan pasang surut, melalui
peningkatan indeks pertanaman (IP). Lahan ini
mempunyai karakteristik kesuburan yang rendah,
di samping berbagai cekaman abiotik lainnya
seperti genangan, kekeringan atau keracunan hara
tertentu (Tabel 2).
Produksi tanaman merupakan proses yang
kompleks. Adopsi teknologi baru untuk
meningkatkan produksi tanaman senantiasa
mengalami berbagai kendala. Kompleksitas dan
kendala tersebut dapat diatasi dengan pemahaman
yang lebih baik, bahwa hasil tanaman (Y)
merupakan total dari genotip dengan lingkungan
dan interaksi antara genotip (G) dan lingkungan
(E), atau Y = f (G + E + E*G). Genotip adalah
sekumpulan individu tanaman yang memiliki
susunan frekuensi gen sama, tumbuh di lokasi
tertentu, dan produknya dibutuhkan oleh
manusia. Lingkungan termasuk iklim mikro dan
faktor fisik, seperti air, radiasi, temperatur,
evaporasi, kondisi tanah, perilaku manusia, dan
pertimbangan ekonomi politik.
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Tabel 2. Tipe, luas lahan dan karakteristik lahan-lahan sub optimal di Indonesia
No
Tipe lahan Sub Optimal
Karakteristik
1
Lahan masam (18,2 juta ha)
Keracunan Al, pH < 5,5, fiksasi P,
ketersediaan hara P. Ca, Mg, K, N rendah
2

Lahan dengan P rendah (1,27 juta Lahan sawah terdegradasi, ketersediaan P
ha)
rendah, tekstur kasar, BO rendah

3

Lahan di bawah tegakan (± 0,5 juta Intensitas cahaya rendah, lahan masam,
ha per tahun)
kesuburan rendah, cekaman kekeringan.

4

Lahan tadah hujan (25,3 juta ha)

5

Lahan pasang surut dan sulfat Genangan air, keracunan pirit, Fe, Al,
masam
ketersediaan P rendah.

6

Lahan salin (400 ribu ha)

Kesuburan rendah, BO rendah, erosi,
ketersediaan air rendah (iklim kering)

Keracunan Na Cl, ketersediaan Ca, K, Mg
rendah, cekaman
Data luas lahan diperoleh dari Badan Litbang Deptan (2005) dalam Sopandie et al., 2008.

Mengacu kepada konsep tersebut, pada Gambar 2
ditunjukkan
berbagai
langkah
untuk
meningkatkan produktivitas dari berbagai
kelompok tanaman. Pada kelompok I ditunjukkan
bahwa manipulasi agronomi untuk kelompok
komoditas hanya memerlukan sedikit modal
dalam merespons lingkungan. Pada kelompok II,
diperlukan modal lebih tinggi daripada kelompok
I, sedangkan pada kelompok III, tingkat kesulitan
lebih besar, namun komoditas-komoditas tersebut
dapat saja dikembangkan di negara berkembang
sepanjang modal tersedia dan teknologi dapat
dilaksanakan.
Peningkatan produktivitas pada sistem
pertanaman tanaman tunggal (monoculture) tidak
begitu kompleks bila dibandingkan dengan
tanaman ganda (multiple cropping), karena pada
tanam tunggal tidak memperhitungkan adanya
interaksi antara species tanaman yang satu dengan

yang lainnya. Pada sistem tanam ganda, salah satu
spesies tanaman menghasilkan lebih rendah per
unit area dibandingkan bila ditanam tunggal,
namun kombinasi hasil dari kedua spesies itu
lebih tinggi daripada tanam tunggal.
Keberhasilan pola tanam dalam Multiple
Cropping memerlukan perbaikan produktivitas
tanaman di lahan sub optimal melalui perbaikan:
(i) potensial hasil (yield potential), (ii) tingkat
adaptasi tanaman terhadap cekaman abiotik dan
resistensi terhadap tekanan biotik, (iii) teknik
budidaya berbasis fisiologi atau ekofisiologi
tanaman. Ketiga faktor itu harus bersinergi untuk
mencapai peningkatan hasil yang diinginkan
(Sopandie et al., 2008).
Perbaikan produktivitas tanaman di lahan
sub-optimal memerlukan pendekatan yang
komprehensif yang melibatkan penelitian dasar
sampai terapan. Pemahaman tentang mekanisme
7
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adaptasi tanaman terhadap berbagai cekaman
lingkungan abiotik yang menjadi kendala
produksi di lahan sub-optimal perlu dipahami
melalui studi ekofisiologi. Hal ini menjadi dasar
dalam pengembangan teknologi produksi yang
spesifik agroekosistem dan juga pemuliaan

tanaman untuk memperbaiki adaptasi tanaman
terhadap
cekaman
abiotik.
Pendekatan
bioteknologi saat ini telah diterapkan dalam
mendukung studi ekofisiologi maupun dalam
program pemuliaan tanaman.

Gambar 2. Langkah-langkah untuk meningkatkan hasil per kelompok individu tanaman (Beets, 1982).

(i)
Perbaikan potensi hasil
Perbaikan potensi hasil dapat dilakukan melalui
perbaikan efisiensi fotosintesis dan respirasi
untuk meningkatkan biomassa, perbaikan sink,
dan perbaikan partisi biomassa. Untuk mencapai
perbaikan inilah peran pengetahuan fisiologi
tentang proses-proses fisiologi yang mendasari
efisiensi fotosintesis dan juga pengetahuan
genetik
tentang
dasar
genetik
yang
mengendalikannya sangat berperan dalam upaya
perbaikan tanaman. Pendekatan dalam perbaikan
potensi hasil adalah melalui ideotype breeding
yaitu
perbaikan
tanaman
dengan
mengembangkan kombinasi spesifik dari karakter
yang mendukung fotosintesis, pertumbuhan dan

produksi berbasis pemahaman tentang morfologi
dan fisiologi tanaman.
Rangkaian penelitian yang dilaksanakan
oleh Laboratorium Pemuliaan Tanaman dan
Produksi Tanaman Fakultas Pertanian UNPAD
sejak tahun 2013 dalam usaha menghasilkan
jagung unggul hibrida berdaya hasil tinggi
(hibrida Padjadjaran) di lahan kering dataran
tinggi Arjasari Kabupaten Bandung, telah
menghasilkan beberapa galur hibrida yang
berpotensi meningkatkan produktivitas lahan
dalam pola tanam tumpangsari dengan beberapa
komoditas seperti kedelai, ubi jalar, dan cabai
8

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

(Yuwariah et al., 2018). Salah satu hasil
penelitian tersebut tertera pada Tabel 3.
Tabel 3. Jagung hibrida terseleksi atas dasar perolehan nilai NKL, RKj, RKK, IST, dan bobot biji per
tanaman.
Hibrida

MDR. 9.1.3 X MDR 7.1.9
MDR 9.1.3 X MDR 18.5.1
DR 18 X MDR 14.22
MDR 14.2.2 X MDR 18.8.1
DR 8 X M7DR 3.1.4
DR 8 X M7 D.R 4.8.8
MDR 3.14 X MDR 1.1.3
MDR 4.88 X G 6.73
MDR 4.8.8 X MDR 7.1.9
G 673 X G 203.1
MDR 7.1.9 X MDR 1.13

Kode

NKL

RKJ

RKK

IST

24
26
40
56
61
62
75
78
81
90
100

1,38
1,11
1,85
1,84
1,18
1,15
1,63
1,33
1,55
1,22
1,04

1,38
1,11
1,85
1,84
1,18
1,15
1,63
1,33
1,55
1,22
1,04

0,73
0,90
0,54
0,54
0,85
0,87
0,61
0,73
0,65
0,82
0,96

0,60
0,49
0,59
0,57
0,46
0,43
0,57
0,63
0,67
0,48
0,57

Berat
biji per
tan (g)
215,79
185,42
166,89
288,88
234,60
195,30
233,85
225,04
199,98
189,84
217,15

Keterangan: NKL adalah Nisbah Kesetaraan Lahan, RKJ adalah Rasio Kompetisi Jagung terhadap kedelai,
RKK adalah Rasio Kompetisi Kedelai terhadap jagung, IST adalah Indeks Standar Toleransi.

(ii)
Perbaikan adaptasi tanaman terhadap
cekaman abiotik
Perbaikan adaptasi tanaman terhadap
berbagai cekaman lingkungan di lahan sub
optimal dimungkinkan, karena terdapat tingkat
keragaman yang tinggi dalam tingkat adaptasi
tanaman terhadap berbagai cekaman, seperti
cekaman keracunan Al, P rendah, dan cekaman
naungan. Ketersediaan hara yang rendah dan
keracunan Al merupakan kendala yang
menyebabkan penurunan hasil di lahan-lahan
masam. Kekahatan P merupakan faktor pembatas
utama dari produktivitas tanaman di 30-40%
lahan di dunia. Selain lahan-lahan yang memang
mempunyai kandungan P rendah, kekahatan P
juga muncul di lahan-lahan di mana P tidak
tersedia, karena P cenderung membentuk
kompleks yang tidak larut. Pada tanaman padi
gogo menunjukkan bahwa terdapat beberapa
varietas lokal padi yang sangat toleran terhadap

defisiensi P, diantaranya Gadih Anih, Cempo,
Sibatung, Siputih I dan S. Lembulut. Demikian
pula cahaya merupakan faktor penting bagi
pertumbuhan dan perkembangan tanaman, karena
selain berperan dominan pada proses fotosintesis,
juga sebagai pengendali, pemicu dan modulator
respons morfogenesis, khususnya pada tahap
awal pertumbuhan tanaman. Karakterisasi
terhadap plasma nutfah padi gogo, kedelai dan
talas, telah berhasil mengidentifikasi beberapa
varietas yang toleran naungan, antara lain padi
gogo varietas Jatiluhur C22 dan Dodokan toleran
naungan 50% (di bawah karet 3 tahun, sama
halnya seperti kedelai varietas Ceneng,
Pangrango, B613 dan Arksoy). Adapun varietas
talas buntil, salak, hijau garis ungu, dan hijau
ungu toleran naungan 50% paranet (Sopandie et
al., 2008).
(iii)
Teknik budidaya berbasis pengetahuan
fisiologi atau ekofisiologi tanaman
9
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Pendekatan budidaya pada masingmasing tipe lahan sub optimal, pada prinsipnya
harus menggunakan pendekatan teknik budidaya
tanaman yang ramah lingkungan, karena sifat
lahan sub optimal rentan terhadap interfensi
manusia. Upaya peningkatan produktivitas
tanaman di lahan sub optimal adalah dengan
menggunakan kombinasi pemanfaatan varietas
adaptif dengan optimalisasi teknik budidaya.
Kombinasi ameliorasi lahan (pemanfaatan bahan
organik, pengapuran dan penggunaan mikroba
untuk meningkatkan kesuburan tanah). Dalam
penyediaan hara, beberapa mikroorganisme telah
diidentifikasi seperti bakteri Rhizobium sp,
Bradyrhizobium sp, Azoarcus sp, dan
Azospirillum sp untuk pengikatan nitrogen.
Peningkatan kemampuan tanaman dalam
menyerap fosfor dapat dibantu oleh Pseudomonas
sp, Micrococcus sp, Bacillus sp dan
Flavobacterium sp, serta cendawan mikoriza
(Ramaekers et al., 2000). Selanjutnya beberapa
cendawan Vesicular Arbuscular Mycorrhiza
(VAM) yang mampu berasosiasi dengan akar
tanaman dan mampu melakukan absorbsi dan
translokasi hara yang tidak mobil (Ngosong et al.,
2010), serta dapat meningkatkan kesehatan tanah
dan hasil tanaman sehingga berpotensi
dikembangkan sebagai pupuk hayati (Haryantini
et al., 2019). Mikroorganisme juga dapat
dimanfaatkan dalam pengendalian OPT,
penghasil hormon tumbuhan, serta pemicu
ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik.
Potensi yang sangat besar dari mikroorganisme
tersebut belum dimanfaatkan secara maksimum
dan masih memerlukan penelitian yang intensif.
Optimalisasi teknik budidaya di lahan sub
optimal juga dapat
dilakukan dengan
pemanfaatan teknologi budidaya berbasis
kearifan lokal. Teknologi lokal dapat memberikan
peran penting bagi masyarakat subsisten di
Indonesia. Penggunaan kerabat liar, varietas lokal
atau landrace, sebagai sumber gen sangat penting

bagi peningkatan adaptasi tanaman di lahan suboptimal.
Penerapan Multiple Cropping dengan
ragam model pola pertanaman seperti
intercropping, sequential cropping (dengan
teknik gogo rancah), interculture, dan
sebagainya,
dapat
dilaksanakan
dengan
memperhatikan hal-hal yang telah dikemukakan
sebelumnya, dengan tujuan produktivitas lahan
dapat ditingkatkan, lingkungan dapat dilestarikan
karena tanah tertutup sepanjang tahun, dan
mendukung swasembada pangan.
Iklim
Karakteristik faktor iklim di daerah tropis
seperti halnya di Indonesia dicirikan oleh cahaya
matahari, temperatur udara, kecepatan angin, dan
evaporasi yang secara umum tidak mengalami
fluktuasi besar, terutama temperatur, sehingga
pengaruhnya tidak begitu besar terhadap
tanaman, dan tanaman dapat diusahakan tumbuh
sepanjang tahun, selama air cukup tersedia untuk
mendukung pertumbuhan tanaman. Pada lahanlahan sub-optimal, ketersediaan air sangat
ditentukan oleh air yang berasal dari curah hujan,
dan pola curah hujan sering dihubungkan dengan
sistem
pertanaman.
Perencanaan
sistem
pertanaman perlu dihubungkan dengan intensitas
curah hujan selama musim yang berbeda,
sehingga dapat memilih jenis-jenis komoditas
yang akan dikembangkan dan disesuaikan dengan
pola curah hujan melalui pendekatan waktu
tanam.
Adanya perubahan iklim global yang
paling mengemuka saat ini telah menjadi
tantangan besar dalam keberlangsungan produksi
pertanian. Keadaan ini harus diantisipasi agar
setiap komoditas dalam pola tanam dapat
terselamatkan. Pemerintah melalui Kementerian
Pertanian melalui Indonesian Agency for
Agricultural Research and Development
(IAARD) sejak tahun 2007 telah mengkompilasi
10
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informasi jadwal tanam padi sebagai basis pola
tanam untuk setiap wilayah di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini terus dikembangkan secara
terintegrasi melalui program Integrated Cropping
Calender Information Systems (ICCIS) dan/atau
SIKATAM (Sistem Informasi Kalender Tanam
Terpadu). Melalui program ini dapat diketahui
potensi sebaran luas wilayah untuk ditentukan
jadwal tanamnya berdasarkan pengelompokan
data curah hujan, apakah berlebihan, normal, atau
kering (BMKG, 2012). Program ICCIS
merupakan pedoman atau alat yang menyediakan
informasi mengenai kondisi wilayah di seluruh
Indonesia atas dasar prediksi musim, meliputi
jadwal tanam di setiap sub wilayah, pola tanam,
luas lahan yang terancam banjir dan kekeringan,
potensi serangan hama penyakit, varietas padi,
kebutuhan benih, serta rekomendasi dosis pupuk.
Semua
itu
sangat
diperlukan
untuk
mempersiapkan penanaman pada musim
berikutnya. Program ini dapat diakses di website
melalui
alamat
sebagai
berikut:
litbang.deptan.go.id;
epetani.deptan.go.id;
cyber.deptan.go.id;
dan
balitklimat.litbang.deptan.go.id (Syahbuddin dan
Runtunuwu, 2013).
Hubungan antara pola curah hujan dengan
sistem tanam dan pengaruhnya terhadap
peningkatan produktivitas lahan sawah tadah
hujan ditunjukkan oleh hasil penelitian Yuwariah
(1992) di Kecamatan Tanggeung Cianjur, Jawa
Barat Selatan selama satu tahun. Penelitian ini
sudah cukup lama, namun masih relevan dengan
pengembangan Jabar Selatan saat ini, seperti
dimuat dalam harian Pikiran Rakyat 11 Agustus
2021, bahwa Pemerintah menganggarkan Rp. 157
triliun untuk menunjang 80 program bagi
pengembangan kawasan Jabar Selatan. Program
yang
disiapkan
menggunakan
konsep
pengembangan wilayah terpadu berbasis sumber
daya alam, yang terdiri dari sektor pariwisata,

kelautan perikanan, pertanian/agribisnis, dan
infrastruktur.
Adapun judul dari penelitian disertasi
tersebut yaitu: Peningkatan Produktivitas Lahan
Sawah Tadah Hujan dengan Sistem Tanam Ganda
Padi-Palawija yang Diberi Pupuk Kandang dan
Kalium secara Bertahap di Jawa Barat Selatan
(Kasus di Cianjur Selatan). Tujuan dari penelitian
ini adalah (i) menentukan pola tanam yang paling
sesuai dengan kondisi lingkungan tanah dan
agroklimat dengan mengamati hasil setara padi,
Indeks Intensitas Pertanaman (IIP), pendapatan
bersih dan RC ratio, (2) mendapatkan informasi
ekofisiologi setiap komponen tanaman yang
dirakit kedalam pola tanam padi-palawija dengan
pemberian pupuk kandang dan kalium secara
bertahap. Untuk mencapai tujuan tersebut, diteliti
serangkaian percobaan pola tanam selama tiga
musim tanam secara berurutan yang dilaksanakan
sejak bulan Agustus 1992 sampai September
1993 di sawah tadah hujan tipe iklim B1
(Oldeman, 1975) Kecamatan Tanggeung, Cianjur
Selatan (Gambar 3).
Rincian percobaan setiap musim sebagai
berikut: (1) kajian hasil padi yang ditanam dengan
sistem sawah dan sistem budidaya gogo rancah,
(2) kajian hasil padi yang ditanam dengan sistem
walik jerami kelanjutan padi gogo rancah, dan
efek pupuk kandang yang disertai waktu
pemberian pupuk K terhadap beberapa karakter
agronomi dan efisiensi penggunaan air oleh
kacang hijau yang ditanam setelah kedelai dan
kacang tanah kelanjutan padi gogo rancah. Dalam
tulisan ini hanya mengungkapkan kapan pola
tanam tuntas pada satu agroekosistem, dan tidak
membahas kajian ekofisiologi (peran pupuk
kandang dan kalium hubungannya dengan water
stress).
Hasil percobaan tiga musim tanam
menunjukkan bahwa pola tanam introduksi
dengan urutan padi gogo rancah - kedelai - kacang
hijau yang diberi pupuk kandang 10 ton ha-1
11

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

disertai waktu pemberian pupuk kalium sekaligus
maupun dua kali saat tanam kedelai lebih baik
dibandingkan pola tanam lainnya.
Hal ini terukur dari hasil setara padi (15,69
sampai 15,73) ton ha-1 per tahun, pendapatan
bersih
(Rp.
1.812.150,00
sampai
Rp.
2.095.484,00) per hektar per tahun, RC. Ratio
1,80 dan IIP 87,5 % (Tabel 4 dan Tabel 5).
Percobaan Musim Tanam Pertama menunjukkan
bahwa hasil padi gogo rancah dari semua pola
tanam yang dicoba lebih tinggi dibandingkan padi
sawah, yaitu 4,97 ton ha-1 vs 3,72 ton ha-1 (Tabel
4).
600

19921993
1980200 1991Kebutuhan

500

Curah hujan (mm)

Percobaan
musim
tanam
kedua
menunjukkan bahwa hasil padi walik jerami lebih
tinggi dari pada hasil padi sawah yaitu 4,94 ton
ha-1 vs 3,72 ton ha-1. Hasil kedelai yang ditanam
setelah padi gogo rancah dengan dosis pupuk
kandang 5 dan atau 10 ton ha-1 yang disertai
waktu pemberian pupuk K sekaligus maupun dua
kali menghasilkan biji kering (1,5 sampai 1,56)
ton ha-1, sedangkan pada kacang tanah
menghasilkan biji kering (0,55 sampai 0,60) ton
ha-1, lebih buruk daripada kedelai (Tabel 5 dan
Tabel 6). Hal yang sama terjadi terhadap beberapa
karakter agronomi pada kedelai lebih baik
dibandingkan kacang tanah.
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Gambar 3. Bagan perlakuan pola tanam menurut rata-rata curah hujan bulanan 1992-1993 di Kecamatan
Tanggeung - Cianjur Selatan.
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1,8) ton ha-1, diikuti karakter agronomi lainnya
lebih baik setelah kedelai dibandingkan setelah
kacang tanah.

Hasil percobaan musim ketiga menunjukkan
bahwa pemanfaatan sisa pupuk K oleh kacang
hijau yang ditanam setelah kedelai lebih efektif
dibandingkan kacang hijau yang ditanam setalah
kacang tanah, dengan hasil biji kering (1,6 sampai

Tabel 4. Hasil setara padi tiap jenis tanaman pada setiap perlakuan pola tanam di Tanggeung 1992/1993.
Hasil setara padi (t ha-1)
No

Perlakuan pola Tanam

1
Padi sawah-bera
2
Padi sawah-kedelai-bera
3
Padi sawah-kacang tanah-bera
4
Padi gora-walik jerami-bera
5
Padi gora-kedelai-kacang hijau
6
-”7
-”8
-”9
-”10
-”11
Padi Gora-K.Tanah-K. Hijau
12
-”13
-”14
-”15
-”16
-”Keterangan :
Palawija setara padi =
Harga padi
Harga kedelai
Harga kacang tanah
Harga kacang hijau

Padi
sawah
(P0W0)
(P0W1)
(P0W1)
(P0W1)
(P0W1)
(P0W2)
(P1W1)
(P1W2)
(P2W1)
(P2W2)
(P0W1)
(P0W2)
(P1W1)
(P1W2)
(P2W1)
(P2W2)

ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑤𝑖𝑗𝑎 𝑥 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑘𝑔−1
ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑖 𝑘𝑔−1

Padi
gora

Walik
jerami

3,72
3,82
3,61

Kedelai

Kacang
tanah

Kacang
Hijau

1,25
1,07
4,99
4,97
4,97
4,97
4,97
4,97
4,97
4,97
4,97
4,97
4,97
4,97
4,97

4,94
3,34
3,63
4,54
4,46
4,70
4,67
1,72
2,41
1,74
2,29
1,68
2,20

4,13
4,25
5,29
5,19
6,02
6,09
3,0
3,14
3,60
3,65
4,15
4,23

Total hasil
setara padi
(ton per ha
per tahun)
3,72
5,07
4,68
9,93
12,44
12,85
14,80
14,62
15,69
15,73
9,69
10,52
10,31
10,91
10,80
11,40

(Karsidi dan Permadi, 1989).

= Rp. 300,00 kg-1
= Rp, 900,00 kg-1
= Rp. 1.200,00 kg-1
= Rp. 1000,00 kg-1

Tabel 5. Hasil padi gora, kedelai, kacang hijau, nilai hasil, pendapatan bersih, RC- ratio dan IIP dari pola
tanam introduksi (padi gora - kedelai - kacang hijau) di Tanggeung 1992/1993
No
(1)
(2)

(3)

Rincian
Hasil
padi gora
Hasil
kedelai
P0W1
P0W2
P1W1
P1W2
P2W1
P2W2
Hasil
Kacang
Hijau
P0W1
P0W2
P1W1

Kg per
petak

Kg ha-1

Nilai hasil
Rp ha-1

13,2

4972,1

1.491.621,00

1,5
1,7
2,1
2,1
2,2
2,2

1108,7
1209,2
1514,5
1485,5
1565,2
1557,9

997.826,00
1.088.280,00
1.363.050,00
1.336.959,00
1.408.698,00
1.402.173,00

1,7
1,8
2,2

1239,1
1275,4
1586,9

1.239.130,00
1.275.360,00
1.586.960,00

Total *) nilai hasil
(Rp per ha per th)

3.728.577,00
3.855.261,00
4.441.631,00
4.386.550,00
4.704.669,00
4.719.884,00

Total biaya (Rp
per ha per
tahun)

2.524.400,00
2.524.400,00
2.574.400,00
2.574.400,00
2.624.400,00
2.624.400,00

Pendapatan
bersih (Rp per
ha per tahun)

RC ratio

IIP
(%)

1,48
1,53
1,73

87,5
87,5
87,5

1.204.177,00
1.330.861,00
1.867.231,00
1.812.150,00
2.080.269,00
2.095.484,00
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P1W2
P2W1
P2W2

2,2
2,5
2,5

1557,9
1804,4
1826,1

1.557.970,00
1.804.350,00
1.826.090,00

1,70
1,79
1,80

87,5
87,5
87,5

Keterangan: Harga padi saat panen Rp. 300,00 kg-1 kering giling, harga kedelai pipilan kering kg-1 Rp.900,00, harga kacang hijau pipilan kering
kg-1 Rp. 1.000,00. *) Total nilai hasil merupakan jumlah nilai hasil dari semua komponen dalam pola tanam untuk masing-masing perlakuan.

Tabel 6. Hasil padi gora,kacang tanah, kacang hijau, nilai hasil, pendapatan bersih, RC- ratio dan IIP dari
pola tanam introduksi (padi gora - kacang tanah - kacang hijau) di Tanggeung 1992/1993
No
(1)
(2)

(3)

Rincian

Kg per
petak

Hasil padi
13,2
gora
Hasil kacang tanah
P0W1
0,6
P0W2
0,8
P1W1
0,6
P1W2
0,8
P2W1
0,6
P2W2
0,8
Hasil Kacang Hijau
P0W1
1,2
P0W2
1,3
P1W1
1,5
P1W2
1,5
P2W1
1,7
P2W2
1,8

Kg ha-1
4972,1

427,5
601,5
434,8
572,5
420,3
550,7
898,6
942,1
1079,7
1094,2
1246,4
1268,1

Nilai hasil
Rp ha-1

Total *) nilai hasil
(Rp per ha per th)

Total biaya (Rp
per ha per
tahun)

Pendapatan
bersih (Rp per
ha per tahun)

2.606.900,00
2.606.900,00
2.656.900,00
2.656.900,00
2.706.900,00
2.706.900,00

296.319,00
548.491,00
436.167,00
615.873,00
535.461,00
713.717,00

RC ratio

IIP (%)

1,11
1,21
1,16
1,23
1,20
1,26

95,83
95,83
95,83
95,83
95,83
95,83

1.491.621,00

513.048,00
721.740,00
521.736,00
686.952,00
504.360,00
660.876,00

2.903.219,00
3.155.391,00
3.093.067,00
3.272.773,00
3.242.361,00
3.420.617,00

898.550,00
942.030,00
1.079.710,00
1.094.200,00
1.246.380,00
1.268.120,00

Keterangan: harga padi dan kacang hijau saat panen sda, harga kacang tanah pipilan kering kg-1 Rp.1.200,00. *) adalah total nilai hasil
merupakan jumlah nilai hasil dari semua komponen dalam pola tanam untuk masing-masing perlakuan.

Kesimpulan dan Saran
Keberhasilan pelaksaan Multiple Cropping
melalui pengaturan pola tanam dengan berbagai
model pertanaman pada lahan sub-optimal, hanya
dapat dicapai apabila disertai pemahaman terlebih
dahulu terhadap karakter tanaman yang akan
dirakit ke dalam pola, sesuai dengan karakteristik
tanah, agro-klimat, sosial ekonomi, dan budaya
masyarakat/petani setempat.
Keberhasilan tersebut sangat memerlukan
dukungan penelitian ekofisiologi dan pemuliaan
tanaman
dalam
mengembangkan
ragam
komoditas, sehingga dihasilkan berbagai plasma
nutfah yang memiliki daya hasil tinggi, adaptif,
resisten terhadap faktor biotik (hama penyakit
tanaman), dan stabil pada berbagai kondisi
lingkungan sub-optimal. Selain itu diperlukan
optimalisasi teknik budidaya di lahan suboptimal, seperti penggunaan ameliorasi lahan
(penggunaan bahan organik dan pengapuran), dan

penggunaan mikroba untuk meningkatkan
kesuburan tanah, pengendalian OPT, penghasil
hormon tumbuh, pemicu ketahanan terhadap
cekaman biotik-abiotik, serta penggunaan
teknologi berbasis kearifan lokal.
Lahan sub optimal seperti sawah tadah hujan
(25,3 juta ha) yang sangat berpotensi sebagai
penghasil produk pertanian serta lahan kedua
terluas setelah padi sawah, harus mendapat
perhatian pemerintah untuk segera melaksanakan
intensifikasi pada lahan tersebut (misal dengan
pemberian bantuan pompa air pada lahan-lahan
yang memungkinkan). Studi kasus yang terjadi di
Jabar Selatan beberapa tahun yang lalu,
menunjukkan kedelai dan kacang hijau sangat
potensial untuk dikembangkan dalam pola tanam
padi gora - kedelai - kacang hijau, yang diberi
pupuk kandang dan kalium, dapat menghasilkan
hasil setara padi (15,69 sampai 15,73) ton ha-1,
pendapatan bersih Rp. 1.812.150,00 sampai Rp.
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2.045.000,00 per ha per tahun, RC. Ratio 1,80,
dan IIP 87,5% serta hasil kacang hijau (1,6 - 1,8)
ton ha-1. Terkait dengan rencana pengembangan
Jabar Selatan potensi hasil ini bisa dijadikan
sebagai sumber benih kedelai dan kacang hijau
antar lapang.
Multiple Cropping sebagai koridor pertanian
berkelanjutan selayaknya bagi daerah-daerah
yang telah berhasil menerapkan pola tanam,
hendaknya dipadukan dengan sumber daya
lainnya seperti hewan ternak, ikan, atau yang
lainnya. Keanekaragaman yang tinggi pada suatu
agroekosistem memberi jaminan yang lebih
tinggi bagi petani. Jika keanekaragaman
fungsional
bisa
dicapai
dengan
mengkombinasikan spesies tanaman dan hewan
yang memiliki ciri saling melengkapi dan yang
berhubungan dalam interaksi sinergitik dan
positif, maka bukan hanya kestabilan yang bisa
diperbaiki, namun juga produktivitas pertanian
dengan input rendah. Petani perlu dimotivasi
mengefisiensikan setiap lahan usaha taninya,
dengan memanfaatkan limbah sebagai bahan
baku proses produksi selanjutnya. Melalui sistem
pertanian terpadu, petani akan memperolah
pendapatan dari setiap proses kegiatan pertanian.
Agar petani dapat menikmati hasil usaha
taninya secara layak, pemerintah harus berperan
sebagai motor utama yang memberlakukan segala
regulasi (misal ada kepastian harga hasil
pertanian).
Masyarakat
juga
hendaknya
mengambil peran memajukan pertanian dengan
cara paling sederhana, yaitu membeli produkproduk pertanian dalam negeri. Apabila semua
komponen
masyarakat
bersama-sama
mendukung stabilitas pangan, maka swasembada
pangan dan kesejahteraan petani dapat dicapai.
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Upaya Mitigasi Cekaman Salinitas dengan Invigorasi Ekstrak Kulit Nanas pada Fase
Perkecambahan Kedelai
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Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi
*Korespondensi: mamansuryaman@unsil.ac.id

ABSTRACT
Salinity stress has negative effect on plant growth, including on seed germination, therefore it is necessary to find a
technology to mitigate it. This research to study the invigoration treatment in mitigating salinity stress on soybean
germination phase. The experiment was carried out using a randomized block design with a factorial pattern which was
repeated 3 times. The first factor = salinity stress, which consists of 3 levels (NaCl 0 %=EC 0.56 mS cm -1, NaCl 0.5%= EC
7.59 mS cm-1, NaCl 1%= 8.25 mS cm-1), second factor = invigoration , consists of 3 levels (pineapple peel extract 0%, 1%,
2%). The results showed that there was interaction effect between salinity stress and invigoration of pineapple peel extract
on germination speed. Salinity stress reduce seed germination and hypocotyl length, increase electrical conductivity, and
tends to reduce root length and seedling dry weight. Invigoration of pineapple peel extract increased root length, tends to
increase germination capacity, hypocotyl length, and dry weight of seedling, as well as reduce electrical conductivity of
seedling.
Keywords: Mitigation ; Salinity; Invigoration; Germination.

ABSTRAK
Cekaman salinitas menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan tanaman termasuk pada fase perkecambahan, maka dari itu
memerlukan teknologi yang dapat memitigasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari perlakuan invigorasi dalam
memitigasi cekaman salinitas pada fase perkecambahan kedelai. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan rancangan
acak kelompok dengan pola faktorial dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Faktor pertama = cekaman salinitas, yang terdiri
dari 3 level (NaCl 0% = DHL0,56 mS-1, NaCl 0,5% = DHL 7,59 mS-1, NaCl 1% = DHL 8,25 mS-1), faktor kedua = invigorasi,
terdiri dari 3 level (ekstrak kulit nanas 0%, 1%, dan 2%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi efek interaksi antara
cekaman salinitas dengan invigorasi ekstrak kulit nanas terhadap kecepatan perkecambahan. Cekaman salinitas mereduksi
daya kecambah dan panjang hipokotil, meningkatkan daya hantar listrik, serta cenderung mengurangi panjang akar dan bobot
kering kecambah. Invigorasi ekstrak kulit nanas meningkatkan panjang akar, cenderung meningkatkan daya kecambah,
panjang hipokotil dan bobot kering kecambah, serta cenderung mengurangi daya hantar listrik.

Kata Kunci: Mitigasi; Salinitas; Invigorasi; Perkecambahan.

PENDAHULUAN
Kedelai merupakan salah satu komoditas
pangan
penting
di
Indonesia
yang
mengandung protein tinggi dengan harga
terjangkau. Kebutuhannya semakin bertambah
dari waktu ke waktu, sementara produksi
dalam negeri cenderung menurun. Pada tahun
2018, produksi mencapai 650.000 T,
selanjutnya menurun menjadi 424.189 T pada
tahun 2019. Penurunan produksi tersebut
sejalan dengan penurunan luas panen. Pada
tahun 2018 luas panen mencapai 493.546 Ha,

tahun 2019 menurun menjadi 285.265 Ha
(Kementerian Pertanian, 2020). Produksi tersebut
tidak memenuhi kebutuhan nasional, sehingga
dicukupi dengan cara impor. Pada tahun 2019
diimpor kedelai sebanyak 2,67 juta T yang setara
dengan 1,06 milyar US$ (Badan Pusat Statistik,
2020). Peningkatan produksi dalam negeri sangat
penting dilakukan untuk mereduksi impor sekaligus
guna menghemat devisa.
Peningkatan produksi
dapat dilakukan antara lain dengan ekstensifikasi.
Sehubungan dengan ketersediaan lahan produktif
yang terbatas, maka perluasan lahan dapat dilakukan
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dengan memanfaatkan lahan yang marjinal,
seperti lahan dengan kadar garam tinggi (salin)
(Suryaman et al., 2021). Lahan salin bisa
terjadi akibat intrusi air laut, laju
evapotranspirasi yang tinggi serta bahan induk
tanahnya mengandung garam (Rahman et al.,
2018).
Lahan salin dapat berpengaruh terhadap
proses pertumbuhan tanaman termasuk fase
perkecambahan (Suryaman et al., 2020), serta
menyebabkan efek negatif seperti cekaman
oksidatif, cekaman osmotik, dan toksisitas ion
(Parihar et al.,2015; Ahmad et al., 2019).
Cekaman salinitas menyebabkan perubahan
metabolism sel, yakni produksi reaktif oksigen
spesies (ROS) meningkat secara berlebihan
hingga dapat merusak komponen sel, bahkan
menyebabkan kematian sel tanaman (Ahmad
et al., 2019). ROS termasuk kelompok radikal
bebas, sangat reaktif dan bersifat destruktif,
karena mempunyai elektron yang tidak
berpasangan (Sayuti dan Yenrina, 2015).
Secara internal, tanaman punya kemampuan
untuk mencegah atau melindungi sel dari ROS
tersebut dengan memproduksi senyawa
antioksidan sebagai sistem pertahanannya
(Mehla et al., 2017; Soundararajan et al.,
2019). Namun, sering terjadi jumlah
antioksidan endogen yang diproduksi tidak
mencukupi (Soundararajan et al., 2019),
sehingga perlu diberi tambahan secara
eksogen.
Pada umumnya kulit nanas belum banyak
dimanfaatkan, bahkan lebih sering dibuang
sebagai limbah (Saraswaty et al., 2017).
Padahal dalam kulit nanas terkandung
berbagai fitokimia yang bersifat antioksidan
(Saraswaty et al., 2017), seperti polifenol,
flavonoid, dan vitamin C (Lu et al., 2014).
Senyawa polifenol yang terkandung dalam
ekstrak kulit nanas terdiri dari catekin,
epicatekin, asam galik, dan asam ferulik yang

semuanya bersifat antioksidan (Li et al., 2014),
dengan daya antioksidannya termasuk katagori
sangat kuat dalam menangkal radikal bebas (Liu et
al., 2018). Oleh karenanya, maka ekstrak kulit nanas
berpeluang dapat dimanfaatkan untuk memitigasi
efek negatif akibat cekaman salinitas pada fase
perkecambahan.
Berdasarkan toleransi terhadap cekaman
salinitas, kedelai termasuk kelompok glikofit, yakni
sensitif terhadap cekaman salinitas. Pada kelompok
tanaman glikofit, cekaman salinitas dapat
mengakibatkan gangguan metabolisme dan
kerusakan sel (Soundararajan et al., 2019), bahkan
dapat menimbulkan kematian. Dilain pihak fase
perkecambahan termasuk fase yang sensitif terhadap
cekaman salinitas (Ibrahim, 2016). Cekaman
salinitas akan memperlambat laju perkecambahan
bahkan dapat menyebabkan kegagalan berkecambah
(Siyar et al., 2020). Invigorasi merupakan cara
efektif untuk memitigasi efek negatif cekaman
salinitas (Feghhenabi et al., 2020),
sehingga
memberikan efek positif terhadap pertumbuhan dan
produksi tanaman (Siyar et al., 2020). Tujuan
penelitian ini adalah untuk mempelajari perlakuan
invigorasi ekstrak kulit nanas dalam memitigasi
cekaman salinitas pada fase perkecambahan.
METODE
Percobaan berlangsung dari bulan September
sampai Oktober 2020, berlokasi di Rumah Kaca
Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Bahanbahan yang digunakan, diantaranya: benih kedelai
varietas Anjasmoro, Na Cl, kulit nanas, air sumur,
etanol. Alat-alat yang dipakai, antara lain: oven,
timbangan digital, rotary evaporator, dan electric
conductivity meter. Percobaan menggunakan
rancangan acak kelompok dengan pola faktorial
yang diulang tiga kali. Faktor pertama berupa
cekaman salinitas terdiri dari 3 taraf (NaCl 0% =
DHL 0,56 mS cm-1, NaCl 0,5% = DHL 7,59 mS cm1
, NaCl 1% = DHL 8,25 mS cm-1), faktor kedua yaitu
invigorasi ekstrak kulit nanas (0%, 1%, 2%). Ekstrak
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kulit nanas dibuat dengan metode maserasi,
diawali dengan proses pengeringan, lalu
dihaluskan dengan blender, berikutnya
diekstraksi dengan pelarut etanol, lalu
disaring, dievaporasi sampai didapat ekstrak
pekat. Selanjutnya dibuat larutan ekstrak kulit
nanas sesuai perlakuan (konsentrasi 1% dan
2%). Sementara itu, media tanah dihamparkan
secara merata pada baki perkecambahan, lalu
diberi perlakuan cekaman salinitas dengan
cara disemprot dengan larutan NaCl (0%,
0,5%, dan 1%) hingga cukup lembab. Benih
yang akan ditanam, diinvigorasi dahulu
dengan cara direndam dalam larutan ekstrak
kulit nanas (0%,1%, dan 2%) selama 12 jam,
lalu dibilas air, dikering-anginkan, kemudian
ditanam pada baki perkecambahan. Data
perkecambahan diamati pada 10 hari setelah
tanam, yang terdiri dari: daya kecambah,
kecepatan perkecambahan, panjang hipokotil,
panjang akar, bobot kering kecambah, dan
daya hantar listrik kecambah. Data tersebut
berikutnya dianalisis dengan sidik ragam
univariat dan dilanjutkan dengan uji jarak
berganda Duncan pada α 5 %.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa
kecepatan perkecambahan dipengaruhi secara
interaksi oleh cekaman salinitas dengan
invigorasi ekstrak kulit nanas, sedangkan data
perkecambahan lainnya dipengaruhi secara
mandiri oleh perlakuan cekaman salinitas dan
invigorasi ekstrak kulit nanas. Pada Tabel 1
secara umum terlihat bahwa meningkatnya
invigorasi ekstrak kulit nanas dari 0% hingga
2% diikuti dengan meningkatnya kecepatan
perkecambahan, baik pada cekaman DHL 0,56
mS cm-1 yakni meningkat dari 9,76 % etmal -1
menjadi 13,50 % etmal -1, maupun pada DHL
8,25 mS cm-1 yakni meningkat dari 6,78 %
etmal -1 menjadi 9,95 % etmal -1. sedangkan

pada cekaman DHL 7,59 mS cm-1, peningkatan
kecepatan perkecambahan terjadi pada invigorasi
ekstrak 1%. Kondisi tersebut mengindikasikan
bahwa fitokimia yang terkandung dalam ekstrak
kulit nanas dapat memitigasi dampak dari cekaman
salinitas terutama dengan cara meredam daya
destruktif radikal bebas (ROS), yang banyak
dihasilkan oleh sel tanaman yang mengalami
cekaman. Fitokimia tersebut antara lain vitamin C,
fenol, dan flavonoid yang semuanya bersifat
antioksidan (Lu et al., 2014) oleh karena itu, maka
fitokimia tersebut mempunyai kemampuan untuk
menangkal daya destruktif ROS dengan cara
mendonorkan elektronnya kepada ROS tersebut
(Sayuti & Yenrina, 2015). sehingga daya
destruktifnya menurun. Berhubung potensi yang
akan mendestruksi sel dapat diantisipasi, maka
aktivitas sel dengan berbagai proses metabolismenya
berjalan dengan baik, sehingga laju perkecambahan
menjadi meningkat.
Pada Tabel 2 terlihat bahwa peningkatan cekaman
salinitas dari DHL 0,56 mS cm-1 ke cekaman DHL
8,25 mS cm-1, berdampak terhadap penurunan daya
kecambah, pengurangan panjang hipokotil dan
panjang akar. Daya kecambah menurun drastis dari
86,0 % menjadi 64,5 %, panjang hipokotil berkurang
sebesar 30,2 % dari 10,62 cm menjadi 7,41 cm,
sedangkan terhadap panjang akar, pengaruhnya tidak
signifikan. Hal tersebut sebagai dampak dari
cekaman salinitas yang dapat menghambat proses
perkecambahan melalui hambatan imbibisi karena
menurunnya potensial osmotik (Parihar et al., 2015).
Sementara itu, perlakuan invigorasi dengan ekstrak
kulit nanas memberikan dampak positif terhadap
peningkatan panjang akar, dengan penambahan
panjang sebesar 18,8% dari 13,59 cm meningkat
menjadi 16,15 cm. Daya kecambah dan panjang
hipokotil juga cenderung mengalami peningkatan
akibat diinvigorasi dengan ekstrak kulit nanas.
Perlakuan invigorasi terhadap benih dapat
menstimulasi beberapa proses fisiologis selama
periode perkecambahan, seperti perbaikan DNA,
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aktivitas enzim, respirasi, pengaturan osmotik,
sehingga perkecambahan berlangsung dengan
cepat serta terhindar dari dampak negatif

akibat cekaman salinitas (Saddiq et al., 2019; Siyar
et al., 2020).

Tabel 1. Pengaruh Invigorasi Ekstrak Kulit Nanas terhadap Kecepatan Perkecambahan
Kedelai pada Kondisi Cekaman Salinitas (% etmal-1)
Cekaman
Salinitas

Invigorasi ekstrak kulit nanas
0%

1%

2%

NaCl 0% (DHL =
9,76 b
11,06 a
13,50 c
0,56 mS cm-1)
A
AB
B
NaCl 0,5%
9,61 ab
9,61 a
6,40 a
(DHL= 7,59 mS
B
B
A
cm-1)
NaCl 1% (DHL=
6,78 a
9,12 a
9,95 b
8,25 mS cm-1)
A
AB
B
Keterangan: Angka rata-rata yang ditandai dengan huruf besar yang sama secara horizontal
dan huruf kecil yang sama secara vertikal menunjukkan tidak berbeda nyata
menurut Uji Duncan pada taraf α 0,05.
Tabel 2. Pengaruh Invigorasi Ekstrak Kulit Nanas terhadap Daya Kecambah, Panjang Akar
dan Panjang Hipokotil Kedelai pada Kondisi Cekaman Salinitas
Cekaman salinitas

Daya kecambah
(%)
86,00 b

Panjang akar
( cm )
14,84 a

Panjang
hipokotil (cm)
10,62 b

Na Cl 0 % (DHL= 0,56 mS
cm-1)
Na Cl 0,5 % (DHL = 7,59 mS
74,67 ab
15,20 a
9,39 b
-1
cm )
Na Cl 1 % (DHL = 8,25 mS
64,56 a
13,38 a
7,41 a
-1
cm )
Invigorasi
Ekstrak kulit nanas 0 %
8,85 a
73,87 a
13,59 a
Ekstrak kulit nanas 1 %
9,44 a
77,22 a
13,67 a
Ekstrak kulit nanas 2 %
9, 13 a
74,11 a
16,15 b
Keterangan: Angka rata-rata yang ditandai dengan huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata menurut Uji Duncan pada taraf α 0,05.

Cekaman salinitas memberikan pengaruh
terhadap bobot kering dan daya hantar listrik
kecambah, dilain pihak invigorasi cenderung

meningkatkan bobot kering dan mengurangi
daya hantar listrik kecambah (Tabel 3).
Meningkatnya konsentrasi NaCl di media
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tumbuh dapat meningkatkan serapan ion Na+
dan Cl- secara berlebihan, hingga ion Na+ dapat
merusak integritas membran sel (Ahmad et al.,
2019). Selain itu, cekaman salinitas dapat
menimbulkan cekaman oksidatif, dengan
diproduksinya ROS secara berlebihan, hingga
dapat merusak sel tanaman (Ahmad et al., 2019;
Soundararajan et al., 2019). Kerusakan
integritas membran sel akan diikuti dengan
keluarnya senyawa atau nutrisi dari dalam sel,
yang selanjutnya akan menurunkan vigor
sekaligus juga mempercepat kemunduran
kualitas (Ortiz et al., 2018), seperti tercermin
dengan meningkatnya daya hantar listrik.
Sementara itu, kerusakan sel akibat cekaman
salinitas menyebabkan gangguan dan hambatan
pada proses sintesis sel, sehingga bobot kering
kecambah menurun. Di lain pihak, invigorasi
dengan ekstrak kulit nanas memberikan dampak
positif terhadap perkecambahan kedelai, yakni

dengan meningkatnya bobot kering dan
menurunnya daya hantar listrik kecambah.
Peningkatan bobot kering mencapai 33,3 % dari
0,12 g meningkat menjadi 0,16 g, sedangkan
daya hantar listrik berkurang sebesar 13,3 % dari
15,14 mS cm-1 menjadi 13,12 mS cm-1.
Invigorasi menginisiasi proses metabolisme
perkecambahan sehingga benih lebih cepat
berkecambah serta dapat meminimalisasi efek
negatif dari lingkungan (Haider et al., 2019).
Sementara itu ekstrak kulit nanas yang
digunakan
sebagai
bahan
invigorasi
mengandung berbagai fitokimia yang bersifat
antioksidan dan antibakteri (Putri et al., 2018),
sehingga memungkinkan radikal bebas (ROS)
dapat ditangkal, proses sintesis sel berlangsung
dengan baik, serta potensi gangguan dari
mikroorganisme dapat diatasi, yang pada
akhirnya dapat meningkatkan bobot kering serta
kebocoran membran sel dapat dicegah.

Tabel 3. Pengaruh Invigorasi Ekstrak Kulit Nanas terhadap Bobot Kering dan Daya
Hantar Listrik Kecambah Kedelai pada Kondisi Cekaman Salinitas
Cekaman salinitas

Bobot kering
(g)
0,15 a
0,14 a
0,14 a

Daya hantar listrik
( mS cm-1 )
11,12 a
13,28 ab
17,42 b

Na Cl 0 % (DHL= 0,56 mS cm-1)
Na Cl 0,5 % (DHL = 7,59 mS cm-1)
Na Cl 1 % (DHL = 8,25 mS cm -1)
Invigorasi
Ekstrak kulit nanas 0 %
0,12 a
15,14 a
Ekstrak kulit nanas 1 %
0,16 a
13,55 a
Ekstrak kulit nanas 2 %
0,16 a
13,12 a
Keterangan: Angka rata-rata yang ditandai dengan huruf yang sama pada kolom
yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurutUji Duncan pada
taraf α 0,05.
KESIMPULAN
Kecepatan berkecambah benih kedelai yang
mengalami cekaman pada berbagai tingkat
salinitas bergantung pada tingkat konsentrasi
ekstrak kulit nanas yang diberikan. Pada

cekaman salinitas dengan daya hantar listrik
8,25 mS cm-1, laju perkecambahan akan tetap
tinggi dengan diberi perlakuan invigorasi
ekstrak kulit nanas 2 %. Secara mandiri,
cekaman salinitas memberikan efek negatif
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terhadap perkecambahan, sebaliknya invigorasi
dengan ekstrak kulit nanas memberikan dampak
positif terhadap perkecambahan. Invigorasi
dengan menggunakan ekstrak kulit nanas
sebesar 2 % berpotensi dapat memitigasi efek
cekaman salinitas pada fase perkecambahan.
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ABSTRACT
Kalimantan Island has problems in soil fertility, namely low pH which can inhibit plant growth so that efforts can be made by
adding charcoal as a soil improvement agent. The purpose of this study was to determine the response of pea roots to the
application of rice husk charcoal and coconut shells. The method used in this study is a single factor Randomized Block Design.
The study had nine treatments, namely A0 (control), A1 (6.25 g rice husk charcoal), A2 (12.5 g rice husk charcoal), A3 (25 g
rice husk charcoal), A4 (50 g rice husk charcoal), A5 (6.25 g coconut shell charcoal), A6 (12.5 g coconut shell charcoal), A7
(25 g coconut shell charcoal) and A8 (50 g coconut shell charcoal). The parameters of observed were root wet weight, root
length, number of roots, number of root hairs, number of root nodules, root volume, and root dry weight. The results of the
research obtained were that the dose and type of charcoal had a significant effect on the parameters of root wet weight and root
volume.
Keywords: Rice husk charcoal, coconut shell charcoal, White Bean (Vigna unguiculata)

ABSTRAK
Pulau Kalimantan yang memiliki masalah dalam kesuburan tanah yaitu pH rendah yang dapat menghambat pertumbuhan
tanaman sehingga upaya yang dapat dilakukan yaitu penambahan arang sebagai bahan pembenah tanah. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui respon akar tanaman kacang tunggak terhadap aplikasi arang sekam padi dan tempurung kelapa.
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu RAK (Rancangan Acak Kelompok) faktor tunggal. Terdapat sembilan
perlakuan yaitu A0 (kontrol), A1 (6.25 g arang sekam padi), A2 (12.5 g arang sekam padi), A3 (25 g arang sekam padi), A4 (50
g arang sekam padi), A5 (6.25 arang tempurung kelapa), A6 (12.5 g arang tempurung kelapa), A7 (25 g arang tempurung kelapa)
dan A8 (50 g arang tempurung kelapa). Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah berat basah akar, panjang akar, jumlah
akar, jumlah rambut akar, jumlah bintil akar, volume akar, dan berat kering akar. Analisis data menggunakan sidik ragam dengan
tingkat kepercayaan 95% dan apabila berbeda nyata dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah
perlakuan dosis dan jenis arang berpengaruh nyata terhadap parameter berat basah akar dan volume akar. Perlakuan yang
memiliki nilai tertinggi pada parameter berat basah akar yaitu perlakuan A8 (50 g arang tempurung kelapa) dengan nilai 0.87 g
dan perlakuan yang memiliki nilai tertinggi pada parameter volume akar yaitu perlakuan A3 (25 g arang sekam padi) dengan
nilai rata-rata 0.75 cm3 namun tidak berpengaruh nyata terhadap panjang akar, jumlah akar, jumlah rambut akar, bintil akar dan
berat kering akar.

Kata Kunci: Arang, sekam padi, tempurung kelapa, kacang putih

PENDAHULUAN
Pulau Kalimantan merupakan salah satu
pulau yang luas lahannya terdiri dari tanah jenis
ultisol sebesar 21.938.000 ha (Prasetyo &
Suriadikarta, 2006). Jenis tanah ini memiliki pH
tanah yang rendah (asam) sehingga dapat
menghambat pertumbuhan tanaman. Salah satu
upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki
kualitas tanah adalah dengan penambahan bahan
pembenah tanah (soil conditioner) seperti arang.
Menurut Abdillah et al., (2021), bahan
pembenah tanah adalah material yang dapat
memperbaiki sifat fisik tanah. Bahan pembenah

tanah yang mudah ditemukan khususnya di Kota
Tarakan adalah arang sekam padi dan arang
tempurung kelapa. Sekam padi adalah limbah
pertanian yang mudah ditemukan di tempat
penggilingan padi sedangkan tempurung kelapa
didapatkan dari penjual kelapa parut yang berada
di pasar. Selain itu, penggunaan arang sekam padi
dan tempurung kelapa sebagai bahan pembenah
tanah adalah untuk memanfaatkan limbah organik
dalam dunia pertanian.
Arang merupakan limbah organik yang
diproses melalui pembakaran tidak sempurna dan
dapat bertahan hingga ribuan tahun. Arang dalam
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tanah menyediakan habitat bagi mikroorganisme
tanah (Situmeang, 2020). Menurut Hesti et al.,
(2013), arang sekam padi memiliki fungsi untuk
mengikat air dan dapat menggemburkan tanah,
sehingga dapat mempermudah akar tanaman
untuk menyerap unsur hara.
Akar merupakan bagian tanaman yang
berperan penting dalam pengambilan unsur hara
di dalam tanah. Namun menurut Hairiah et al.,
(2004), perkembangan sistem perakaran tanaman
sering kali dihambat oleh tingginya konsentrasi
aluminium (Al) dan rendahnya konsentrasi
phospor (P) di lapisan tanah bawah, serta adanya
hambatan fisika tanah seperti tingginya berat isi
tanah karena suplai bahan organik yang rendah.
Yusuf (2019), menjelaskan bahwa pengaruh
aluminium (Al) yaitu adanya penghambatan
pembelahan sel pada ujung ujung akar sehingga
terganggunya fungsi akar dalam menyerap air dan
hara dalam tanah. Faktor lain yang dapat
menghambat adalah tingginya kepadatan tanah di
lapisan bawah.
Sistem perakaran kacang tunggak berupa
akar tunggang dengan akar lateral yang
berkembang baik. Perkembangan sistem
perakaran yang baik sangat diperlukan karena
karakter tersebut merupakan salah satu kriteria
yang berhubungan dengan meningkatnya
ketahanan terhadap kekeringan (Amin, 2014).
Selain itu, kacang putih merupakan tanaman
kacang-kacangan yang efisien menggunakan
nitrogen dari udara melalui bakteri Rhizobium.
Kacang putih memiliki bintil akar yang besar
berbentuk bulat seperti biji kacang kapri (Allen &
Allen, 1981).
Informasi mengenai respon akar terhadap
pemberian arang belum banyak diketahui,
sehingga dilakukan penelitian tentang respon akar
tanaman kacang putih terhadap pemberian arang
sekam padi dan arang tempurung kelapa.
Penelitian ini menggunakan tanaman kacang
putih karena tanaman tersebut merupakan salah
satu jenis tanaman yang tahan terhadap

kekeringan dan cocok untuk kondisi lahan kering
di Kalimantan, khususnya di Kota Tarakan.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui respon akar tanaman kacang
putih terhadap aplikasi arang sekam padi dan
tempurung kelapa.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di screen
house mini Jl. Gunung Amal Rt. 15 Kampung
enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan,
Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Februari April 2018.
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu cangkul, timbangan, timbangan analitik,
alat dan bahan pembuatan rhizobox, gelas ukur,
ember, ayakan tanah, karung, terpal, gunting,
meteran, alat tulis dan kamera dan bahan yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu benih
kacang putih, arang sekam padi, arang tempurung
kelapa, tanah, dan air.
Penelitian ini menggunakan Rancangan
Acak Kelompok (RAK) faktor tunggal dengan
perlakuan seperti pada Tabel 1. Setiap perlakuan
diulang sebanyak 4 kali.
Tabel 1. Perlakuan Pemberian Arang Sekam Padi dan
Tempurung Kelapa pada Tanaman Kacang
Putih
Kode

Perlakuan

A0

Kontrol (A0)

A1

6,25 g arang sekam padi

A2

12,5 g arang sekam padi

A3

25 g arang sekam padi

A4

50g arang sekam padi

A5

6,25 g arang tempurung kelapa

A6

12,5 g arang tempurung kelapa

A7

25 g arang tempurung kelapa

A8

50 g arang tempurung kelapa
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Gambar 1. Layout Penelitian Menggunakan Rhizbox

Kegiatan penelitian terdiri dari pembuatan
rhizobox. Dimulai dari menyiapkan kaca bening
berukuran 30 x 21 cm dengan ketebalan 2 mm
sebanyak 36 buah. Tripleks dengan ketebalan 6
mm dipotong dengan ukuran yang sama yaitu 30
cm x 21 cm sebanyak 36 buah. Tripleks dirancang
berbentuk persegi panjang dengan ukuran (p x l x
t) 21 x 2 x 30 cm yang permukaan dalamnya
dilapisi plastik, kemudian permukaan depannya
ditutupi dengan kaca sebagai pintu.

Gambar 2. Pembuatan Rhizbox

Pembuatan arang terbagi menjadi dua
yaitu pembuatan arang sekam padi dan arang
tempurung kelapa. Prosedur pembuatan arang
sekam padi yaitu sekam padi dikeringkan dengan
memanfaatkan sinar matahari. Disiapkan pipa
besi sepanjang 50 cm dengan diameter 5 cm
kemudian batok kelapa dan sabut kelapa
dimasukkan kedalam pipa tersebut lalu dibakar
hingga menjadi bara. Sekam padi yang telah
kering ditumpukkan disekitar pipa besi agar

terjadi pembakaran dan dilakukan pengadukan
setiap satu jam sekali agar pengarangan terjadi
dengan sempurna. Setelah sekam padi sudah
mengalami pengarangan sempurna kemudian
dilakukan penyiraman menggunakan hand
sprayer agar bara tidak menjadi abu. Prosedur
pembuatan arang tempurung kelapa yaitu
Tempurung
kelapa
dikeringkan
dengan
memanfaatkan sinar matahari lalu dibakar sampai
menjadi bara. Setelah menjadi bara dilakuakn
penyiraman menggunakan hand sprayer agar bara
tidak menjadi debu. Selanjutnya, arang
tempurung kelapa digiling menggunakan mesin
penggiling sampai halus.
Pengambilan tanah dilaksanakan di lahan
penelitian Fakultas Pertanian Universitas Borneo
Tarakan. Tanah diambil pada empat titik sesuai
dengan jumlah ulangan pada perlakuan.
Pengambilan tanah dilakukan pada kedalaman
20-30 cm dengan menggunakan cangkul
kemudian dimasukkan kedalam karung yang
berbeda untuk setiap titik pengambilan tanah. 1
ulangan terdiri dari 9 rhizobox, sehingga 4
ulangan terdiri dari 36 rhizobox. Setiap rhizobox
berisi 1 kg tanah yang telah dikering anginkan.
Tanah yang diambil pada setiap titik yaitu 2 kali
dari jumlah yang dibutuhkan sehingga jumlah
tanah yang diambil untuk 4 ulangan adalah
sebanyak 72 kg, karena setelah dikering anginkan
tanah akan mengalami penyusutan dari berat
awal.
Persiapan media tanam. Sebelum
dicampurkan tanah dikering anginkan terlebih
dahulu di ruangan (terhindar dari sinar matahari)
selama 2 sampai 3 minggu menggunakan terpal
untuk menghilangkan kadar airnya. Setelah
kering, tanah ditumbuk lalu diayak menggunakan
ayakan berukuran 4 mm. Selanjutnya, tanah
ditimbang sebanyak 1 kg dan dicampur arang
sekam padi dengan dosis yaitu kontrol, 0, 6,25 g
arang sekam padi, 12,5 g arang sekam padi, 25 g
arang sekam padi, dan 50 g arang sekam padi,
6,25 g arang tempurung kelapa, 12,5 g arang
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tempurung kelapa, 25 g arang tempurung kelapa,
dan 50 g arang tempurung kelapa lalu dimasukkan
ke dalam rhizobox.
Penanaman benih kacang putih. Benih
kacang putih ditanam pada media tanam rhizobox
yang telah disiapkan. Benih kacang putih ditanam
dengan kedalaman sekitar 2 cm. Setiap rhizobox
ditanami 3 benih kacang putih sehingga benih
kacang putih yang dibutuhkan pada penelitian ini
adalah sebanyak 108 benih. Setelah tanaman
berumur 1 minggu, maka dilakukan penjarangan
yaitu mencabut 2 tanaman dalam 1 rhizobox pada
usia tanaman 1 MST dan hanya 1 tanaman yang
dibiarkan tumbuh.
Tanaman kacang putih dipanen pada saat
tanaman berumur 2 MST. Tanaman diambil dari
rhizobox dan dilakukan pengamatan penelitian.

menggunakan sidik ragam (ANOVA) dengan
tingkat kepercayaan 95% dan dilanjutkan dengan
uji jarak berganda Duncan taraf 5%. Ringkasan
hasil analisis sidik ragam semua parameter dapat
dilihat pada Tabel 2.
Tabel 4. Hasil Analisis Menggunakan Sidik Ragam
(ANOVA) pada Perlakuan Arang Sekam
Padi dan Arang Tempurung Kelapa
Parameter Pengamatan

Hasil Uji F

No.
1

Berat basah akar (g)

*

2

Panjang akar (cm)

tn

3

Jumlah akar

tn

4

Jumlah rambut akar

tn

5

Jumlah bintil akar

tn

6

Volume akar (ml)

*

7

Berat kering akar (g)

tn

Keterangan: tn = Berpengaruh tidak nyata
* = Berpengaruh nyata

Gambar 3. Pemanenan Kacang Putih di Rhizobox

Parameter yang diamati pada penelitian ini
adalah berat basah akar (g), panjang akar (cm),
jumlah akar (buah), jumlah rambut akar (buah),
jumlah bintil akar (buah), volume akar (cm3), dan
berat kering akar (g). Parameter ini yang diukur
pada saat tanaman berumur 2 MST.

Berat basah akar dihitung pada saat
tanaman berumur 2 MST dengan cara
memisahkan bagian atas tanaman dengan bagian
akar lalu ditimbang menggunakan timbangan
analitik. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam
perlakuan dosis dan jenis arang berpengaruh
nyata terhadap berat basah akar tanaman kacang
putih. Analisis data kemudian dilanjutkan dengan
uji Duncan taraf 5 %. Data rata-rata berat basah
tanaman terdapat pada
Gambar 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini terdiri dari beberapa
parameter pengamatan yaitu berat basah akar,
panjang akar, jumlah akar, jumlah rambut akar,
jumlah bintil akar, volume akar dan berat kering
akar. Pengamatan ini dilakukan pada saat
tanaman berumur 2 MST dan dianalisis
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cd
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Perlakuan dosis dan jenis arang

Gambar 4. Berat basah akar tanaman kacang putih

Gambar 4. menunjukkan bahwa perlakuan
A8 (50 g arang tempurung kelapa) memiliki nilai
yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan
beberapa perlakuan lainnya terhadap berat basah
akar tanaman kacang putih. Perlakuan A8
berpengaruh nyata terhadap perlakuan A1 (6.25 g
arang sekam padi), A2 (12.5 g arang sekam padi),
A3 (25 g arang sekam padi) dan A4 (50 g arang
sekam padi) akan tetapi berpengaruh tidak nyata
terhadap perlakuan A0 (kontrol), A5 (6.25 g arang
tempurung kelapa), A6 (12.5 g arang tempurung
kelapa) dan A7 (25 g arang tempurung kelapa).
Panjang akar tanaman kacang putih
diamati dengan cara meluruskan akar tanaman
lalu diukur menggunakan mistar. Berdasarkan
hasil analisis sidik ragam perlakuan dosis dan
jenis arang berpengaruh tidak nyata terhadap
panjang akar tanaman kacang putih. Data rata-rata
panjang akar pada Gambar 5.

Panjang akar (cm)

30
25

25,97 25,87
21,55 21,87

23,2

22,82 22,82
19,6

21,12

20
15
10
5

0
A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Gambar
5.
menunjukkan
bahwa
perlakuan A3 (25 g arang sekam padi) memiliki
nilai cenderung lebih tinggi dari perlakuan
lainnya terhadap panjang akar tanaman kacang
putih (Vigna unguiculata), sedangkan perlakuan
yang memiliki nilai terendah yaitu pada perlakuan
A7 (25 g arang tempurung kelapa).
Jumlah akar diamati dengan cara
menghitung akar tanaman kacang putih secara
manual. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam
perlakuan dosis dan jenis arang berpengaruh tidak
nyata terhadap jumlah akar tanaman kacang
Putih. Data rata-rata dapat dilihat pada Gambar 6.
Jumlah akar (buah)

d
0,87

0.9

38,75

40

31

30,75

30,5

30
20

23,25
16,25

19

18,75

9,75

10
0
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Perlakuan takaran dan jenis arang

Gambar 6. Jumlah akar tanaman kacang putih

Gambar 6. menunjukkan bahwa perlakuan
yang memiliki nilai cenderung lebih tinggi
terhadap jumlah akar tanaman kacang yaitu pada
perlakuan A8 (50 g arang tempurung kelapa),
sedangkan perlakuan yang
memiliki nilai
terendah yaitu perlakuan A6 (12.5 g arang
tempurung kelapa).
Jumlah rambut akar diamati dengan
cara menghitung rambut akar tanaman kacang
putih secara manual. Berdasarkan hasil analisis
sidik ragam perlakuan dosis dan jenis arang
berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah rambut
akar tanaman kacang Putih. Data rata-rata pada
Gambar 7.

Perlakuan dosis dan jenis arang
Gambar 5. Panjang akar tanaman kacang putih
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Perlakuan dosis dan jenis arang
Gambar 7. Jumlah rambut akar tanaman kacang putih

Gambar 7. menunjukkan bahwa perlakuan
yang memiliki nilai cenderung lebih tinggi
terhadap jumlah rambut akar tanaman kacang
putih yaitu pada perlakuan A4 (50 g arang sekam
padi), sedangkan perlakuan yang memiliki nilai
terendah yaitu perlakuan A3 (12.5 g arang sekam
padi).
Bintil akar diamati dengan cara
menghitung bintil yang telah terlihat pada akar
tanaman kacang putih. Berdasarkan hasil analisis
sidik ragam perlakuan dosis dan jenis arang
berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah bintil
akar tanaman kacang Putih. Data rata-rata dapat
dilihat pada Gambar 8.

tinggi terhadap bintil akar tanaman kacang putih
adalah pada perlakuan A4 (50 g arang sekam
padi), sedangkan perlakuan yang memiliki nilai
terendah yaitu pada perlakuan A0 (kontrol).
Volume akar diamati dengan cara
memasukkan akar tanaman kacang putih ke
dalam gelas ukur yang telah berisi air sebanyak 20
ml. Setiap kenaikan pada gelas ukur tersebut
maka dinyatakan sebagai volume akar kemudian
dikonversi menjadi cm3. Berdasarkan hasil
analisis sidik ragam perlakuan dosis dan jenis
arang berpengaruh nyata terhadap volume akar
tanaman kacang putih. Analisis data kemudian
dilanjutkan dengan uji Duncan taraf 5 %. Data
rata-rata volume akar pada Gambar 9.
b
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Perlakuan dosis dan jenis arang
Gambar 9. Volume akar tanaman kacang putih
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Gambar 8. Jumlah bintil akar tanaman kacang putih

Data pengamatan pada Gambar 9.
menunjukkan bahwa respon terbaik dari beberapa
perlakuan dosis dan jenis arang terhadap volume
akar tanaman kacang putih adalah pada perlakuan
A3 (25 g arang sekam padi). Gambar 9
menunjukkan bahwa perlakuan A3 berpengaruh
tidak nyata terhadap perlakuan A5 (6,25 g arang
tempurung kelapa), A6 (12.5 g arang tempurung
kelapa) dan A7 (25 g arang tempurung kelapa)
akan tetapi berpengaruh nyata terhadap perlakuan
A0 (kontrol), A1 (6.25 g arang sekam padi), A2
(12.5 g arang sekam padi), A4 (50 g arang sekam
padi) dan A8 (50 g arang tempurung kelapa).

Data hasil pengamatan yang telah
dilakukan pada Gambar 8 dapat terlihat bahwa
perlakuan yang memiliki nilai cenderung lebih
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Berat kering akar (g)

Berat kering akar diamati setelah
tanaman dioven selama 3 hari hingga berat akar
stabil. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam
perlakuan dosis dan jenis arang berpengaruh tidak
nyata terhadap berat kering akar tanaman kacang
putih. Data rata rata berat kering tanaman kacang
putih pada Gambar 10.
0.06

0,05
0,04 0,04

0.04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02 0,02

0.02

yang luas, batang yang besar, dan daun yang
lebar. Ketika terjadi penguapan, air masih
tersimpan di batang tanaman sehingga proses
fotosintesis tetap berjalan dengan baik. Hasil
penelitian Ajisaputra (2017) menunjukkan bahwa
ketersediaan air pada tanaman kacang putih yang
diberi arang menunjukkan bahwa perlakuan arang
lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan
kontrol (tanpa arang). Hal ini dikarenakan arang
dapat mengurangi penguapan, sedangkan
penguapan terjadi di semua perlakuan dengan
kondisi suhu yang sama.

0
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Perlakuan dosis dan jenis arang
Gambar 10. Berat kering akar tanaman kacang putih

Gambar 10 menunjukkan bahwa
perlakuan A3 (25 g arang sekam padi) cenderung
memberikan nilai lebih tinggi dari perlakuan
lainnya terhadap berat kering akar tanaman
kacang putih, sedangkan perlakuan yang
memiliki nilai terendah yaitu pada perlakuan A1
(6.25 g arang sekam padi).
Pembahasan
Berat basah akar merupakan berat akar
tanaman yang ditimbang sebelum adanya proses
pengeringan terlebih dahulu. Berat basah akar
tanaman kacang putih pada umur 14 hari setelah
tanam dianalisis menggunakan sidik ragam
(ANOVA). Hasil analisis tersebut menunjukkan
bahwa berat basah akar berpengaruh nyata
terhadap perlakuan dosis dan jenis arang.
Perlakuan yang memiliki nilai tertinggi untuk
berat basah akar tanaman kacang putih adalah A8
(50 g arang tempurung kelapa). Hal ini diduga
karena tanaman kacang putih dapat menyerap air
yang tersedia dalam tanah. Semakin banyak
tanaman menyerap air maka akan semakin tinggi
berat basah tanaman tersebut. Hal ini sejalan
dengan Adrian (2014) yang mengatakan bahwa
tanaman kacang putih memiliki penyebaran akar

Gambar 11. Pengamatan Berat Basah Akar

Volume akar diamati menggunakan gelas
ukur. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan
bahwa perlakuan dosis dan jenis arang
berpengaruh nyata terhadap volume akar tanaman
kacang putih. Perlakuan yang menunjukkan
respon terbaik adalah pada perlakuan A3 (25 g
arang sekam padi). Volume akar sejalan dengan
berat basah akar tanaman. Semakin bertambah
berat basah akar suatu tanaman maka volume akar
juga semakin besar. Tanaman kacang putih
memiliki penyebaran akar yang luas, batang yang
besar, dan daun yang lebar. Ketika terjadi
penguapan, air masih tersimpan di batang
tanaman sehingga proses fotosintesis tetap
berjalan dengan baik, dan berat kering tanaman
meningkat (Adrian 2014). Menurut Glaser et al.
(2002), aplikasi arang pada tanah-tanah pertanian
dapat menambah ketersediaan hara, menambah
retensi hara dan air.
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Gambar 12. Perhitungan Volume Akar

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1.
Perlakuan dosis dan jenis arang
berpengaruh nyata terhadap parameter berat
basah akar dan volume akar. Perlakuan
yang memiliki nilai tertinggi pada
parameter berat basah akar yaitu perlakuan
A8 (50 g arang tempurung kelapa) dengan
nilai 0,87 g dan perlakuan yang memiliki
nilai tertinggi pada parameter volume akar
yaitu perlakuan A3 (25 g arang sekam padi)
dengan nilai rata-rata 0,75 cm3.
2.
Perlakuan takaran dan jenis arang tidak
berpengaruh nyata terhadap parameter
panjang akar, jumlah akar, jumlah rambut
akar, bintil akar dan berat kering akar.
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ABSTRACT
Meniran (Phyllanthus) are medicinal plants used as immunostimulation. Meniran is easy to find alive and grows as a wild
herb in many habitats and becomes a weed in rice Cultivation. Cultivation of meniran is needed to guarantee the availability
of meniran yields that meet certain standards. Technical guidelines and Standard Operating Procedure for the cultivation of
several medicinal plants are available and easy to obtain. However, technical guidelines for meniran cultivation are still
difficult to obtain and incomplete. Therefore, it is necessary to prepare and refine the existing technical guidelines for
meniran cultivation. Technical guidelines are needed to be a guide for practitioners in producing meniran. In addition,
technical guidelines can be a reference for researchers for the development of meniran cultivation techniques. Standard
Operating Procedure of cultivation can be used to trace the factors that cause success, reduce the risk of failure and ensure
the standard and safety of medicinal raw materials.
Keywords: meniran, endurance, technical guidelines, cultivation

ABSTRAK
Meniran (Phyllanthus) merupakan tanaman obat yang dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit.
Meniran mudah ditemui hidup dan tumbuh sebagai terna liar di banyak habitat dan menjadi gulma pada tanaman padi.
Budidaya meniran diperlukan untuk jaminan ketersediaan meniran hasil panen yang memenuhi standar tertentu. Pedoman
teknis dan prosedur standar budidaya beberapa tanaman obat telah tersedia dan mudah diperoleh. Tetapi, pedoman teknis
budidaya meniran masih sulit didapatkan dan belum lengkap. Karena itu, perlu penyusunan dan penyempurnaan pedoman
teknis budidaya meniran yang telah ada. Pedoman teknis diperlukan untuk menjadi pedoman bagi praktisi dalam
memproduksi meniran. Selain itu, pedoman teknis bisa menjadi acuan bagi peneliti untuk pengembangan teknik budidaya
meniran. SOP Budidaya bisa digunakan untuk menelusuri faktor-faktor penyebab keberhasilan, mengurangi resiko kegagalan
dan menjamin standar dan keamanan bahan baku obat.
Kata Kunci: meniran, daya tahan, pedoman teknis, budidaya

PENDAHULUAN
Meniran (Phyllanthus) merupakan salah
satu sumber daya tumbuhan obat di Asia
Tenggara (van Hothoon, 1999). Sebagian
masyarakat Indonesia telah mengenal dan
menggunakannya sebagai obat (Oktavidiati,
2012). Meniran memiliki bahan aktif antara lain
filantin, hipofilantin, nirantin, nitetralin,
flavonoid, flavonoid glikosida, triakontanal,
triakontanol, lignan, urisida, dan lain-lain
(Rahmat, 2020). Beberapa hasil penelitian
menuliskan bahwa meniran memiliki khasiat
antara lain untuk mengobati asam urat, batu
ginjal, hepatoprotektor, menurunkan kadar gula
darah, antibiotik, serta sebagai imunostimulan
atau imunomodulator, yaitu meningkatkan daya
tahan tubuh terhadap penyakit (Rahmat, 2020).

Spesies yang banyak dikenal di masyarakat
sebagai tanaman obat adalah meniran hijau
(Phyllanthus niruri L) dan meniran merah
(Phyllanthus urinaria L).
Sebagai tanaman obat, meniran hijau juga
dianggap sebagai gulma tanaman padi, terutama
sawah lahan kering dan gogo rancah (Soerjani et
al. 1987). Di alam meniran biasanya ditemui
tumbuh liar pada lahan terbuka, kadang ada yang
sedikit ternaungi, lembab, dan subur. Tanaman ini
bisa tumbuh di kebun-kebun, pekarangan, lahan
kosong, sepanjang jalan, tepian sungai, padang
rumput, dan hutan (Gambar 1). Tumbuhan ini
menyebar dari 0 – 2000 meter di atas pemukaan
laut (Soerjani et al. 1987). Di Indonesia Meniran
ditemukan menyebar dari wilayah Sumatera,
Jawa, Sulawesi, sampai Maluku. (Kardinan dan
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Kusuma, 2004). Praktek budidaya meniran telah
ada di Cina (van Hothoon, 1999) dan Indonesia
(Sulaksana dan Jayusman, 2004).
Kontinuitas simplisia meniran bermutu
sebagai bahan baku obat harus terjamin. Hal ini
membutuhkan penyediaan bahan tanam dan
budidaya yang tepat di lapangan. Tujuan
budidaya tanaman obat tidak sekadar
produktivitas biomas yang tinggi, tetapi juga
terhadap tingginya mutu bahan aktif yang
dikandungnya.
METODE
Penelitian ini merupakan kajian kualitatif
menggunakan data sekunder. Data sekunder
diperoleh melalui penelusuran berbagai publikasi
ilmiah. Data dibahas secara deskriptif dengan
membandingkan pedoman teknis yang sudah ada,
yaitu Pedoman Budidaya Tanaman Sambiloto
(Yusron et al., 2005).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pedoman Teknis dan prosedur operasional
standar (SOP) Budidaya diperlukan untuk agar
budidaya dilaksanakan secara tertib untuk
efektifitas dan efisiensi yang optimal. Pedoman
teknis lebih menekankan pada persyaratan jenis
dan dosis sarana produksi yang harus diikuti,
sedangkan pada SOP penekanan pada tata cara

dan tata tertib kerja (Abdulrachman et al, 2011).
Dengan SOP, maka suatu kegiatan bisa ditelusuri
untuk evaluasi dan perbaikan, sebagaimana pada
budidaya temulawak (Raharjo, 2010). Pedoman
teknis dan SOP budidaya tanaman obat yang
dikenal masyarakat secara luas telah tersedia,
terutama jahe, temulawak, kunyit, kencur, dan
sambiloto (Syukur dan Hernani. 2007) dan
Yusron et al. 2005). Pustaka tentang budidaya
meniran masih jarang. Kalaupun ada, topiknya
bersama-sama dengan pemanfaatannya untuk
obat (Kardinan dan Kusuma. 2004) dan
(Sulaksana dan Jayusman, 2004).
Berbagai faktor yang mempengaruhi
produktivitas dan mutu bahan aktif tanaman obat
antara lain: a) lingkungan tumbuh, b) sifat unggul
tanaman (varietas), c) ketersediaan unsur hara
(pupuk), d) perlindungan tanaman terhadap
organisme pengganggu tanaman (OPT), dan e)
penanganan pasca panen. SOP Budidaya
Temulawak pada umumnya berisi persyaratan
dan prosedur budidaya temulawak yang meliputi:
(a) Lingkungan Tumbuh, (b) Persiapan Benih, (c)
Pengolahan Tanah, (d) Pelaksanaan Tanam, (e)
Pemupukan, (f) Pemeliharaan, (g) Panen dan
Pasca Panen, (h) Analisis Usahatani, dan (i)
Permintaan (Siregar dan Hartono. 2019)

Gambar 1. Meniran ditemukan di lahan pemukiman
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Gambar 2. Rangkaian Riset yang mendukung tercapainya bahan baku jamu (Biofarmaka) terstandar,
didasari oleh konsep GAP (Diadopsi dari Darusman, 2012)
Teknik budidaya pada dasarnya dibuat
1.000 m di atas permukaan laut. Tinggi tempat ini
untuk merekayasa faktor-faktor internal dan
berhubungan erat dengan derajat suhu udara yang
eksternal tanaman agar tanaman bisa tumbuh dan
sangat berpengaruh terhadap laju berbagai proses
berproduksi optimal sesuai yang dikehendaki.
fisiologis tanaman.
Interaksi antara sistem biologis dalam tubuh
Informasi tentang pengaruh Intensitas
tanaman dan faktor-faktor lingkungan di sekitar
cahaya masih belum ada dalam pustaka. Hanya
tanaman tersebut mempengaruhi pertumbuhan
disebutkan bahwa meniran biasa ditemui tumbuh
dan produksi tanaman. Faktor-faktor lingkungan
liar di tempat terbuka terhadap sinar matahari
yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan
(Soerjani et al. 1987) dan bahwa naungan 50%
produksi tanaman antara lain iklim mikro, yaitu:
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan
cahaya, curah hujan, suhu udara, CO2, O2,
(Oktavidiati, 2011). Hal ini berbeda dengan
kelembaban dan lingkungan (fisik, kimia, biotik)
tanaman sambiloto yang termasuk tanaman
perakaran. Dengan demikian, jika kondisi
senang
sinar
matahari
karena
selama
lingkungan tersebut belum sesuai untuk
pertumbuhan tanaman menghendaki banyak sinar
pertumbuhan dan produksi tanaman, maka perlu
matahari (Yusron et al., 2005). Meskipun
dilakukan rekayasa sehingga diperoleh suatu
demikian sambiloto masih tumbuh dan
tingkat kesesuaian yang dikehendaki.
berproduksi dengan baik pada kondisi ternaungi
Informasi tentang persyaratan iklim yang
sampai 30% dan jika dibudidayakan pada
sesuai untuk budidaya meniran belum ditemui. Ini
keadaan ternaungi lebih dari 30% kualitas
berbeda dengan informasi budidaya tanaman
simplisia sambiloto cenderung menurun.
Sambiloto (Andrographis paniculata Ness), yaitu
Media tumbuh meniran yaitu pada
tipe iklim A, B dan C menurut klasifikasi Schmidt
berbagai jenis tanah, terutama pada tanah
dan Ferguson dengan curah hujan 2000-3000
berpasir. Meniran dapat tumbuh dengan subur
mm/tahun (Yusron et al, 2005).
apabila tanah kaya akan bahan organik serta
Ketinggian tempat yang optimum bagi
menyukai tempat yang lembab. Pada tanah yang
pertumbuhan dan produksi meniran adalah
miskin bahan organik meniran hijau lebih toleran
dataran rendah sampai ke dataran tinggi pada
tumbuh dibandingkan dengan meniran merah
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(Kardinan dan Kusuma, 2004). Hal ini berbeda
dengan tanaman sambiloto. Yusron et al. (2005)
menuliskan bahwa hampir pada semua jenis tanah
tanaman sambiloto mampu tumbuh. Pada habitat
aslinya, sambiloto dijumpai di hutan-hutan pada
kondisi tanah yang dangkal. Namun demikian,
diperlukan kondisi tanah yang subur seperti
Andosol dan Latosol untuk memperoleh produksi
yang maksimal.
Pembibitan dilakukan agar pertumbuhan
tanaman terpilih seragam dan memperkecil
tingkat kematian di lapangan. Campuran tanah
dan sekam dengan rasio 1 : 1 atau campuran
tanah, sekam serta pupuk kandang dengan rasio
1 : 1 : 1 digunakan sebagai media tanam untuk
meniran. Pembibitan bisa dilaksanakan di
nampan atau bedengan (Kardinan dan Kusuma,
2004).
Biji yang didapatkan dari tanaman induk
yang sudah tua digunakan sebagai sumber benih
meniran. Biji ditabur di media tanam secara
merata. Tunas meniran yang telah muncul dan
berumur satu minggu setelah semai dapat
dipindahkan ke polibag berukuran 5 x 10 cm.
Pembibitan ini dilakukan selama 3 minggu,
kemudian bibit dapat langsung ditanam di lahan
yang telah dipersiapkan (Kardinan dan Kusuma,
2004).
Penyiapan lahan dilakukan dengan cara
membersihkan lahan dari gulma, sisa-sisa pohon
dan bebatuan. Panjang dan lebar bedengan
disesuaikan dengan ukuran lahan. Tanah di
digemburkan dengan cangkul kedalaman 20-30
cm. Bedengan diberi pupuk kandang sebanyak
satu karung untuk setiap satu meter persegi lahan
(Kardinan dan Kusuma, 2004). Pembuatan
saluran drainase juga perlu dilakukan. Yusron et
al. (2005) menuliskan bahwa pada budidaya
sambiloto saluran drainase harus diperhatikan,
terutama pada lahan yang datar jangan sampai
terjadi genangan atau drainase kurang baik.
Pembuatan
dan
pemeliharaan
drainase

dimaksudkan untuk menghindari berkembangnya
penyakit tanaman.
Setelah mencapai umur 3 minggu, bibit
dalam polibag dengan pertumbuhan baik dipilih
untuk ditanam pada bedengan dengan jarak tanam
20 x 20 cm (Kardinan dan Kusuma. 2004).
Informasi tentang teknik memindah bibit ke
lapangan dapat dituliskan pada pedoman teknis
budidaya meniran
Meniran dapat tumbuh baik di berbagai
tanah marginal.
Pemupukan tidak perlu
dilakukan apabila lahan terdapat banyak humus
atau pupuk kandang dan kompos. Pemberian urea
dengan dosis 100 kg/ha dapat dilakukan apabila
pertumbuhan meniran kurang bagus, bersamaan
dengan saat pembersihan gulma atau sekitar satu
bulan setelah tanam (Kardinan dan Kusuma.
2004).
Pada awal pertumbuhan, meniran perlu
disiram terutama pada musim kemarau. Ketika
masih muda, penyiangan gulma juga perlu
dilakukan karena pada saat itu meniran kurang
mampu berkompetisi dengan gulma. Penyiangan
dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan cara
mencabut gulma tersebut. Serangan organisme
pengganggu tanaman (OPT) pada pertanaman
meniran sangat jarang terjadi, namun jika terjadi
maka pengendalian dengan cara mekanis yaitu
menangkap atau membuang bagian tanaman yang
terserang dapat dilakukan (Kardinan dan
Kusuma. 2004).
Setelah tanaman berumur 2 - 3 bulan di
lapang pemanenan meniran dapat dilakukan. Ciriciri tanaman meniran siap dipanen yaitu daun
berwarna hijau tua, hampir menguning dan buah
yang agak keras jika dipijit. Untuk menjaga mutu
simplisia meniran perlu dilakukan perlakuan
pasca panen yaitu dengan mengeringanginkan
selama beberapa jam, kemudian dilakukan
penjemuran di bawah sinar matahari langsung
atau dengan oven. Waktu yang dibutuhkan untuk
pengeringan dengan sinar matahari yaitu sekitar 3
– 5 hari, tergantung kondisi cuaca. Meniran yang
36

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

telah dikeringkan dimasukkan dalam wadah
kedap udara agar simplisia ini tidak mudah
berjamur dan rusak (Kardinan dan Kusuma,
2004).
Penyusunan pedoman atau SOP budidaya
meniran perlu dilaksanakan kembali dengan
penyempurnaan terhadap informasi yang belum
dituliskan, seperti iklim, jenis tanah, pemupukan,
analis usahatani dan permintan, serta persyaratan
lingkungan. Analisis usahatani dan aspek
permintaan sangat penting karena menentukan
pendapatan dan keberlangsungan kegiatan
budidaya. Jika petani bermitra dengan industri
jamu, maka ada keuntungan bagi petani antara
lain: pembinaan, ketersedian sarana dan
prasarana, serta jaminan pemasaran hasil
(Sulaksana dan Jayusman, 2004). Petani harus
mengikuti SOP Budidaya yang ditentukan oleh
pembina dari industri.
Pedoman teknis budidaya akan menjadi
pedoman bagi petani yang menanam meniran
secara tumpang sari di bawah tegakan pohon
(Jufri dan Utami, 2012) atau sesuai dengan
kesepakatan dengan wirausaha tanaman obat
(Mulyono, 2020). Petani juga perlu memahami
permintaan pasar. Pasar lokal dan tradisonal
mungkin tidak mensyaratkan mutu tertentu,
sementara industri menginginkan produk dengan
standar tertentu. Analisis usahatani bisa
menentukan penerapan SOP di lapangan karena
pilihan output dan input (Murhananto dan Paimin
2002). Pedoman teknis juga perlu memperhatikan
aspek lingkungan tumbuh, karena meniran yang
dipungut di tempat yang tercemar dengan
cadmium (Cd) juga mengandung Cd pada daun,
akar, dan batangnya (Santos et al, 2018).
Selanjutnya, pedoman teknis budidaya, dipakai
untuk pedoman dalam penelitian media tanam
(Susanti dan Larasati. 2018), pemupukan
(Setiawan dan M. Rahardjo,2015) dan lainnya
untuk pengembangan, sehingga pedoman teknis
budidaya sendiri juga bersifat dinamis. Rangkaian
riset untuk pengembangan SOP dan pedoman

teknis budidaya tanaman obat yang berasal dari
hutan dan gulma liar meliputi metode budidaya,
pemuliaan tanaman, dan uji multi lokasi (Gambar
2).
Meniran telah digolongkan sebagai
tanaman obat (Hariana, 2007) dan menurut Buku
Saku Obat Tradisional untuk Daya Tahan Tubuh
BPOM (Usia, T. 2020). Namun, meniran tidak
terdapat pada Buku Saku Tanaman Obat Warisan
Tradisi Nusantara untuk Kesejahteraan Rakyat
(Balitro. 2021).
KESIMPULAN
Meniran bisa tumbuh liar sebagai gulma,
atau sebagai tanaman obat yang dipungut dari
alam atau hasil budidaya. Pedoman teknis dan
SOP diperlukan untuk dijadikan sebagai pedoman
dalam praktek budidaya, maupun penelitian dan
pengembangan. Pedoman teknis budidaya yang
sudah ada perlu disempurnakan sehingga
merupakan pedoman yang dinamis sesuai hasil
penelitian dan pengembangan. Disarankan agar
meniran dimasukkan dalam buku saku sebagai
tanaman obat.
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ABSTRACT
Moringa plant (Moringa oleifera Lam) has been used well by the people, because it has complete nutritional content and many
potential benefits. Moringa plants can be propagated with stem cuttings and seeds. The composition of planting media in the
nursery is one of the factors that play a role in the seedlings for the formation of seedling roots. This study aims to find out the
effect of the composition of media and planting materials on the vegetative growth of moringa plants. The research was
conducted at the Agroecotechnology Experimental Garden Faculty of Agriculture, Trunojoyo Madura University in January to
April 2021, using a Randomized Design of Factorial Groups. The first factors in the composition of planting media consist of
M1 (soil and cow dung fertilizer (2:1), M2 (soil, cow dung fertilizer, and chaff charcoal (1:1:1), and M3 (soil, cow dung fertilizer,
and cocopeat (1:1:1). The second factor was planting material factor consists of B1 (cuttings), B2 (seedlings). Data analysis
using anova with a level of 5%, if there is a real effect then further test DMRT with a level of 5%. The results showed that in
some treatments the composition of planting media had an no significant on all parameters. The treatment of seed planting
materials has a very significant on the height parameters of the plant, the number of leaves, the diameter of the stems, and the
area of the leaves. The interaction of the two treatments has no significant on all parameters.
Keywords : seeds, moringa, planting media, stem cuttings
.

ABSTRAK
Tanaman kelor (Moringa oleifera Lam) telah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, karena mempunyai kandungan gizi
yang lengkap dan banyak manfaat potensial. Tanaman kelor dapat diperbanyak dengan stek batang dan biji. Komposisi media
tanam dalam pembibitan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan terhadap persemaian untuk pembentukan akar bibit.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi media dan bahan tanam terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman
kelor. Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura pada
bulan Januari sampai dengan April 2021, menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial. Faktor komposisi media tanam
terdiri dari M1 (tanah dan pupuk kotoran sapi (2:1), M2 (tanah, pupuk kotoran sapi, dan arang sekam (1:1:1), dan M3 (tanah,
pupuk kotoran sapi, dan cocopeat ( 1:1:1). Faktor bahan tanam terdiri dari B1 (stek), B2 (bibit). Analisis data menggunakan
analisis sidik ragam dengan taraf 5%, apabila terdapat pengaruh nyata maka dilakukan uji lanjut BNJD dengan taraf 5%. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa perlakuan komposisi media tanam memiliki pengaruh tidak nyata pada semua
parameter. Perlakuan bahan tanam biji memiliki pengaruh sangat nyata pada parameter tinggi tanaman, jumlah daun, diameter
batang, dan luas daun. Interaksi kedua perlakuan berpengaruh tidak nyata pada semua parameter.

Kata kunci : biji, kelor, media tanam, stek batang

PENDAHULUAN
Tanaman kelor (Moringa oleifera Lam)
banyak tumbuh dan mudah dibudidayakan di
Indonesia. Tanaman ini telah terbukti banyak
dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,
karena tanaman kelor sangat potensial dan

mempunyai kandungan
gizi yang lengkap
(Rahmat, 2009). Daun kelor mengandung zat
nutrisi yang lengkap dan tidak hanya unggul
secara kuantitatif tetapi juga kualitatif
dibandingkan dengan kandungan daun tanaman
lain. Kandungan utamanya daun kelor yaitu multi
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vitamin, protein yang tersusun dari asam amino
esensial dan sumber antioksidan alami seperti
asam askorbat, flavonoid, phenolid dan
karotenoid (Makkar & Becker, 1996). Daun kelor
awalnya belum banyak dimanfaatkan oleh
masyarakat sebagai sumber nutrisi yang
bermanfaat bagi kesehatan. Pemanfaatan tanaman
kelor masih sebatas sebagai panjatan hidup
tanaman,
tanaman
pembatas,
tanaman
penghijauan, pakan ternak, sayuran dan obat
tradisional (Andarwulan & Faradila, 2012).
Krisnadi (2014) menjelaskan bahwa
tanaman kelor dapat diperbanyak dengan
menggunakan beberapa metode seperti tanam
langsung, penyemaian langsung dengan biji serta
menggunakan stek batang. Pohon kelor yang
ditanam dari biji dapat membentuk akar tunggang
yang lebar, serabut yang tebal dan memiliki
perakaran yang dalam, sedangkan pada stek
batang tidak terbentuk akar tunggang. Tanaman
kelor yang ditanam
dari biji cenderung
menghasilkan cabang panjang dan tumbuh secara
vertikal serta menghasilkan daun dan buah hanya
pada ujung-ujungnya sehingga hasil panen akan
rendah. Menurut Kurniasih (2014), tanaman kelor
yang ditanam dari biji, dan dilakukan
pemangkasan
membantu
mendorong
pembentukan cabang dan buah agar tumbuh lebih
banyak dan lebih besar. Tanaman kelor yang
diperbanyak dengan stek batang cenderung
menghasilkan banyak cabang
sehingga
cenderung memberikan biomassa yang lebih
banyak, sedangkan tanaman kelor yang
diperbanyak dengan biji menyebabkan tanaman
cenderung tumbuh ke atas dengan batang utama
atau percabangan yang sedikit.
Media tanam sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan pembibitan tanaman kelor. Hal ini
disebabkan karena media dalam pembibitan
merupakan salah satu faktor yang sangat berperan
terhadap terbentukanya perakaran di persemaian.
Sebagian unsur hara yang dibutuhkan tanaman

tersebut berasal dari media tanam (Ningsih et al,
2010). Komposisi media yang cocok untuk
persemaian kelor dari bahan tanam biji dan stek
batang untuk mendukung pertumbuhan tanaman
kelor
belum banyak dilakukan. Penelitian
Indrawati dan Heni (2019) menjelaskan bahwa
media tanam tanah: arang sekam dan pupuk
kandang (1:1;1) paling efektif untuk stek kelor.
Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang
media dan bahan tanam yang sesuai untuk
meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman
kelor..
METODE
Penelitian dilaksanakan di Kebun
Percobaan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian
Universitas Trunojoyo Madura pada bulan
Januari sampai dengan April 2021. Penelitian
menggunakan
metode
Rancangan
Acak
Kelompok Faktorial. Faktor pertama Komposisi
media tanam (M) yaitu : M1 (tanah dan pupuk
kotoran sapi ( 2:1), M2 (tanah, pupuk kotoran
sapi, dan arang sekam (1:1:1), dan M3 (tanah,
pupuk kotoran sapi, dan cocopeat ( 1:1:1). Faktor
kedua Bahan tanam (B) yaitu : B1 (Stek batang),
B2 (biji). Terdapat 6 kombinasi perlakuan yang
diulang sebanyak 3 kali sehingga ada 18 satuan
percobaan, masing-masing 6 tanaman sehingga
ada 108 tanaman. Variabel pengamatan terdiri
dari parameter tinggi tanaman (cm), diameter
tunas (mm), jumlah daun (helai), luas daun (cm2).
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan
analisis sidik ragam, apabila terjadi pengaruh dari
variabel tersebut maka uji lanjut Beda Nyata Jarak
Duncan (BNJD 5%) dilakukan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis sidik ragam
menunjukkan bahwa macam media dan bahan
tanam tidak terdapat interaksi yang nyata pada
semua umur pengamatan. Komposisi media
tanam tidak berpengaruh nyata pada semua umur
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pengamatan, sedangkan bahan tanam kelor
berpengaruh sangat nyata pada semua umur
pengamatan. Adapun rata-rata tinggi tanaman

kelor akibat perlakuan komposisi media
bahan tanam dapat dilihat pada Tabel 1.

dan

Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman (cm) akibat perlakuan komposisi media dan bahan tanam kelor
Perlakuan
Tinggi tanaman (cm) pada pengamata (MST)
Komposisi Media tanam
4
6
8
10
M1 (tanah, pupuk kotoran sapi)
8.37
15.23
38.61
71.50
M2 (tanah, pupuk kotoran sapi, arang sekam)
8.53
15.68
36.20
64.44
M3 (tanah, pupuk kotoran sapi, cocopeat)
7.51
14.21
37.49
65.39
BNJD 5%
tn
tn
tn
tn
Bahan tanam
B1 (stek)
0.48a
0.74a
3.03a
9.22a
B2 (biji)
15.86b
29.33b
71.83b
125.00b
BNJD 5%
**
**
**
**

Berdasarkan analisis sidik ragam
menunjukkan bahwa komposisi media dan bahan
tanam tidak terdapat interaksi yang nyata pada
semua umur pengamatan. Komposisi media
tanam tidak berpengaruh nyata pada semua umur

12
97.76
88.55
88.28
tn
16.84a
166.22b
**

pengamatan sedangkan bahan tanam berpengaruh
sangat nyata pada semua umur pengamatan. Ratarata diameter batang akibat perlakuan macam
media dan bahan tanam dapat dilihat pada Tabel
2.

Tabel 2. Rata-rata diameter batang (mm) akibat perlakuan komposisi media dan bahan tanam kelor
Perlakuan
Diameter batang (mm) pada pengamatan (MST)
Komposisi Media tanam
4
6
8
10
M1 (tanah, pupuk kotoran sapi)
1.17
1.86
4.27
11.14
M2 (tanah, pupuk kotoran sapi, arang sekam)
1.54
2.05
3.51
9.01
M3 (tanah, pupuk kotoran sapi, cocopeat)
1.25
2.29
3.89
9.18
BNJD 5%
tn
tn
tn
tn
Bahan tanam
B1 (stek)
0.45a
1.02a
1.87a
4.37a
B2 (biji)
2.19b
3.11b
5.91b
15.18b
BNJD 5%
**
**
**
**

12
14.24
10.37
12.10
tn
5.30a
19.17b
**
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Hasil analisis sidik ragam menunjukkan
bahwa komposisi media dan bahan tanam tidak
terdapat interaksi yang nyata pada semua umur
pengamatan. Komposisi media tanam tidak
berpengaruh nyata pada semua umur pengamatan,

sedangkan bahan tanam berpengaruh sangat nyata
pada umur 4 sampai dengan 8 MST umur
pengamatan. Adapun rata-rata jumlah daun akibat
perlakuan komposisi media dan bahan tanam
dapat dilihat pada Tabel .

Tabel 3. Rata-rata jumlah daun (helai) akibat perlakuan komposisi media dan bahan tanam kelor
Perlakuan
Jumlah daun (helai) pada pengamatan (MST)
Komposisi media tanam
4
6
8
10
M1 (tanah, pupuk kotoran sapi)
1.00
2.08
3.25
15.83
M2 (tanah, pupuk kotoran sapi, arang sekam)
1.42
2.33
3.42
10.83
M3 (tanah, pupuk kotoran sapi, cocopeat)
0.67
2.33
4.92
12.00
BNJD 5%
tn
tn
tn
tn
Bahan tanam
B1 (stek)
0.00a
0.00
0.67a
14.56
B2 (biji)
2.06b
4.50b
7.06b
11.22
BNJD 5%
**
**
**
tn

12
19.25
15,67
16.83
tn
19.00
14.94
tn

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan
Bahan tanam berpengaruh sangat nyata pada
bahwa komposisi media dan bahan tanam tidak
semua umur pengamatan. Adapun rata-rata luas
terdapat interaksi yang nyata pada semua umur
daun akibat macam media dan bahan tanam bisa
pengamatan. Komposisi media tanam tidak
disajikan dalam Tabel 4.
berpengaruh nyata pada semua umur pengamatan.
Tabel 4. Rata-rata luas daun (cm2) akibat perlakuan komposisi media dan bahan tanam kelor
Perlakuan
Luas tunas (cm2) pada pengamatan (MST)
Komposisi Media tanam
4
6
8
10
M1 (tanah, pupuk kotoran sapi)
11.23
68.89
273.07
287.96
M2 (tanah, pupuk kotoran sapi, arang sekam)
12.86
51.01
165.93
198.20
M3 (tanah, pupuk kotoran sapi, cocopeat)
11.66
52.83
189.19
235.87
BNJD 5%
tn
tn
tn
tn
Bahan tanam
B1 (stek)
0.00a
0.00a
19.85a
80.66a
B2 (biji)
23.83b 115.15b 398.94b 400.70b
BNJD 5%
**
**
**
**

Tanaman kelor pada fase vegetatif untuk
proses pertumbuhan daun, batang, cabang, dan

12
399.23
198.55
190.27
tn
134.94a
350.43b
**

akar tanaman membutuhkan media tanam yang
dapat menyediakan unsur hara yang cukup. Unsur
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hara tersebut bisa didapatkan dari komposisi
media tanam yang
tepat. Media tanam
merupakan aspek penting dalam perbanyakan
tanaman baik dari stek maupun biji, karena media
tanam diperlukan sebagai sarana penyedia hara
tanah, kelembaban tanah, suhu tanah dan oksigen
yang optimal. Komposisi media tanam yang ideal
harus memiliki beberapa syarat seperti media
tanam harus mempunyai aerasi dan drainase yang
baik, kelembaban yang cukup, bebas dari
patogen dan bahan berbahaya, cukup hara dan
berbobot ringan (Hartman et al. 2002). Pada
penelitian ini digunakan 3 komposisi media
tanam dan hasil analisis tanah dan komposisi
media tanam di Laboratporium BPTP Jatim
(2021), yaitu tanah mediteran yang memiliki
kandungan NPK masing-masing N total 0,08% ,
P2O5 tersedia 326 ppm dan K 0,09 cmol(+)kg-1.
Komposisi tanah dan pupuk kotoran sapi (2:1) N
total 0,26% , P2O5 tersedia 188 ppm dan K 3,46
cmol(+)kg-1. Komposisi tanah, pupuk kotoran,
dan arang sekam (1:1:1) mengandung N total
0,27% , P2O5 tersedia 210 ppm dan K 3,45
cmol(+)kg-1. Komposisi tanah, pupuk kotoran,
dan cocopeat (1:1:1) mengandung N total 0,36% ,
P2O5 tersedia 418 ppm dan K 6,88 cmol(+)kg-1.
Berdasarkan analisis sidik ragam
komposisi media tanam menunjukkan hasil tidak
berpengaruh nyata pada semua parameter
pertumbuhan vegetatif tanaman kelor, hal ini
disebabkan karena kandungan unsur hara pada
semua media termasuk kriteria sangat rendah, dan
selama penelitian curah hujan cukup tinggi
sehingga media belum mampu mendukung
pertumbuhan vegetatif tanaman kelor. Pada
perlakuan komposisi media tanah dan pupuk
kotoran sapi merupakan komposisi media tanam
yang cenderung memberikan peningkatan
pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari
tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun dan
luas daun. Hal ini diduga perpaduan kombinasi

antara tanah dan pupuk kotoran sapi mampu
memberikan nutrisi yang cukup. Hal ini juga
dijelaskan oleh Santoso et al ( 2004) bahwa
pupuk kandang bersifat alami sehingga tidak
merusak tanah, dapat menyediakan unsur makro
dan mikro yang lengkap. Selain itu, pupuk
kandang dapat berfungsi dalam meningkatkan
daya tahan terhadap air, nilai kapasitas tukar
kation dan memperbaiki struktur tanah.
Pemakaian komposisi media tanah dan pupuk
kandang sapi meningkatkan permeabilitas dan
kandungan bahan organik dalam tanah.
Pada bahan tanam berdasarkan hasil
analisis sidik ragam, menunjukkan bahwa bahan
tanam biji berbeda nyata dengan stek batang pada
semua parameter pertumbuhan tanaman kelor
seperti tinggi tanaman, diameter batang, jumlah
daun, dan luas daun tanaman kelor pada fase
vegetatif. Ted (2005) menjelaskan bahwa
tanaman
kelor
dapat
ditanam
dengan
menggunakan benih dengan menanam secara
langsung, pindah tanam atau melalui persemaian
dan stek batang. Pertumbuhan tanaman kelor
kurang bagus dan ada yang tidak tumbuh dari
beberapa stek batang, hal ini menjelaskan
keunggulan dari penanaman kelor secara
generatif dengan menggunakan benih yang
ditanam
langsung
dibandingkan
dengan
perbanyakan secara vegetatif dengan stek batang.
Dijelaskan juga oleh Palada (1996) bahwa
penanaman dengan stek batang dilakukan bila
tidak ada biji karena penanaman stek batang
membutuhkan ketrampilan dan teknis budidaya
yang
baik
sehingga
direkomendasikan
penanaman dengan stek batang dengan panjang
45- 150 cm. Menurut Nouman et al., (2012) untuk
pengembangan tanaman kelor yang diperbanyak
dengan menggunakan biji akan memberikan
banyak keuntungan pada produksi biomassa
berupa daun.
KESIMPULAN DAN SARAN
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Komposisi
media
tanam
tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif
tanaman kelor, sedangkan bahan tanam
berpengaruh sangat nyata pada tinggi tanaman,
diameter batang, jumlah daun dan luas daun.
Pada pertumbuhan vegetatif tanaman kelor tidak
terdapat interaksi pada kedua perlakuan pada
semua parameter pengamatan.
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ABSTRACT
Distribution patterns and rainfall tend to change due to global warming. This research aims to map the rainfall, determine the
type of climate and suitability class for oil palm land from the aspect of rainfall, and identify rainfall trends based on 20102019 data in Bandar Khalipah District, Serdang Bedagai Regency, Sumatera Utara Province. The mapping is using
Geographic Information System, climate type determination is based on the Schmidt-Ferguson classification, land suitability
is determined by comparing real data with Tables of Land Suitability Class for Oil Palm Plants, and rainfall trends are
analyzed by using the Linear Regression Equation. The results showed that Bandar Khalipah Subdistrict, Serdang Bedagai
Regency, Sumatera Utara Province is an A climate type with annual rainfall between 2,500-3,000 mm/year, stated as the S2
class. The regression analysis showed the rainfall fluctuations in 10 years. Rainfall increased in January, May, June,
September and October, while in other months there was a decrease in rainfall. The highest increase in rainfall occurred in
May, namely 11.17 mm/year, and the highest decrease in rainfall occurred in December, namely 8.52 mm/year. To overcome
the impact of climate change on oil palm plantations in the Bandar Khalipah Subdistrict, mitigation and adaptation are
necessary.

Keywords: rainfall, adaptation, mitigation, trend

ABSTRAK
Pola sebaran dan curah hujan cenderung berubah akibat dipicu pemanasan global. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan
curah hujan, mengetahui tipe iklim dan kelas kesesuaian lahan kelapa sawit dari aspek curah hujan, serta memperolehtren curah
hujan berdasarkan data tahun 2010-2019 di Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
Pemetaan dilakukan menggunakan Sistem Informasi Geografis dengan alat bantu ArcGIS 10.3, penentuan tipe iklim berdasarkan
klasifikasi Schmidt-Ferguson, kesesuaian lahan ditentukan dengan pendekatan membandingkan data ril dengan Tabel Kelas
Kesesuaian Lahan Tanaman Kelapa Sawit, dan tren curah hujan dianalisis dengan persamaan regresi linier. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara memiliki tipe iklim A
dengan curah hujan tahunan antara 2.500-3.000 mm/tahun termasuk pada kelas S2. Analisis regresi menunjukkan fluktuasi
curah hujan dalam kurun waktu 10 tahun, curah hujan meningkat pada bulan Januari, Mei, Juni, September dan Oktober,
sedangkan pada bulan lainnya terjadi penurunan curah hujan. Peningkatan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu
11,17 mm/tahun dan penurunan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 8,52 mm/tahun. Upaya mengatasi
dampak perubahan iklim pada perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bandar Khalipah perlu dilakukan mitigasi dan adaptasi.

Kata Kunci: curah hujan; adaptasi; mitigasi; tren.

PENDAHULUAN
Iklim merupakan faktor yang relatif tidak
dapat diubah dan sangat menentukan
pertumbuhan dan produktivitas
tanaman
kelapa sawit. Salah satu unsur iklim yang
menjadi prasyarat dalam penentuan kelas
kesesuaian lahan adalah curah hujan (Ritung et
al., 2011). Akumulasi curah hujan harian,
bulanan dan tahunan merupakan salah satu
catatan iklim penting yang menunjukkan

potensi kapasitas jumlah air yang tercurah ke
permukaan bumi, informasi ini dapat dijadikan
sebagai indikator perubahan iklim (Aldrian, 2011)
Kelapa sawit tumbuh optimal pada wilayah
dengan curah hujan 2.000-2.500 mm/tahun, namun
demikian kelapa sawit juga mampu tumbuh baik
pada wilayah dengan curah hujan minimal 1.250
mm/tahun tanpa bulan kering (Lubis, 2008).
Curah hujan yang turun di suatu wilayah
kadangkala tinggi, normal bahkan tidak jarang juga
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ditemukan hari tanpa hujan dalam jangka
waktu yang panjang. Kelapa sawit, jika
kekurangan air (water deficit) dalam kurun
waktu
tertentu
akan
menyebabkan
terganggunya pertumbuhan dan produksi
tanaman. Defisit air pada tanaman kelapa sawit
berdampak langsung pada pengurangan
jumlah pelepah, hal ini ditandai dengan
penurunan pertambahan pelepah dari 2-3
pelepah/bulan menjadi <1 pelepah per bulan
(Agustiana et al., 2019). Setiap pelepah yang
panjangnya berkisar 7,5-9 meter sebagai
tempat duduknya helai daun dimana terjadinya
proses fotosintesis, memiliki anak daun sekitar
250-400 anak daun (Raharja, 2016).
Penurunan jumlah pelepah tentu berimbas
pada kemampuan tanaman berfotosintesis
yang menurun juga, hal ini akan diikuti
dengan penurunan produksi yang diawali
dengan penurunan terbentuknya bunga betina.
Sebagaimana dilaporkan Agustiana et al.
(2019), defisit air tanah sebanyak 470 mm
selama 4 (empat) bulan menyebabkan
penurunan jumlah bunga betina hingga
mencapai 40%.
Sebaliknya, jika curah hujan terlalu tinggi
bukan berarti ideal bagi tanaman kelapa sawit,
curah hujan > 4.000 mm/tahun merupakan
faktor penghambat dalam penentuan kelas
kesesuaian lahan. Curah hujan yang tinggi
dapat menghambat penyerbukan bunga oleh
serangga dan menyebabkan buah busuk di
pohon, hal ini berakibat pada penurunan
produksi tandan buah segar (Simanjuntak et
al., 2014).
Tidak dapat dipugkiri bahwa perubahan
iklim telah nyata terjadi. Perubahan iklim
dapat dilihat dari adanya pergeseran musim
termasuk di wilayah Sumatera, musim hujan
mengalami maju satu sampai dua dasarian
demikian juga dengan musim kemarau
(Aldrian, 2011). Untuk mengatasi dampak dari

perubahan iklim tersebut tentu dibutuhkan tindakan
mitigasi maupun adaptasi dalam pengelolaan
perkebunan kelapa sawit. Namun kenyataannya,
pada umumnya petani kelapa sawit belum menyadari
pentingnya data curah hujan dalam praktek budidaya
kelapa sawit. Hal ini dipertegas Siregar et al. (2015),
yang menyatakan pemanfaatan data cuaca dan iklim
masih sebatas pengamatan dan pencatatan data,
belum dimanfaatkan secara optimal.
Perkebunan Sawit Rakyat yang terdapat di
Kecamatan Bandar Khalipah memiliki luas 1.170,7
ha dengan rata-rata produktivitas 4.185,37
kg/ha/tahun (Disbunprovsu, 2021). Petani kelapa
sawit di Kecamatan Bandar Khalipah umumnya
belum memanfaatkan data iklim khususnya data
curah hujan dalam mengelola kebunnya, sedangkan
informasi terkait curah hujan sangat diperlukan
dalam kegiatan kultur teknis kelapa sawit.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tipe
iklim, kelas kesesuaian lahan dan tren curah hujan
pada tahun 2010-2019 di Kecamatan Bandar
Khalipah. Diharapkan informasi ini bermanfaat bagi
masyarakat Kecamatan Bandar Khalipah khususnya
petani kelapa sawit.
METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei
hingga Juni 2020. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif analitis yang digunakan untuk
menganalisis data curah hujan wilayah Kecamatan
Bandar Khalipah dalam menentukan tipe iklim dan
tren curah hujan. Data yang dikumpulkan adalah data
curah hujan bulanan tahun 2010 hingga 2019 yang
bersumber dari Badan Meteorologi dan Geofisika
(BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas I Deli Serdang.
Data tersebut diambil melalui pengamatan citra
satelit (Data Chips-2.0, UCSB) dari tiga pos
pengamatan curah hujan yakni Desa Juhar, Desa
Bandar Tengah dan Desa Kayu Besar.
Penentuan
tipe
iklim
menggunakan
klasifikasi Schmidt-Ferguson yang merupakan cara
umum yang digunakan di Indonesia khusunya bagi
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tanaman perkebunan. Langkah-langkah yang
dilakukan yaitu menghitung rata-rata bulan
kering dan rata-rata bulan basah, kemudian
dihitung nilai Q dengan persamaan :
𝑄=

𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
𝑥100%
𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ

Nilai Q pada tiap pos pengamatan
digunakan selanjutnya untuk membuat peta
menggunakan Sistem Informasi Geografis
dengan alat bantu software ArcGis 10.3 dalam
pembuatan peta iklim.
Evaluasi kesesuaian lahan pada aspek
curah hujan dilakukan dengan cara
mencocokkan (system matching) antara data
curah hujan tahunan yang terjadi di Kecamatan
Bandar Khalipah dengan Tabel Evaluasi Kelas
Kesesuaian Lahan. Pada penelitian ini
acuannya adalah Buku Petunjuk Teknis
Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian
(Ritung et al., 2011).
tren curah hujan bulanan dalam kurun
waktu 10 tahun dianalisis menggunakan
regresi linier dengan persamaan Y = a + bx.
Tren merupakan suatu (kecenderungan)
gerakan naik atau turun dalam jangka waktu
tertentu. Rata-rata perubahan bertambah
dikatakan tren positif atau tren kecenderungan
naik dan jika terjadi sebaliknya maka
dikatakan tren negatif atau tren kecenderungan
menurun (Maryati, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tipe Iklim
Hasil pengamatan pada penelitian ini
menunjukkan bahwa tipe iklim di Kecamatan Bandar
Khalipah adalah tipe A (hutan hujan tropis). Pada
wilayah ini sebaran bulan basah lebih tinggi
dibanding bulan kering. Rata-rata bulan basah
diperoleh 10,8 dan rata-rata bulan kering
1,13.Diketahui bahwa Kecamatan Bandar Khalipah
sesuai untuk tanaman kelapa sawit ditinjau dari
aspek curah hujan. Lubis (2008) menyatakan tipe
iklim yang sesuai untuk tanaman kelapa sawit adalah
tipe iklim A, B dan C. Curah hujan tahunan antara
1.750 mm sampai 3.000 mm dan tersebar merata
sepanjang tahun.
Kelas Kesesuaian Lahan
Kelas kesesuaian lahan Kecamatan Bandar
Khalipah ditinjau dari aspek curah hujan, termasuk
kelas lahan S2 dengan kriteria curah hujan antara
2.500-3.000 mm/tahun. Curah hujan merupakan
faktor penting bagi perkembangan bunga kelapa
sawit, bunga jantan akan terbentuk lebih banyak
pada musim kemarau dan bunga betina akan
terbentuk lebih banyak pada musim hujan, hal ini
mempengaruhi sex rasio dan berujung pada produksi
(Agustiana et al., 2019). Jika curah hujan terlalu
tinggi akan berdampak buruk terhadap pembentukan
dan perkembangan bunga betina menjadi buah
karena gugur, tanaman kelapa sawit lebih rentan
terhadap serangan hama penyakit sehingga produksi
tandan buah segar menurun (Simanjuntak et al.,
2014).
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Gambar 1. Peta Klasifikasi Iklim Kecamatan Bandar Khalipah
Tren Curah Hujan
Berdasarkan data curah hujan tahun 20102019, tren curah hujan yang terjadi di Kecamatan
Bandar Khalipah tercantum pada Gambar 2.
Melalui analisis regresi diperoleh bahwa tren
curah hujan yang terjadi di Kecamatan Bandar
Khalipah berfluktuasi. Pada sepuluh tahun
terakhir terjadi kecenderungan naiknya curah
hujan pada bulan Januari, Mei, Juni, September
dan Oktober sedangkan pada bulan lainnya terjadi
kecenderungan penurunan curah hujan. Pada
bulan Mei terjadi kenaikan curah hujan yang
tertinggi yaitu sebesar 11,15 mm/tahun
sedangkan penurunan curah hujan terbesar
terlihat pada bulan Desember yaitu 8,52
mm/tahun. Kecenderungan naik dan turunnya
curah hujan juga terjadi di Kecamatan Bintang

Bayu namun berbeda dalam distribusinya. Hasil
penelitian Sakiah et al. (2021) di Kecamatan
Bintang Bayu, curah hujan mengalami tren positif
pada bulan Januari, Mei, Juli dan Oktober
sedangkan pada bulan lainnya mengalami tren
negatif. Kecenderungan naik dan turunnya curah
hujan dalam kurun waktu yang panjang,
berimplikasi pada pergeseran musim. Hasil
penelitian Runtunuwu & Syahbuddin (2007)
menegaskan telah terjadinya perubahan iklim
yang ditandai dengan perubahan pola hujan di
Tasikmalaya, yaitu berkurangnya 2 bulan basah
dalam periode 128 tahun. Perubahan pola hujan
berdampak terhadap pengurangan periode masa
tanam, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan
tindakan yang tepat, cepat dan akurat.
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Gambar 2. Tren curah hujan bulan Januari-Desember tahun 2010-2019
KESIMPULAN
Kecamatan Bandar Khalipah memiliki
tipe iklim A dengan sebaran curah hujan tahunan
2.500-3.000 mm/tahun, termasuk kelas S2 yang
berarti curah hujan berpotensi sebagai faktor
pembatas bagi pertumbuhan dan produksi kelapa
sawit.
Tren curah hujan yang terjadi di
Kecamatan Bandar Khalipah berfluktuasi, pada
bulan Januari, Mei, Juni, September dan Oktober
curah hujan cenderung naik sedangkan pada
bulan lainnya cenderung turun, hal ini akan
berimplikasi pada pergeseran musim kemarau
dan musim hujan. Petani kelapa sawit perlu
membangun teknik konservasi tanah dan air guna
mengantisipasi defisit air maupun kelebihan air.
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ABSTRACT
Crop improvement is an effort to improve the quality and quantity of tomatoes through plant breeding. Therefore, a new variety
with better properties than the existing variety can be produced. This research aimed to find the best dose of cow dung manure
to obtain the best growth and yield of tomatoes; to obtain the best tomato lines ; and find the interaction between the dose of
cow dung manure and the best tomato lines in the lowland of Bengkulu. This research used a split-plot design with the main
plots of 20 ton/ha and 30 ton/ha cow dung manure. Besides, the subplots of 8 lines consisting of 6 lines resulted from
hybridization on organic cultivation and 2 comparison lines, such as karina and rempai. Research results indicated that the
dose of cow dung fertilizers and interaction between the dose of cow dung manure and tomato lines did not provide significant
effects on all observed variables. The research data shows the best dose of manure 30 tons/ha on all observation variables. In
contrast, the treatment of tomato lines provided significant effects on the height of the plant at 30 days after planting (dap) and
did not provide a significant effect on other variables. G12 had good yield and growth.
Keywords: Potential Line; Tomatoes; Manure; Cow dung; Lowland

ABSTRAK
Perbaikan tanaman adalah usaha mengoptimalkan kualitas serta kuantitas tomat dengan cara pemuliaan tanaman sehingga
dihasilkan varietas baru yang sifatnya semakin baik dibandingkan dengan varietas yang telah ada. Penelitian bertujuan
mengetahui dosis dari pupuk kandang kotoran sapi paling baik untuk menjadikan pertumbuhan dan hasil galur harapan tomat;
Mendapatkan galur tomat terbaik; dan mengetahui interaksi dosis pupuk kandang kotoran sapi dan galur harapan tomat terbaik
di dataran rendah kota bengkulu. Penelitian menggunakan rancangan split plot, petak utama dosis pupuk kandang kotoran sapi
20 ton/ha dan 30 ton/ha, Sedangkan anak petak 8 galur/varietas, terdiri dari 6 galur harapan merupakan hasil persilangan pada
budidaya organik dan 2 varietas pembanding yaitu varietas karina dan varietas rempai. Hasil penelitian menunjukkan dosis
pupuk kandang kotoran sapi dan interaksi antara dosis pupuk kandang kotoran sapi dan galur/varietas tomat berpengaruh tidak
nyata terhadap semua peubah yang diamati. Data penelitian menunjukkan dosis pupuk kandang 30 ton/ha terbaik pada semua
peubah pengamatan. Perlakuan galur harapan tomat berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman 30 hari setelah tanam
dan berpengaruh tidak nyata terhadap peubah lainnya. G12 memiliki hasil dan pertumbuhan yang baik.
Kata Kunci: Galur Harapan; Tomat; Pupuk Kandang; Kotoran Sapi; Dataran

PENDAHULUAN
Luas area yang digunakan untuk menanam
tomat di Indonesia ditiap tahun semakin luas.
Luas panen hingga 50.000 ha serta 16.000 ha di
Pulau Jawa dan pembagiannya 40 % di dataran
rendah serta dengan penyebaran 60 % di dataran
tinggi. Hasil rerata di dataran rendah hanya
sebanyak 6 ton/ha, jumlah tersebut sangat rendah
jika dibandingkan dengan hasil yang didapat di
dataran tinggi yaitu, 26,6 ton/ha. Penanaman

tomat di dataran tinggi secara intensif dan
komersial dilakukan dengan menggunakan benih
hibrida (hampir 90%). Produksi tomat di dataran
rendah masih rendah dikarenakan terbatasnya
jumlah varietas unggul yang petani gunakan. Hal
ini menyebabkan petani masih saja menggunakan
varietas lokal, yang mana benih memiliki mutu
rendah, mudah terserang penyakit dan hama, serta
kultur teknis kurang optimal(Purwati E, 2002).
Produksi tomat yang rendah juga disebabkan
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karena saat belum diciptakannya varietas tomat
yang adaptip pada kondisi lingkungan yang
rendah dan juga varietas tomat yang
dikembangkan masih memiliki sifat nasional
serta belum spesifik agroklimat.
Menurut BPS (2019), produksi tomat di
Provinsi bengkulu mencapai 184.845 ton,
sedangkan di kota bengkulu 348 ton. Umumnya
produktivitas serta pertumbuhan tomat sangatlah
ditentukan oleh cara bercocok tanam, varietas,
serta
keadaan
lingkungan.
Rendahnya
produktivitas tomat dikarenakan tomat mudah
terserang penyakit serta hama, tanah memiliki
kesuburan rendah, tanah memiliki kesuburan
rendah, petani minim pengetahuan mengenai
teknik pembudidayaan yang tepat (Rismunandar,
2001).
Faktor-faktor yang bisa menentukan
berhasil tidaknya budidaya tomat yaitu semua
syarat kultur teknis bisa terpenuhi dengan baik
dan pemakaian varietas unggul yang bisa adaptasi
secara baik di lingkungan tempat tumbuhnya,
(Purwati, 2008). Badan penelitian dan
pengembangan pertanian sudah mengedarkan
varietas tomat yang bisa ditanam di dataran
rendah, diantaranya adalah: Intan, Ratna, dan
Karina (Asga dan Purwati 1990).
Langkah yang dilakukan sebelum dijadikan
sebuah varietas unggul baru, genotipegenotipenya harus diuji daya adaptasi diuji daya
hasil di banyak lokasi. Hal ini bertujuan untuk
memilih serta menguji genotipe-genotipe harapan
yang memiliki peluang dibuat varietas unggul.
Genotipe harapan yang sudah lulus diseleksi
tersebut, kemudian diuji adaptasi di banyak lokasi
hingga genotipe tersebut bisa diedarkan menjadi
varietas unggul. Tujuan dilakukannya uji daya
hasil di banyak keadaan lingkungan yang sesuai,
bisa
mendukung
perkembangan
serta
pertumbuhan tanaman dan pada akhirnya
tanaman tersebut bisa menghasilkan hasil yang
maksimal.

Seleksi dan evaluasi pada galur tomat hasil
persilangan pada budidaya organik sudah
dilalukan sampai pada keturunan ke-6 (F6) yang
menghasilkan berat buah pertanaman 50 – 1500
g/tanaman dan terpilih 13 galur terpilih pada
keturunan ke-7 (F7) (Rustianti S et al, 2017).
Pupuk kandang kotoran sapi ialah sebuah
jenis pupuk organik yang bisa dimanfaatkan
dalam memperbaiki sifat kimia, sifat fisik, serta
kondisi tanah. Kandungan yang ada didalamnya
yaitu: asam amino, unsur hara mikro serta makro,
microorganisme, serta hormon pertumbuhan.
Unsur hara di pupuk kandang kotoran sapi yaitu:
N 0,40%, air (H2O) 85%, K2O 0,10% , P2O5
0,25% (Sutejo, 2002 dan Prajananta (2004).
Menurut Pardosi, dkk. (2016), budidaya
tomat yang ada di dataran rendah mengalami
beberapa kendala yaitu: kualitas buah tomat,
ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta
kesesuaian iklim. Oleh karena itu perlu adanya
varietas baru yang dapat dibudidayakan pada
dataran rendah. Menurut Imam, et. al. (2015)
perluasan lahan budidaya tanaman tomat saat ini
ditujukan di dataran rendah daripada dataran
tinggi. Namun produktivitas tanaman tomat
sangat rendah karena belum adanya varietas
unggul oleh karena itu disarankan menggunakan
varietas tomat Ratna, Intan, Karina serta varietas
lainnya. Disamping itu hasil produksi tomat pada
dataran rendah sangat sedikit dikarenakan suhu
pada dataran rendah yang tinggi yang
menyebabkan serbuk sari pada tanaman tomat
mudah rontok (Pardosi, Rustikawati, dan Dotti
Suryati, 2016).
Studi tentang penggunaan pupuk kandang
pada sepuluh galur/varietas tomat telah dicoba di
Fakultas Pertanian Unihaz. Penelitian Rustianti,
S. (2004) dengan pupuk kandang dosis 15 ton/ha,
10 ton/ha, 30 ton/ha + ½ dosis anjuran pupuk anorganik, 20 ton/ha, diperoleh dosis pupuk
kandang 30 ton/ha yang paling sesuai bafi
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pertumbuhan serta hasil genotipe tomat yang
jumlahnya sepuluh.
Penelitian Rustianti, S., Asfarudin, dan
Ismantoro (2005) terhadap 15 genotipe tomat
pada budidaya organik dengan pupuk kandang 30
ton/ha di polibag menunjukkan, jumlah cabang,
tinggi tanaman,
berat buah, jumlah buah
pertanaman, dan produksi yang didapatkan di
tiap hektarnya berkurang; umur panen serta umur
berbunga semakin cepat; dan buah tahan
disimpan lebih lama.
Penelitian Rustianti, S., Asfarudin,
Nurseha, dan Farida Aryani (2008) pada 15
galur/varietas tomat di 3 teknologi budidaya
organik, menunjukan jika pertumbuhan tanaman
yang paling baik serta hasil yang paling baik yaitu
menggunakan pupuk kandang dosis 30 ton/ha.
Perlakuan 3 macam pupuk organik
(Bokashi pupuk kandang 30 ton/ha, pupuk
kandang 30 ton/ha, serta bokashi jerami) terhadap
5 genotipe tomat, diperoleh dosis pupuk kandang
30 ton/ha terbaik (Rustianti, S., Danner Sagala
dan Ikhsan Hasibuan, 2008).
Pupuk kandang yang terdapat di tanah
adalah persediaan unsur hara yang tersedia untuk
tanaman dan semakin lama jadi bebas. Menurut
Soepardi (1983) dan Sabiham et al., (1980),
ketersediaan fosfor, nitrogen, serta kalium bagi
pertumbuhan tanaman pada umumnya adalah
hampir setengah dari nitrogen, kurang lebih
seperlima dari fosfor, dan kira-kira setengah dari
kalium dapat diperoleh tanaman pertama.
Disamping itu residu pupuk kandang mengalami
pengurangan dari 25%-50%. Pupuk kandang jika
digunaka dengan rutin dan terus menerus bisa
menjadi cadangan unsur hara tanah. Hal ini
menunjukan jika tanah yang dipupuk memakai
pupuk kandang apabila dalam kurun waktu lama
masih bisa memberi hasil baik.
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah
dilakukan, maka dianggap perlu untuk kembali
melakukan penelitian dosis pupuk kandang

terhadap beberapa galur/varietas hasil persilangan
pada budidaya organik yang merupakan
serangkaian penelitian yang sudah dilakukan.
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:
Mengetahui dosis pupuk kandang kotoran sapi
paling baik bagi pertumbuhan dan hasil galur
harapan tomat di dataran rendah kota bengkulu;
Mendapatkan galur tomat terbaik di dataran
rendah kota bengkulu; Mengetahui interaksi dosis
pupuk kandang kotoran sapi dan galur harapan
tomat terbaik di dataran rendah kota bengkulu.
METODE
Penelitian dilakukan di bulan Maret Nopember 2019 di lahan penelitian dataran
rendah Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan
rancangan split plot. Petak utama dosis pupuk
kandang kotoran sapi dengan 2 taraf yaitu 20
ton/ha dan 30 ton/ha. Sedangkan anak petak 8
galur/varietas, terdiri dari 6 galur harapan hasil
persilangan pada budidaya organik dan 2 varietas
pembanding, diantaranya adalah varietas rempai
(G19) dan varietas karina (G18). Data dianalisis
memakai analisis ragam serta uji Duncant
Multiple Range Test (DMRT).
Persiapan lahan dilakukan dengan
pengolahan tanah sebanyak dua kali yaitu
pengolahan tanah pertama dengan cara
mencangkul kasar dan pengolahan tanah kedua
menghancurkan tanah yang masih banyak
bongkahan kasar. Selanjutnya dibuat bedengan
dengan ukuran 1 m x 15 m.
Persemaian benih menggunakan polibag
kecil dengan memakai media campuran pupuk
kandang dan tanah memakai perbandingan 1:1.
Persiapan pupuk organik dan media tanam
dilakukan 4 minggu sebelum tanam.
Pemupukan dasar memakai pupuk kandang
kotoran sapi saat proses pengolahan tanah yang
kedua,
cara
yang
digunakan
adalah
mencampurkan pupuk kandang kotoran sapi
sesuai perlakuan di bedengan.
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Pemasangan mulsa dilakukan saat dua
minggu sebelum tanam, setelah ada hujan, jika
tidak ada hujan maka bedengan yang sudah
diberikan perlakuan pupuk kandang disiram.
Lubang tanam dibuat dengan cara melubangi
mulsa memakai besi bulat dan jarak tanamnya
adalah 60 cm x 60 cm.
Penanaman dilaksanakan sesudah 3 minggu
sedudah semai dan dilaksanakan di sore hari
dengan serentak.
Pemupukan tambahan dilaksanakan 2
minggu sesudah tanaman ditanam dengan pupuk
organik cair biotama, pemupukan pertama
dilakuan pada sore hari saat tanaman berumur 7
hari setelah tanam, selanjutnya setiap 2 miggu
sekali.
Pemeliharaan berisi pemasangan ajir,
penyiraman, pemasangan kertas, pembumbunan
dan pengendalian penyakit serta hama.
Penyiraman dilaksanakan dengan teratur sekali
sehari setiap sore apabila tidak turun hujan. Ajir
dipasang sesudah tanaman berumur 2 minggu
tanam memakai bilah bambu. Pemasangan kertas
secara serentak di bentuk seperti bulat untuk
naungan tanaman agar tanaman tegak dan kokoh
pada saat hujan dan menghindari genting pada
tanaman ketika hari panas dan dilakukan setelah
penanaman.
Penyulaman dilaksanakan saat
tanaman yang rusak, layu, mati, dan pertumbuhan
yang tidak normal, dimulai 1 minggu setelah
tanam. Penyiangan dilakukan 3-4 kali selama
musim tanam. Cara penyiangana adalah
mencabut gulma yang ada di disekitaran tanaman
dan di parit di antara bedengan tanaman tomat,
dilaksanakan secara hati-hati supaya perakaran
tanaman tidak terganggu. Pembumbunan di
lakukan agar akar tanaman tidak keluar serta
membuat tanaman tumbuh subur dan tegak
kokoh, dilakukan bersamaan dengan penyiangan
tanaman. Pengendalian penyakit serta hama
dilaksanakan dengan memakai pestisida organik.

Pamanenan dilakukan saat tanaman tomat
sudah menunjukan krateria masak yaitu berwarna
orange kemerahan sampai merah terang.
Pemanenan dilakukan setiap hari jika sudah ada
yang masak. Pemanenan dilakukan sampai
tanaman mati.
Peubah yang diamati yaitu: Jumlah cabang;
Tinggi tanaman; Umur panen; Umur
berbunga; Jumlah buah pertanaman; Berat
buah pertanaman; dan Penampilan tanaman
secara keseluruhan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Analisis ragam peubah yang diamati terdapat di
tabel 1.
1. Tinggi Tanaman umur 30 hst
Berdasarkan hasil sidik ragam pada tabel 1
diketahui jika perlakuan dosis pupuk kandang dan
interaksi yang ada diantara kedua perlakuan
tersebut memiliki berpengaruh yang tidak nyata
di seluruh pengamatan. Sedangkan perlakuan
galur harapan memiliki pengaruh nyata pada
tinggi tanaman 30 hst dan berpengaruh tidak
nyata terhadap peubah lainnya. Hasil uji Duncan
Multipe Range Test (DMRT) tinggi tanaman
umur 30 hst terdapat di tabel 2.
Rerata tinggi tanaman galur harapan tomat
umur 30 hst ada di tabel 2, Menunjukkan bahwa
G12 dan G6 memiliki tinggi tanaman terbaik dan
berbeda tidak nyata dengan varietas rempai
(G19). Sedangkan galur G4, G7, dan G13
berbeda tidak nyata dengan Varietas Karina.
Selanjutnya galur G16 menunjukkan tinggi
tanaman terendah.
2. Tinggi tanaman umur 60 hst
Tabel 1 menunjukkan bahwa dosis pupuk
kandang, galur/varietas dan interaksi antara kedua
perlakuan berpengaruh tidak nyata terhadap
tinggi tanaman 60 hst. Data menunjukkan tinggi
tanaman umur 60 HST tertinggi pada perlakuan
galur harapan G12 (42,3 cm) dan tinggi tanaman
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60 HST paling terkecil pada perlakuan galur
harapan G13 (30,8 cm).
3. Jumlah cabang umur 30 hst
Tabel 1 memperlihatkan jika perlakuan
dosis pupuk kandang, perlakuan galur/varietas
dan interaksi antara kedua perlakuan memiliki
pengaruh yang tidak nyata pada banyaknya
jumlah cabang umur 30 hst. Data menunjukan
jumlah cabang umur 30 HST terbanyak pada
perlakuan G16 ( 5,5 cabang) dan jumlah cabang
paling sedikit pada perlakuan galur harapan G18
(2 cabang).
4. Jumlah cabang umur 60 hst
Tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan
dosis pupuk kandang, perlakuan galur/varietas
dan interaksi kedua perlakuan berpengaruh tidak
nyata terhadap jumlah cabang umur 60 hst. Data
menunjukan jumlah cabang umur 60 hst
terbanyak pada perlakuan G16 (6,4 cabang) dan
jumlah cabang paling sedikit pada perlakuan
galur harapan G18 (2,4 cabang).
5. Umur berbunga
Tabel 1 memperlihatkan jika galur/varietas,
dosis pupuk kandang, serta interaksi yang terjadi
diantara kedua perlakuan memiliki pengaruh
yang tidak nyata terhadap umur berbunga. Data
menunjukan Umur berbunga paling cepat di
perlakuan varietas karina (G18) yaitu 26,29 hari,
dan umur berbunga terlama di perlakuan galur
harapan G16 (33,04 hst).
6. Umur panen
Tabel 1 memperlihatkan jika varietas/galur,
dosis pupuk kandang, serta interaksi yang terjadi
diantara kedua perlakuan memiliki pengaruh
tidak nyata pada umur panen. Data menunjukkan
umur panen tercepat pada galur harapan G18
(34,6 hst) dan umur panen paling lama ditunjukan
oleh galur harapan G16 (41,9 hst).
7. Jumlah buah pertanaman
Tabel 1 memperlihatkan jika varietas/galur,
dosis pupuk kandang kotoran sapi, serta interaksi
yang terjadi diantara kedua perlakuan memiliki

pengaruh tidak nyata pada jumlah buah
pertanaman. Jumlah buah pertanaman terbanyak
ditunjukkan oleh G12 (25,6 buah) dan jumlah
buah pertanaman terendah adalah Varietas Karina
(G18) (4,4 buah).
8. Berat buah pertanaman
Tabel 1 memperlihatkan jika perlakuan
varietas, dosis pupuk kandang kotoran sapi, serta
interaksi kedua perlakuan berpengaruh tidak
nyata.
Berat buah pertanaman tertinggi
ditunjukan oleh G12 (1.260,5 gram) dan berat
buah pertanaman terendah pada Varietas Karina
(G18) (216,7 gram).
9. Penampilan Tanaman Secara Keseluruhan
Adapun penampilan tanaman secara
keseluruhan tertera pada Tabel 3 dibawah ini.

Pembahasan
1. Pengaruh perlakuan dosis pupuk kandang
kotoran sapi
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan
perlakuan dosis pupuk kandang kotoran sapi
berpengaruh tidak nyata terhadap semua peubah
pengamatan. Pengaruh tidak nyata ini
kemungkinan disebabkan oleh lahan yang
digunakan baru pertama kali menggunakan pupuk
kandang kotoran sapi, sehingga pengaruh
penggunaan pupuk kandang pada sifat kimia
tanah, sifat fisik tanah, dan biologi tanah belum
nyata.
Pupuk kandang yang ada di dalam adalah
persediaan unsur hara yang sedikit demi sedikit
menjadi bebas serta tersedia untuk tanaman.
Menurut Soepardi (1983) dan Sabiham et al.,
(1980), ketersediaan fosfor, nitrogen, dan kalium
untuk pertumbuhan tanaman pada umumnya
adalah hampir setengah dari nitrogen, kurang
lebih seperlima dari fosfor, dan kira-kira setengah
dari kalium dapat diperoleh tanaman pertama.
Disamping itu residu pupuk kandang mengalami
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pengurangan dari 25%-50%. Pupuk kandang jika
digunaka dengan rutin dan terus menerus bisa
menjadi cadangan unsur hara tanah. Hal ini
menunjukan jika tanah yang dipupuk memakai
pupuk kandang apabila dalam kurun waktu lama
masih bisa memberi hasil baik.
Lahan tempat melakukan penelitian ini
merupakan lahan baru percobaan dan berada di
area sentra penanaman sayuran petani.
Pemberian pupuk kandang sebagai sumber nutrisi
tanaman baru diberikan pertama kali ketika,
sehingga pemberian pupuk kandang belum
maksimal menunjukkan pengaruh terhadap sifat
kimia, sifat fisik, serta biologi tanah. Hasil
percobaan Rustianti, S. (2014) memperlihatkan
jika pemberian pupuk kandang pada musim
tanam ke 4 baru menunjukkan pengaruh
signifikan terhadap hasil tanaman serta
pertumbuhan tomat. Sehingga dimaklumi jika
pada penelitian ini pengaruh pemberian dosis
pupuk kandang memiliki pengaruh yang tidak
nyata di seluruh perubahan yang telah diamati.
2. Galur/ varietas
Hasil penelitian menunjukan jika perlakuan
galur memiliki pengaruh nyata terhadap tinggi
tanaman umur 30 hst. Perlakuan varietas karina
G19 menunjukan tinggi tanaman umur 30 hst
yang tertinggi dibandingkan galur/varietas
lainnya. Nazirwan et. al. (2014) menjelaskan, jika
tinggi tanaman disebabkan oleh, faktor
lingkungan (temperatur, intesitas cahaya, dan
unsur hara) serta genetik tiap-tiap varietas.
Perlakuan galur/varietas G12 menunjukan
jumlah buah pertanaman yang tertinggi (25,6
buah) dibandingkan galur/ varietas lainnya.
Sedangkan varietas terendah varietas karina
(G18) (4,4 buah). Fardhani et. al. (2013) dan
(Riskiyah, 2014) menyatakan, pembuahan akan
gagal pada temperatur malam hari 13˚C atau lebih
rendah atau diatas 21˚C sedangkan temperatur
siang hari masih berkisar 25˚C-30˚C. Pada
kondisi ini tanaman cenderung menggugurkan

daun maupun bunga untuk kelangsungan
hidupnya sehingga jumlah buah yang dihasilkan
tidak optimal.
Perlakuan galur/varietas G12 Menunjukan
berat buah pertanaman tertinggi (1.260,5 gram) ,
sedangkan berat buah pertanaman terendah
ditunjukan oleh varietas karina (G18) (216,7
gram). Simatupang (1997) menyatakan, bahwa
tingginya produksi galur/varietas dikarenakan
galur/varietas
tersebut mampu beradaptasi
dengan lingkungan hidupnya, meskipun secara
genetik, galur/varietas lain mempunyai potensi
yang baik.
Pengamatan penampilan tanaman secara
keseluruhan pada perlakuan dosis pupuk kandang
sapi dan galur harapan memberikan hasil yang
berbeda-beda dari masing-masing galur.
Perbedaan ini disebabkan oleh faktor genetik.
Keanekaragaman yang dimiliki masing-masing
galur, membuat galur memiliki kelebihan dan
kekurangan masing-masing dan berbeda-beda.
3. Interaksi Dosis Pupuk Kandang dan
Galur/Varietas Tanaman Tomat
Hasil penelitian menujukan jika interaksi
diantara pemberian dosis pupuk kandang serta
varietas/galur memiliki pengaruh yang tidak
nyata di seluruh perubah yang sedang diteliti.
Jumlah cabang terbanyak pada 30 hst
ditunjukkan oleh galur G12 yaitu 5,17 cabang
dengan dosis pupuk kandang 30 ton/ha, jumlah
cabang paling rendah ditunjukkan oleh varietas
Karina (G18) pada dosis pupuk kandang 20
ton/ha. Sedangkan jumlah cabang umur 60 hst
menunjukan jumlah cabang terbanyak pada galur
G12 dosis pupuk kandang 30 ton/ha.
Sesuai pendapat Hapsari R, dkk. (2017)
yang menyebutkan jika jumlah cabang yang di
hasilkan semakin banyak, maka jumlah bobot
buah tiap butir tanaman juga makin tinggi. Selain
itu, faktor genetik dari galur mempengaruhi
pertumbuhan tanaman, diduga semakin sedikit
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jumlah
cabang
yang
dihasilkan
akan
mempengaruhi jumlah buah per tanaman.
Mangoendidjojo
(2008)
menyatakan,
produksi bukan hanya ditentukan oleh faktor
grnotip, namun juga bisa ditentukan dari lokasi
budidaya. Apabila tanaman dibudidayakan di
kondisi lingkungan yang tidak sesuai, maka
produktivitas tanaman juga akan turun. Produksi

bisa
menjadi
maksimal
jika
tanaman
dibudidayakan di lingkungan yang tepat.
Penelitian ini dilaksanakan pada saat
musim kemarau yang sangat panas. Walaupun
penyiraman selalu dilakukan tetapi tetap saja
menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak
maksimal.

Tabel 1. Hasil Analisis Ragam Peubah Yang Diamati.
Peubah pengamatan

Pukan

Galur

Interaksi

1. Tinggi tanaman 30 hst

0,08 tn

11,01 **

0, 90 tn

2. Tinggi tanaman 60 hst

0,06 tn

3,98 tn

0,57 tn

3. Jumlah cabang 30 hst

0,46 tn

0,88 tn

1,40 tn

4. Jumlah cabang 60 hst

1,03 tn

1,43 tn

0,99 tn

5. Umur berbunga

0,01 tn

1,49 tn

0,76 tn

6. Umur panen

0,11 tn

1,20 tn

0,74 tn

7. Jumlah buah pertanaman

2,31 tn

3,43 tn

0,64 tn

8. Berat buah pertanaman

0,29 tn

3,14 tn

0,71 tn

Keterangan :
*
: Berpengaruh nyata
**
: Berpengaruh sangat nyata
tn
: Berpengaruh tidak nyata

Tabel. 2. Hasil Uji DMRT Tinggi Tanaman Umur 30 hst
Perlakuan
G19(varietas rempai)
G12
G6
G18(varietas Karina)
G4
G7
G13
G16

Rata- rata
33,7 a
33,4 a
31,9 a
27,8 ab
25,2 abc
22,2 bc
22,1 bc
19,8 c

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata
pada DMRT 5%
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Tabel 3. Penampilan Tanaman secara Keseluruhan
Nama
G4

Daun
Panjang dan
cukup
banyak
Panjang dan
cukup
banyak

Cabang
Tegak

Buah
Bulat

Tangkai
Panjang sedikit
ke atas

Sedikit
melebar
dan tegak

Bulat
berkelopak

Panjang sedikit
membuka ke
atas

G7

Panjang dan
cukup
banyak

Tegak

Bulat

Kecil dan
melengkung ke
atas melebar
besar dan sedikit
melengkung ke
atas

G12

Panjang dan
cukup
banyak

Tegak

Lonjong

G13

Panjang dan
banyak

Tegak dan
melebar

Bulat

Panjang dan
melengkung

G16

Panjang dan
banyak

Membuka
ke
samping

Lonjong

Besar,melebar
dan melengkung
ke atas

G18

Panjang dan
cukup
banyak

Tegak

Bulat besar Kecil dan
melengkung ke
atas

G19

Panjang dan
banyak

Tegak

Bulat kecil

G6

Dokumentasi

Panjang

Kecil dan
melengkung
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KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini
adalah :
1. Perlakuan dosis pupuk kandang kotoran sapi
memiliki pengaruh yang tidak nyata terhadap
semua peubah yang diamati.
Data
pengamatan menunjukkan dosis pupuk
kandang 30 ton/ha terbaik pada semua peubah
pengamatan kecuali terhadap jumlah cabang
30 hst dan 60 hst.
2. Perlakuan galur harapan tomat memiliki
pengaruh nyata pada pertumbuhan tinggi
tanaman umur 30 hst serta memiliki pengaruh
yang tidak nyata terhadap peubah lainnya.
G12 terbaik pada peubah jumlah buah
pertanaman dan berat buah pertanaman.
3. Interaksi dosis pupuk kandang kotoran sapi
dan galur harapan berpengaruh tidak nyata
terhadap semua peubah yang diamati. Pada
dosis pupuk kandang 20 ton/ha, G12
memberikan berat buah pertanaman tertinggi
dan G16 menunjukkan berat buah paling
sedikit. Sedangkan pada dosis 30 ton/ha, G12
memberikan berat buah pertanaman tertinggi,
sedangkan G18 menunjukkan berat buah
paling sedikit.
4. G12 memiliki hasil serta pertumbuhan yang
baik pada kriteria tinggi tanaman (33,4 cm
dan 42,3 cm), jumlah buah per-tanaman (25,6
buah), jumlah cabang (5,0 buah dan 6,1
buah), umur panen (37,6 hst), dan berat buah
pertanaman (1.260,5 gram) namun memiliki
umur berbunga 27,84 hst.
SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH
1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh,
maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :
1. Perlu ada penelitian yang lebih lanjut
terhadap galur-galur yang memiliki
keunggulan yang baik.
2. Perlu dilaksanakan penelitian lain yang
sejenis mengenai pemakaian pupuk

kandang di lahan yang sama guna
mengetahui bagaimanakah pengaruh residu
pupuk kandang pada hasil beserta
pertumbuhan tomat.
3. Perlu dilaksanakan penelitian yang lebih
lanjut saat musim berbeda.
2. Atas terlaksananya penelitian ini, ucapan
terima kasih disampaikan kepada :
1. Direktorat
Riset
dan
Pengabdian
Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan
Riset dan Pengembangan serta Kemenristek
dikti atas dana penelitian yang diberikan
2. Kepada Rektor Unihaz dan Kepala LPPM
Unihaz atas izin yang diberikan
3. Seluruh pihak yang sudah memberikan
bantuan serta saran.
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ABSTRACT
National soybean production still needs to be increased, but area expansion is constrained by land availability. Intercropping
measures to increase soybean production need to be carried he shade of mature oil palm. This study aims to determine the
agronomic characteristics and yields of several soybean varieties that are able to adapt under the shade of mature oil palm. This
research was conducted in oil palm plantations in 2010 with a spacing of 7.8 mx 16.5 m, using a non-factorial Randomized
Block Design (RBD) with three replications, and 6 soybean varieties Dena 1, Anjasmoro, Argomulyo, Grobogan, Devon and
Edamame Ryoco 75. The results showed that the agronomic characters of plant height 8 WAP, plant height at flowering,
flowering age, plant height at harvest, harvest age, weight of 100 seeds, chlorophyll b, total chlorophyll showed significant
differences compared to normal light. Percentage of differences in productive branches (0.00-59.17%), number of filled
pods/plant (61.89-76.14%), and weight of filled pods/plant (67.64-83.64%) on shade intensity under the shade of mature palm
oil compared to normal light. Percentage of difference in yield of seed/plant weight (69.17-86.05%), number of seeds/plant
(68.29-85.22%), weight of 100 seeds (4.10-22.81%), weight root and stem dryness (47.07-77.10%), dry weight of litter (54.7081.37%) at shade intensity under the shade of mature palm oil compared to normal light. Soybean variety Dena 1 had the highest
production of seed weight/plant, number of seeds/plant and seed production per plot compared to other varieties, this indicates
its ability adapt to shade under of mature oil palm.
Keywords: Oil Palm, Soybean, Production, Shade

ABSTRAK
Produksi kedelai nasional masih perlu ditingkatkan, tetapi perluasan areal terkendala pada ketersediaan lahan. Tindakan tumpang
sari untuk peningkatan produksi kedelai perlu dilakukan dibawah tegakan kelapa sawit menghasilkan. Penelitian ini bertujuan
mendapatkan karakteristik agronomi dan hasil beberapa varietas kedelai yang mampu berdaptasi di bawah tegakan kelapa sawit
menghasilkan. Penelitian ini dilakukan di kebun kelapa sawit (TM) tahun tanam 2010 dengan jarak tanam 7,8 m x 16,5 m,
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial dengan tiga ulangan, dan 6 varietas kedelai Dena 1, Anjasmoro,
Argomulyo, Grobogan, Devon dan Edamame Ryoco 75. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter agronomi tinggi tanaman
8 MST, tinggi tanaman saat berbunga, umur berbunga, tinggi tanaman saat panen, umur panen, bobot 100 biji, klorofil b, klorofil
total menunjukkan perbedaan yang nyata dibandingkan dengan kondisi cahaya penuh. Persentase perbedaan cabang produktif
(0,00-59,17%), jumlah polong isi/tanaman (61,89-76,14%), dan bobot polong isi/tanaman (67,64-83,64%) pada intensitas
naungan dibawah tegakan kelapa sawit dibandingkan dengan kondisi cahaya penuh. Persentase perbedaan hasil produksi dari
bobot biji/tanaman (69,17-86,05%), jumlah biji/tanaman (68,29-85,22%), bobot 100 biji (4,10-22,81%), bobot kering akar dan
batang (47,07-77,10%), bobot kering serasah (54,70-81,37%) pada intensitas naungan dibawah tegakan kelapa sawit
dibandingkan dengan kondisi cahaya penuh. Kedelai varietas Dena 1 mempunyai produksi tertinggi bobot biji/tanaman, jumlah
biji/tanaman dan produksi biji per plot dibandingkan, hal ini menunjukkan kemampuannya beradaptasi terhadap naungan di
bawah tegakan kelapa sawit.
Kata Kunci : Kelapa sawit, Kedelai, Produksi, Naungan

PENDAHULUAN
Kedelai (Glycine max (L) Merrill) salah
satu dari lima tanaman yang banyak diproduksi
didunia, hal ini disebabkan meningkatnya

permintaan dari industri makanan, farmasi dan
kosmetik (Choi et al. 2020). Kedelai bagi
masyarakat Indonesia merupakan produk strategis
untuk
dikembangkan
untuk
mendukung
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ketahanan pangan selain padi dan jagung.
Produksi kedelai nasional hanya 30-40%
memenuhi konsumsi nasional (Krisdiana et al.
2021). Tingginya permintaan kedelai tidak
terpenuhi produksi dalam negeri, sehingga
diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam
negeri. Produksi kedelai nasional masih perlu
ditingkatkan. Beberapa penelitian tumpang sari
kedelai dengan tanaman lain dilaporkan: Nawar et
al. (2020) kedelai dengan bunga matahari, (Liu et
al.(2015); Raza et al. (2019);Tsujimoto et al.
(2015); Iqbal et al. (2019);Zaeem et al. (2019)
kedelai dan jagung dapat meningkatkan efisiensi,
produktivitas dari penggunaan lahan. Perluasan
areal terkendala pada ketersediaan lahan. Tetapi
informasi penelitian integrasi kelapa sawit yang
menghasilkan dan kedelai belum ada dilaporkan.
Produksi kedelai dapat ditingkatkan melalui
tumpang sari di perkebunan kelapa sawit, dengan
menggunakan varietas kedelai toleran naungan.
Oleh karena itu, model pertanaman tumpang sari
(integrasi) kedelai dan kelapa sawit merupakan
alternatif untuk meningkatkan produksinya.
Model tumpang sari dapat dilakukan pada
saat
perkebunan
kelapa
sawit
belum
menghasilkan (TBM) atau perkebunan yang
menghasilkan, tetapi dengan pola tanam kelapa
sawit telah didesain awal, sehingga selamanya
dapat dilakukan tumpang sari dengan tanaman
semusim khususnya kedelai. Penelitian ini
bertujuan mendapatkan varietas kedelai melalui
penapisan yang toleran naungan dibawah tegakan
kelapa sawit menghasilkan.
METODE
Penelitian”dilakukan di kebun kelapa
sawit Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis
Perkebunan (STIPAP)”Medan, dari bulan
Agustus hingga Desember 2018. Enam varietas
kedelai digunakan yaitu, Dena 1, Anjasmoro,
Argomulyo, Grobogan, Devon dan Edamame
Ryoco 75. Keenam varietas kedelai ditanam di

bawah tegakan kelapa sawit dengan jarak tanam
7,8 m x 16,5 m.
Sebagai kontrol, keenam varietas kedelai
juga ditanam pada areal yang terbuka.
Didesain”menggunakan
Rancangan
Acak
Kelompok (RAK) non faktorial dengan
tiga”ulangan.”Dilakukan
analisis
data
menggunakan” ANOVA kemudian dilanjutkan
dengan Uji Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT)”pada taraf 5%.
Keragaman Genetik
Dilakukan perhitungan varians fenotip
2
(σ P) dan varians genotip (σ2G) untuk
mendapatkan keragaman genetik. Koefisien
Varians Genotipe (KVG) dan Koefisien Varians
fenotip (KVP) menggunakan rumus :

KVG =

2g
x 100%
X

2p
x 100%
X
σ2 p = σ2 g + σ2 e
KVP =

 2g =

KTG - KTE
r

σ2e = KTE
Menurut Shilpashree et al. (2021) iklim
mempengaruhi ekspresi sifat varietas kedelai jika
koefisien KVP lebih tinggi dari KVG. Penentuan
luasnya variasi genetik, karakter dengan koefisien
variasi genetik yang relatif rendah sampai sedang
diklasifikasikan sebagai karakter variabilitas
rendah, tetapi karakter koefisien variasi genetik
tinggi sampai sangat tinggi diklasifikasikan dalam
karakter variabilitas sedang.
Heritabilitas
Nilai heritabilitas dihitung
menggunakan rumus sebagai berikut :

h2 =

dengan

 2g
 2g +  2e
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Heritabilitas diklasifikasikan sebagai
tinggi
(>20%), sedang (11-20%) dan rendah (0-10%)
(Herbert et al. 1955).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbedaan karakter morfologi beberapa
varietas kedelai pada integrasi perkebunan kelapa
sawit dapat dilihat pada Tabel 1 dari hasil
penelitian. Intensitas naungan berpengaruh nyata
pada variabel tinggi tanaman 8MST ditunjukkan
pada parameter tinggi tanaman”saat berbunga,

tinggi
tanaman
saat
panen,
umur
berbunga,”umur” panen, bobot 100” biji,
klorofil”b dan klorofil total, tetapi tidak
berpengaruh nyata terhadap” tinggi tanaman”4
MST,
jumlah
cabang
produktif,
jumlah”polong”isi, bobot polong isi, bobot biji,
jumlah biji, produksi biji/plot, bobot kering akar
dan batang,”bobot kering serasah”dan klorofil a.
Kemampuan beradaptasi dan berproduksi enam
varietas kedelai dibawah naungan tegakan kelapa
sawit ditunjukkan Tabel 2.

Tabel 1. Sidik ragam karakter morfologi beberapa varietas kedelai di bawah naungan tegakan kelapa
sawit”
Variabel Pengamatan
Tinggi Tanaman 4 MST (cm)
Tinggi Tanaman 8 MST (cm)
Tinggi Tanaman saat Berbunga (cm)
Umur Berbunga (hari)
Tinggi Tanaman saat Panen (cm)
Umur Panen (hari)
Jumlah Cabang Produktif
Jumlah Polong Isi per Tanaman
Bobot Polong Isi per Tanaman (g)
Bobot Biji per Tanaman (g)
Jumlah Biji per Tanaman
Bobot 100 Biji (g)
Produksi biji/plot (g)
Bobot Kering Akar dan Batang (g)
Bobot Kering Serasah (g)
Klorofil a (mg/l)
Klorofil b (mg/l)
Klorofil Total (mg/l)
Pada Tabel 2 disajikan tinggi beberapa
varietas kedelai dibawah naungan tegakan kelapa
sawit dan cahaya penuh (tinggi tanaman 4MST,
8MST, saat berbunga, dan saat panen) dari
beberapa varietas kedelai. Tinggi tanaman

F hitung
2,83tn
12,88*
8,86*
15,76*
13,14*
18,60*
0,47tn
1,44tn
0,75tn
0,69tn
1,02tn
56,90*
0,92 tn
2,39tn
1,45tn
0,22tn
4,81*
5,24*
varietas Argomulyo menunjukkan tertinggi
pertumbuhannya dan berbeda nyata terhadap
varietas lainnya, sedangkan pertumbuhan yang
terendah terdapat pada varietas edamame.
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Tabel 2. Tinggi beberapa varietas kedelai dibawah naungan tegakan kelapa sawit dan cahaya penuh”
Varietas
Kedelai
Dena 1
Devon
Edamame
Anjasmoro
Grobogan
Argomulyo

4 MST
Cahaya
Ternaungi
Penuh
26,20
41,53
(58,51%)
24,20
43,17
(78,39%)
28,76
45,39
(57,82%)
34,74
45,53
(31,06%)
32,26
53,74
(66,58%)
24,14
54,07
(123,96%)

Tinggi Tanaman (cm)
8 MST
Saat Berbunga
Cahaya
Cahaya
Ternaungi
Ternaungi
Penuh
Penuh
65,40
92,20 a
39,70
53,83 cd
(40,98%)
(35,59%)
57,20
89,27 a
37,96
61,87 bc
(56,07%)
(62,99%)
39,60
50,67 c
30,60
46,44 d
(27,95%)
(51,76%)
66,00
88,93 a
49,72
65,33 ab
(34,74%)
(31,40%)
52,60
69,60 b
32,26
53,79 cd
(32,32%)
(66,74%)
51,40
98,33 a
35,80
73,56 a
(91,30%)
(105,47%)

Saat Panen
Cahaya
Ternaungi
Penuh
66,40
100,73 a
(51,70%)
58,20
92,93 a
(59,67%)
40,60
52,71 c
(29,83%)
66,80
92,37 a
(38,28%)
53,30
75,07 b
(40,84%)
55,00
99,27 a
(80,49%)

Keterangan : Angka yang tidak diikuti oleh huruf pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada uji lanjut DMRT 5%.

Karakter”tinggi tanaman saat berbunga
dan tinggi tanaman saat panen secara signifikan
menunjukkan respon pada kondisi ternaungi di
bawah tegakan kelapa sawit (integrasi kelapa
sawit), dibandingkan tanpa naungan (cahaya
penuh) masing-masing berkisar 27,95-91,30 %;
31,40-105,47 % dan 29,83-80,49%. Hal ini

disebabkan intensitas naungan di bawah tegakan
kelapa sawit mengakibatkan meningkatnya tinggi
batang kedelai atau mengalami etiolasi. Varietas
Dena 1 memiliki tinggi tanaman saat panen
tertinggi sebesar 100,73 cm, diikuti Argomulyo
99,27 cm, Devon 92,93 cm, Anjasmoro 92,37 cm,
Grobogan 75,07 cm dan Edamame 52,71 cm.

Tabel 3. Fase pembungaan dan pengisian polong beberapa varietas kedelai dibawah naungan tegakan
kelapa sawit
Varietas
Dena 1
Devon
Edamame
Anjasmoro
Grobogan
Argomulyo

Varietas

Umur Berbunga (hari)
Cahaya Penuh
Ternaungi
35,20
32,53 c
(-7,59%)
35,40
32,40 c
(-8,47%)
29,80
30,20 b
(1,34%)
34,40
33,67 c
(-2,12%)
28,00
28,13 a
(0,46%)
34,60
33,00 c
(-4,62%)

Umur Panen (hari)
Cahaya Penuh
Ternaungi
86,60
84,47 bc
(-2,46%)
88,80
87,60 cd
(-1,35%)
91,60
89,47 d
(-2,32%)
91,80
87,53 cd
(-4,65%
77,80
76,33 a
(-1,89%)
81,00
82,07 b
(1,32)

Jumlah Polong Isi/Tanaman

Bobot Polong Isi/Tanaman (g)

Jumlah Cabang Produktif
Cahaya Penuh
Ternaungi
3,60
1,47
(-59,17%)
4,40
1,80
(-59,09%)
1,60
1,60
(0%)
2,60
1,80
(-30,77%)
4,40
1,80
(-59,09%)
3,20
2,13
(-33,44%)
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Dena 1

Cahaya Penuh
52,60

Devon

83,00

Edamame

32,20

Anjasmoro

58,20

Grobogan

33,40

Argomulyo

49,20

Ternaungi
20,00
(-61,98%)
19,80
(-76,14%)
12,27
(-61,89%)
21,00
(-63,92%)
11,40
(-65,87%)
11,80
(-76,02%)

Cahaya Penuh
24,22
32,34
21,60
24,40
20,76
22,00

Ternaungi
7,20
(-70,27%)
5,29
(-83,64%)
6,99
(-67,64%)
5,76
(-76,39%)
5,01
(-75,88%)
4,25
(-80,68%)

Keterangan : Angka yang tidak diikuti oleh huruf pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada uji lanjut DMRT 5%.

Perbedaan persentase”umur berbunga,
(tercepat) varietas Grobogan 28,13 hari, tertinggi
panen, jumlah cabang produktif, jumlah polong,
(terlama) umur panen varietas Edamame 89,47
dan bobot polong,”diperlakuan intensitas
hari dan yang terendah (tercepat) varietas
naungan di bawah tegakan kelapa sawit
Grobogan 76,33 hari dengan persentase 1,89%
dibandingkan dengan kondisi cahaya penuh pada
dibandingkan dengan cahaya penuh jumlah
semua varietas kedelai dalam penelitian”ini
cabang produktif tertinggi varietas Argomulyo
masing-masing berkisar 0,46–8,47%, 1,32–
2,13 dan yang terendah dena 1 1,47, jumlah
4,65%, 0,00-59,17%; 61,89-76,14%; dan 67,64polong isi/tanaman yang tertinggi Anjasmoro dan
83,64%. Kedelai di bawah naungan akan lebih
yang terendah Grobogan, dan bobot polong
cepat umur berbunga dan umur panennya.
isi/tanaman”tertinggi varietas Dena 1 dan yang
Grobogan berbeda nyata pada parameter umur
terendah Argomulyo pada Tabel 3.”Persentase
berbunga tercepat dibandingkan dengan varietas
perbedaan jumlah polong isi berbeda antar
lainnya.
varietas berkisar antara 11,40-20 % pada kondisi
Varietas Anjasmoro umur berbunga
ternaungi dibandingkan cahaya”penuh.
tertinggi (terlama) 33,67 hari dan yang terendah
.
Tabel 4. Fase produksi beberapa varietas kedelai dibawah naungan tegakan kelapa sawit
Varietas

Bobot Biji/Tanaman (g)

Jumlah Biji/Tanaman

Bobot 100 Biji (g)

Dena 1

Cahaya Penuh
15,60

Ternaungi
4,81
(-69,17%)

Cahaya Penuh
90,00

Ternaungi
33,60
(-62,67%)

Cahaya Penuh
17,73

Ternaungi
14,38 b
(-18,89%)

Devon

21,22

2,96
(-86,05%)

162,40

24,00
(-85,22%)

12,91

12,02 c
(-6,89%)

Edamame

14,52

4,20
(-71,07%)

53,00

16,47
(-68,92%)

26,98

25,03 a
(-7,23%)

Anjasmoro

15,32

3,78
(-75,33%)

98,60

31,27
(-68,29%)

15,52

11,98 c
(-22,81%)

Grobogan

13,66

3,47
(-74,60%)

67,00

20,93
(-68,76%)

20,88

16,18 b
(-22,51%)
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Argomulyo

14,08

2,95
(-79,05%)

Produksi Biji/Plot (g)

Varietas
Dena 1

Cahaya Penuh
383,5

Devon

163,8

Edamame

170,1

Anjasmoro

369,9

Grobogan

228,6

Argomulyo

269,2

Ternaungi
106,80
(-72,15%)
39,33
(-75,99%)
95,53
(-43,84%)
85,27
(-76,95%)
97,83
(-57,20%)
87,50
(-67,50%)

115,80

25,27
(-78,18%)

12,19

Bobot Kering Akar
dan Batang (g)
Cahaya Penuh
Ternaungi
6,78
2,52
(-62,83%)
9,44
3,61
(-61,76%)
5,46
2,89
(-47,07%)
10,00
2,29
(-77,10%)
5,42
1,35
(-75,09%)
6,46
1,51
(-76,63%)

11,69 c
(-4,10%)

Bobot Kering Serasah (g)
Cahaya Penuh
15,40
20,56
12,54
19,08
12,52
15,08

Ternaungi
4,91
(-68,12%)
5,93
(-71,16%)
5,68
(-54,70%)
4,27
(-77,62%)
2,89
(-76.92%)
2,81
(-81,37%)

Keterangan : Angka yang tidak diikuti oleh huruf pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada uji lanjut DMRT 5%.

Kedelai dengan perlakuan ternaungi di
bawah tegakan kelapa sawit dan cahaya penuh
(Tabel 4). difase produksi biji/plot menunjukkan
varietas Dena 1 sebesar 106,80g dan terendah
Argomulyo 87,50g, dan cahaya penuh varietas
Dena 385,5g dan terendah Devon 163,8 g. Sesuai
dengan hal tersebut bahwa bobot kering akar dan
.

batang ternaungi tertinggi dari varietas Devon
sebesar 3,65g dan terendah Grobogan 1,35g.
Perlakuan cahaya penuh varietas Anjasmoro
10,00g dan terendah 5,42g varietas Grobogan.
Persentase perubahan bobot kering serasah
berkisar antara 2,81-5,93% dibandingkan dengan
cahaya penuh.

9.24

24.22

48,30 a
63.77
72,42 a
72.89

77,92 a
77.98

55,01 a
61.85
23.02
16.26

17,24 b

25.46

43.26
42,64 b
44.25

67,31 a
56.18

44,44 a

1.07

20

18.82
9.47

40

22.97
31.52

60

22.37
13.02

mg/l

80

Klorofil a Cahaya Penuh
Klorofil b Cahaya Penuh

24.74

100

56,29 a
65.65
78,54 a
78.55

60,51 a
67.35
79,20 a
76.70

Klorofil a Ternaungi
Klorofil b Ternaungi

0
Dena 1

Anjasmoro

Argomulyo

Grobogan

Devon

Edamame

Gambar 1. Jumlah klorofil a, klorofil b dan klorofil total beberapa varietas kedelai di bawah tegakan kelapa sawit
dan cahaya penuh
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Varietas kedelai pada intensitas naungan
di bawah tegakan kelapa sawit berbeda nyata
terhadap kandungan klorofil b dan klorofil total,
namun tidak berpengaruh pada klorofil a
ditunjukkan Gambar 1. Hanya varietas Grobogan
yang memiliki klorofil b dan total yang terendah
dibandingkan varietas kedelai lainnya. Pada
Gambar 1 menunjukkan bahwa varietas kedelai
pada intensitas naungan di bawah tegakan kelapa
sawit berbeda nyata terhadap kandungan klorofil
Tabel 5.

b dan klorofil total, namun tidak berpengaruh
pada klorofil a. Hanya varietas grobogan yang
memiliki klorofil b dan total yang terendah
dibandingkan varietas kedelai lainnya. Kedelai
varietas Dena 1, Anjasmoro, Argomulyo, Devon,
dan Edamame merupakan varietas kedelai yang
mempunyai kemampuan adaptasi di bawah
tegakan kelapa sawit (73,29-78,77%). Ini
dibuktikan dengan kandungan klorofil b yang
lebih tinggi dibandingkan varietas grobogan

Nilai heritabilitas dari karakter beberapa varietas kedelai di bawah naungan tegakan kelapa sawit
Karakter Morfologi

Koefisien Variabilitas
Genotip/KVG (%)

Koefisien Variabilitas
Fenotip/KVP

Heritabilitas h2 (%)

Tinggi Tanaman 4 MST (cm)
Tinggi Tanaman 8 MST (cm)
Tinggi Tanaman saat Berbunga (cm)
Umur Berbunga (hari)
Tinggi Tanaman saat Panen (cm)
Umur Panen (hari)
Jumlah Cabang Produktif
Jumlah Polong Isi/Tanaman
Bobot Polong Isi/Tanaman (g)
Bobot Biji/Tanaman (g)
Jumlah Biji/Tanaman
Bobot 100 Biji (g)
Produksi Biji/Plot (g)
Bobot Kering Akar dan Batang (g)
Bobot Kering Serasah (g)
Klorofil a (mg/l)

9,15 (R)
21,12 (R)
15,47 (R)
6,37 (R)
20,77 (R)
5,54 (R)
13,86 (R)
15,99 (R)
11,54 (R)
13,26 (R)
3,78 (R)
20,08 (R)
7,98 (R)
27,44 (S)
17,10 (R)
18,82 (R)

14,86 (R)
23,63 (R)
18,18 (R)
6,99 (R)
23,20 (R)
6,00 (R)
29,05 (S)
44,83 (S)
38,35 (S)
38,87 (S)
43,40 (S)
34,22 (S)
49,66 (S)
48,83 (S)
47,08 (S)
31,61 (S)

37,86 (S)
79,83 (T)
72,38 (T)
83,04 (T)
80,18 (T)
85,42 (T)
21,52 (S)
12,73 (R)
8,98 (R)
11,47 (R)
0,76 (R)
94,91 (T)
2,58 (R)
31,58 (S)
13,19 (R)
35,46 (S)

Klorofil b (mg/l)
Klorofil Total (mg/l)

29,68 (S)
18,09 (R)

39,68 (S)
23,63 (R)

55,96 (T)
58,57 (T)

Keterangan : rendah (R), sedang (S), tinggi (T)
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.

Pendugaan nilai heritabilitas dari karakter
beberapa varietas kedelai terhadap naungan di
bawah tegakan kelapa sawit Tabel 5, dan
tergolong tinggi heritabilitasnya terdapat pada
tinggi tanaman 8 MST, tinggi tanaman saat
berbunga, umur berbunga, tinggi tanaman saat
panen, umur panen, bobot 100 biji, klorofil b, dan
klorofil total. Dengan demikian karakter-karakter
tersebut dipengaruhi oleh genetik kedelai masingmasing sebesar 79,83%; 72,38%; 83,04%;
80,18%; 85,42%; 94,91%; 55,96% dan 58,57%.
Sebagian kecil dipengaruhi oleh lingkungan
masing-masing sebesar 20,17%; 27,62%;
16,96%; 19,82%; 14,58%; 5,09%; 44,04% dan
41,43%,s edangkan karakter-karakter lainnya
sebagian besar dapat dipengaruhi oleh lingkungan
termasuk naungan pada integrasi kelapa sawit.
Peningkatan”tinggi tanaman merupakan
mekanisme
kedelai
ternaungi
dalam
meningkatkan”penyerapan cahaya matahari. Pada
penelitian ini didapatkan varietas Grobogan dan
Argomulyo membentuk polong isi/tanaman
terendah, diduga karena mekanisme varietas
terhadap adaptasi naungan di bawah tegakan
kelapa” sawit menghasilkan. Faktor lingkungan
merupakan menyebabkan terjadinya perbedaan
umur berbunga pada berbagai varietas dan diduga
karena faktor keragaman genetik varietas kedelai.
Hasil yang sama juga dilaporkan Ohashi et al.
(2009) terjadi perbedaan umur berbunga
beberapa genotipe kedelai akibat ternaungi.
Kedelai yang ternaungi terjadi peningkatan tinggi
batang (Raza et al. 2019). Dilaporkan (Sundari
dan Wahyu, (2015) bahwa kedelai varietas
Tanggamus, Pangrango, Sinabung, Wilis, Ijen,
Lokon, dan Malabar terjadi perbedaan panjang

batang sebesar 59-161% karena perlakuan 0
menjadi”60% dari naungan.
Bobot biji/tanaman tertinggi terdapat pada
varietas Dena 1 dibandingkan dengan varietas
yang lain, dan dilaporkan (Noertjahyani et al.,
2020) kultivar perlakuan 75% mendapatkan hasil
yang rendah. Kedelai dipertanaman kondisi tanpa
cekaman, maupun tercekam naungan yang
menentukan hasil kedelai adalah jumlah polong
(Fan et al. 2018). Artinya, fase generatif naungan
menyebabkan berkurangnya asimilat yang dapat
dialokasikan
untuk
pembentukan
organ
reproduktif pada bunga dan polong sehingga
berdampak berkurangnya jumlah polong, bobot
polong, dan bobot biji kedelai. Didukung oleh
Chiluwal et al. (2021) berat biji kedelai
maksimum tergantung ketersediaan asimilasi
untuk fase pengisian polong dan yang ternaungi
hal tersebut merupakan faktor pembatas. Suhu
rendah juga mempengaruhi besar biji polong
kedelai (Kumagai dan Takahashi, 2020), dan
didukung penelitian Schulz et al. (019) bahwa
naungan dapat menurunkan hasil 19-44% pada
naungan 50%, dan dilaporkan Zhang et al. (2016)
menurunkan berat 100 biji dan masing masing
hasil kedelai sebesar 20,8 samapai45,0%.
Bobot kering akar dan batang terendah
pada varietas Grobogan dan bobot kering serasah
terendah pada varietas Argomulyo. Menurut (Fan
et al. 2018) bahwa tanaman kedelai yang
ternaungi dapat beradaptasi secara morfologi dan
struktur anatomi termasuk ketebalan daun dan
akar.
Penelitian ini mendapatkan klorofil b
lebih tinggi di varietas kedelai yang ternaungi.
Sejalan dengan (Fan et al. 2020) bahwa tanaman
kedelai yang ternaungi akan menghasilkan
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klorofil b lebih tinggi. Intensitas semakin tinggi
berdampak terhadap karakteristik fotosintesis dan
fluoresensi klorofil menurun juga aktivitas
enzimatik Rubisco hal ini disebabkan oleh
perbedaan cahaya yang ditangkap varietas kedelai
pada cahaya optimal dan ternaungi (Tobiaszsalach et al. 2021). Perbedaan jumlah klorofil
merupakan respon tanaman terhadap perubahan
lingkungan (Fan et al. 2019). Daun kedelai yang
ternaungi lebih tipis yang menyebabkan kapasitas
fotosintetis lebih rendah (Rebilas et al. 2020).
Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan
lama waktu parameter vegetatif dan generatifnya
masing-masing varietas dipengaruhi oleh faktor
tangkapan cahaya dibawah naungan (Wang et al.
2016). Didukung Zhang et al. (2016) respon
kedelai yang ternaungi dengan meningkatnya
klorofil a dan klorofil b.
Nilai heritabilitas tertinggi pada parameter
bobot 100 biji sebesar 94,91% . Hal ini
menunjukkan bahwa bobot 100 biji tanaman
kedelai pada penelitian ini dipengaruhi oleh
genetik sebesar 94,91% dan sisanya 5,09%
dipengaruhi oleh lingkungan. Hal ini sesuai
dengan Xavier dan Rainey, (2020) bahwa
komponen hasil kedelai yang dievaluasi memiliki
heritabilitas yang rendah dan korelasi genetik
antara hasil dan komponen hasil bervariasi mulai
dari-0,2 menjadi 0,5 dan korelasi genotipe oleh
lingkungan dari komponen hasil berkisar antara 0,1-0,4. Dilaporkan Mwiinga et al. (2020) bahwa
genotipe yang berkinerja baik di ternaungi
menjadi berpotensi di kembangkan sebagai
varietas yang toleran di bawah tegakan kelapa
sawit menghasilkan.
Peneltian menunjukkan bahwa varietas
Dena 1 berdaya hasil tinggi dibandingkan varietas
Devon, Edamame, Anjasmoro, Grobogan, dan
Argomulyo.
Oleh
karena
itu,
dengan
membandingkan pertanaman cahaya optimal dan
kelapa sawit menghasilkan diidentifikasi dari
karakter morfologi yang terbaik varietas Denan I

berpotensi dikembangkan dalam program sistem
tumpang sari dengan kelapa sawit menghasilkan
dan berdaya hasil tinggi.
KESIMPULAN
1. Karakter morfologi tinggi tanaman 8 MST,
tinggi tanaman saat berbunga, umur berbunga,
tinggi tanaman saat panen, umur panen, bobot
100 biji, klorofil b, klorofil total menunjukan
perbedaan yang nyata terhadap naungan di
bawah tegakan kelapa sawit dan tidak berbeda
nyata pada tinggi tanaman 4 MST, jumlah
cabang produktif, jumlah polong isi
pertanaman, bobot biji pertanaman, bobot
biji/plot, bobot kering akar dan batang, bobot
kering serasah dan klorofil a.
2. Persentase perbedaan cabang produktif (0,0059,17%), jumlah polong isi/tanaman (61,8976,14%), dan bobot polong isi/tanaman
(67,64-83,64%) pada intensitas naungan
integrasi kelapa sawit dibandingkan dengan
kondisi cahaya penuh.
3. Persentase perbedaan bobot biji/tanaman
(69,17-86,05%), jumlah biji/tanaman (68,2985,22%), bobot 100 biji (4,10-22,81%), bobot
kering akar dan batang (47,07-77,10%),
maupun bobot kering serasah (54,70-81,37%)
pada intensitas naungan integrasi kelapa sawit
dibandingkan dengan kondisi cahaya penuh.
4. Varietas dena 1 mempunyai produksi tertinggi
bobot biji/tanaman, jumlah biji/tanaman dan
produksi biji per plot dibandingkan varietas
lain, hal ini menunjukkan kemampuan
adaptasi terhadap naungan di bawah tegakan
kelapa sawit.
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ABSTRACT
This study aims to determine the best combination of treatment between the aeration timing of the solution in the root zone and
the type of growth media on the growth and yield of curly lettuce. The research was carried out from April to May 2019 at the
Medan Baru Experimental Garden, Faculty of Agriculture, Bengkulu University. The study used a factorial Completely
Randomized Design. The first factor was the duration of aeration consisting of 4 levels, namely: no aeration, 3 hours aeration, 6
hours aeration, and 9 hours aeration. The second factor is rockwool, vermiculite, and hydroton growing media. The data obtained
were analyzed using analysis of variance (ANOVA) at the 5% level of the F test. The real effect on the data was analyzed using
the Polynomial Orthogonal follow-up test for the duration of aeration and interaction and DMRT for the type of media. The
results showed that there was an interaction between the duration of aeration and the type of planting media on the variables of
plant height and number of leaves, plant fresh weight, root weight, and root length. The effect of aeration has a significant effect
on plant height variables 3 to 5 weeks after planting. The treatment of the type of planting media gave a significant effect on the
variables of plant height, number of leaves, plant fresh weight, root weight, and leaf area but had no significant effect on other
variables.
Keywords: Lettuce; aeration; hydroponic media

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik antara pengaturan waktu aerasi pada larutan di zona
perakaran dengan jenis media tumbuh terhadap pertumbuhan dan hasil selada keriting. Penelitian dilaksanakan pada bulan April
sampai Mei 2019 di Kebun Percobaan Medan Baru, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Penelitian menggunakan
menggunakan Rancangan Acak Lengkap faktorial. Faktor pertama lama pemberian aerasi terdiri 4 taraf yaitu: tanpa pemberian
aerasi, aerasi 3 jam, aerasi 6 jam, dan aerasi 9 jam. Faktor kedua jenis media tanam rockwool, vermikulit, dan hidroton. Data
yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis varian (ANAVA) pada uji F taraf 5%. Pengaruh nyata pada data dianalisis
menggunakan uji lanjut Polynomial Orthogonal untuk lama aerasi dan interaksi dan DMRT untuk jenis media. Hasil penelitian
menunjukkan terdapat interaksi antara lama pemberian aerasi dan jenis media tanam pada variabel tinggi tanaman dan jumlah
daun , berat segar tanaman, berat akar, dan panjang akar. Pengaruh lama aerasi berpengaruh nyata pada variabel tinggi tanaman
3 sampai 5 minggu setelah tanam. Perlakuan jenis media tanam memberikan pengaruh nyata terhadap variabel tinggi tanaman,
jumlah daun, berat segar tanaman, berat akar dan luas daun tetapi tidak berpengaruh nyata pada variabel lainnya.
Kata kunci: Selada, aerasi, media hidroponik

PENDAHULUAN
Selada keriting merupakan salah satu jenis
sayuran yang banyak digemari masyarakat.
Selada digunakan sebagai sayuran pelengkap
yang dapat dimakan mentah atau lalapan. Selada
juga kaya akan gizi seperti serat, vitamin A dan
C, serta kaya akan Ca dan P. Seiring dengan
pertambahan jumlah populasi penduduk serta
kesadaran
masyarakat
akan
kesehatan
menyebabkan kebutuhan terhadap sayuran
organik menjadi meningkat sehingga permintaan
konsumen terhadap selada juga meningkat (Fauzi,

2013). Selada memiliki prospek dan nilai
komersial yang cukup baik. Berdasarkan data
pusat statistik nasional, produksi selada tahun
2010 yaitu 41,11 ton dan mengalami penurunan
pada tahun 2015 yaitu sebesar 39,289 ton. (BPS,
2016)
Prospek usaha selada cukup baik, namun
terdapat kendala di dalam pengembangan dan
budidaya selada yaitu peningkatan laju
permintaan konsumen di dalam negeri yang tidak
diikuti dengan peningkatan produksinya. Dengan
menurunnya luasan lahan pertanaman untuk
bercocok tanam menjadi kendala pengembangan
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selada secara konvensional. Permintaan selada
dipasar dunia meningkat tahun 2012 sebesar
2.792 ton dan impor selada tahun 2012 yaitu 145
ton (BPS, 2012). Sementara di provinsi Bengkulu,
tanaman selada sangat berpotensi untuk
dibudidayakan karena kondisi iklim sesuai untuk
komoditas ini. Akan tetapi budidaya selada di
Provinsi Bengkulu mempunyai kendala yaitu
kondisi lahan yang mayoritas tanah marginal
(Putra, et al., 2016). Peningkatan kebutuhan
konsumen terhadap selada tiap tahun mengalami
peningkatan, akan tetapi luas lahan yang potensial
untuk bercocok tanam akibat beralihnya fungsi
lahan mengalami penurunan sehingga tingkat
produktivitas tanaman selada masih rendah.
Beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi daerah
perindustrian menyebabkan sempitnya lahan
pertanian yang potensial untuk bercocok tanam.
Hidroponik merupakan sistem budidaya
tanaman tanpa menggunakan tanah. Hidroponik
berasal dari kata “hydro” yang berarti air, namun
media pertumbuhan tanaman dengan metode
hidroponik tidak hanya menggunakan air, tetapi
juga menggunakan media-media tanam selain
tanah seperti kerikil, pasir,sabut kelapa, zat
silikat, pecahan batu karang atau batu bata,
potongan kayu, dan busa (Siswadi, 2014).
Budidaya secara hidroponik memungkinkan
orang-orang yang memiliki lahan yang sempit
seperti di daerah perkotaan maupun mahasiswa
yang bertempat di kos untuk dapat melakukan
budidaya tanaman sayuran. Keunggulan dari
sistem budidaya hidroponik ini adalah tidak
memerlukan lahan yang cukup luas, dapat
dilakukan dimana saja dan kapan saja,
pertumbuhan dan hasil yang seragam dan yang
paling penting adalah bebas dari residu pestisida
sehingga aman dikonsumsi (Sastradihardja,
2011).).
Hidroponik menggunakan media air yang
dengan ketebalan yang cukup tinggi dimana
nutrisi diserap langsung melalui organ akar.
Setiap tanaman memiliki sifat genetis yang
membentuk sistem perakaran tetapi juga
dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor yang
mempengaruhi pola penyebaran akar adalah
penghalang mekanis, suhu, aerasi. Ketersediaan
air dan ketersediaan unsur hara.Hidroponik

sistem rakit apung banyak digunakan karena
sederhana dan mudah didalam instalasinya namun
kondisi larutan hidroponik yang digunakan
memiliki ketinggian larutan yang cukup tebal.
Ketebalan dari media tersebut mengakibatkan
aerasi di daerah perakaran kurang baik sehingga
konsentrasi oksigen terlarut kurang tersedia untuk
tanaman.
Aerasi
pada
media
tumbuh
menyediakan kebutuhan oksigen pada daerah
perakaran. Oksigen terlarut berperan penting
dalam proses respirasi selular sel untuk
menghasilkan energi yang dibutuhkan dalam
proses pertumbuhan tanaman.
Media tanam rockwool merupakan media
tanam yang sering digunakan di dalam budidaya
hidroponik. Media yang terbuat dari serabut batu
apung gunung ini mempunyai porositas yang
baik. Vermikulit merupakan lapisan mineral silika
yang mengalami proses pemanasan pada suhu
tinggi. Vermikulit memiliki sifat yang steril dan
porositas yang tinggi yang mampu menyerap air
dalam jumlah yang banyak dan cepat. Hidroton
merupakan media tanam yang terbuat dari tanah
liat yang dipanaskan pada suhu tinggi dan
dibentuk seperti kerikil. Hidroton memiliki
kemampuan menahan air karena sebagian besar
teksturnya tersusun atas pori makro (Ningsih,
2015).
Tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. Mendapatkan perlakuan terbaik antara
pengaturan lama aerasi pada larutan/zona
perakaran dengan jenis media tumbuh terhadap
pertumbuhan dan hasil selada keriting.
2. Menentukan lama pemberian aerasi pada
larutan maupun zona perakaran yang optimum
pada pertumbuhan dan hasil selada keriting
dengan media tumbuh yang berbeda secara
hidroponik.
3. Menentukan jenis media tumbuh yang tepat
terhadap pertumbuhan dan hasil selada keriting
secara hidroponik/
METODE PENELITIAN
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan
April sampai Mei 2019 di Kebun Percobaan
Medan Baru, Fakultas Pertanian Universitas
Bengkulu dengan ketinggian tempat ±10 mdpl.
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Rancangan percobaan yang digunakan
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial
Faktor pertama yaitu lama pemberian aerasi
terdiri 4 taraf yaitu: T0 = tanpa pemberian aerasi,
T1 = 3 Jam, T2 = 6 Jam, dan T3 = 9 Jam. Faktor
kedua yaitu 3 jenis media tanam hidroponik
terdiri dari: M1 = Rockwool, M2 = Vermikulit,
M3 = Hidroton.
Pembuatan larutan nutrisi terlebih dahulu
mempersiapkan stok A dan Stok B yang akan
dilarutkan di dalam air ketika tanaman siap untuk
dipindahkan. Nutrisi hidroponik yang digunakan
mengandung N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn,
B dan Mo. Pembuatan stok A dengan melarutkan
serbuk nutrisi A dengan air 350 ml terlebih dahulu
hingga larut kemudian ditambahkan air hingga
larutan nutrisi mencapai 500 ml. Nutrisi A
dilarutkan dengan air pada wadah gelas ukur
dengan menggunakan pengaduk. Larutan tersebut
kemudian dimasukkan ke dalam botol dan diberi
label nama. Pembuatan stok B sama cara kerjanya
dengan pembuatan stok A, tetapi harus
membersihkan terlebih dahulu wadah dan
pengaduk dari pembuatan stok A yang digunakan
sebelumnya jika menggunakan alat dan wadah
yang sama.
Benih selada dikecambahkan dengan media
pasir yang sudah dicuci.Benih selada ditaburkan
ke bak yang berisi pasir kemudian ditutup
kembali dengan pasir.Bak perkecambahan
disimpan di ruang gelap selama 3 hari kemudian
ditempatkan ke dalam green house untuk
memperoleh sinar matahari sampai benih
berumur 7-14 hari.
Bak hidroponik ditempatkan diatas meja yang
datar untuk menghindari suhu panas yang
berlebih dari permukaan tanah atau lantai dan
mencegah terjadinya kemiringan nutrisi. Sistem
hidroponik yang dilakukan yaitu hidroponik
sistem rakit apung.

Gambar 1.Skema instalasi

Proses pindah tanam dilakukan dengan
memilih bibit yang sehat. Bibit dibersihkan dari
sisa-sisa pasir dan ditanam ke netpot yang berisi
media tumbuh. Instalasi hidroponik di isi dengan
larutan nutrisi A dan B. Tiap bak hidroponik di isi
10 liter nutrisi dengan melarutkan 50 ml stok dan
50 ml stok B. Netpot yang berisi bibit dimasukkan
ke dalam instalasi hidroponik yang sudah berisi
larutan nutrisi.
Pemeliharaan meliputi pengendalian OPT,
penyulaman,
pengontrolan
pH
nutrisi.
Pengendalian OPT dengan membersihkan dan
membuang OPT yang ada pada tanaman dan
lingkungannya. Pengendalian dilakukan secara
mekanis-fisik. Penyulaman dilakukan pada umur
tanaman
1
minggu
setelah
dilakukan
transplanting dengan tanaman yang berumur
sama dengan yang di ganti. Pengecekan pH
dilakukan dengan menggunakan pH meter.pH
larutan apabila dibawah 6.0 (asam) akan mengikat
unsur hara makro seperti magnesium, kalsium dan
fosfor terikat secara kimiawi sehingga sulit atau
tidak dapat terserap oleh tanaman. Akibatnya
tanaman mengalami defisiensi unsur hara.pH
larutan diatas 7.0 (basa) akan membuat unsur hara
mikro seperti tembaga, mangan, seng dan besi
akan terikat secara kimiawi sehingga tidak dapat
terserap oleh tanaman sehingga tanaman menjadi
kerdil. Pengukuran PPM nutrisi bertujuan untuk
menciptakan kondisi EC yang ideal bagi tanaman.
EC yang terlalu tinggi akan menimbulkan
tosisitas pada tanaman (Azzami, 2016).
Pengecekan pH dan juga ppm nutrisi dilakukan 3
kali dalam sehari pada pukul 9 pagi, 12 siang dan
15 sore sampai pemanenan.
Panen selada hidroponik dilakukan ketika
tanaman berumur 42 hari setelah tanam, daun
lebar, bergelombang dan berwarna hijau cerah
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dengan tepi daun sempurna.Waktu panen
dilakukan pada pagi atau sore hari untuk
menghindari penguapan yang berlebih pada
tanaman.Pemanenan dilakukan dengan mencabut
seluruh bagian tanaman dengan akar-akarnya
dengan menggunakan tangan.
Variabel yang diamati meliputi tinggi
tanaman, jumlah daun, luas daun, tingkat
kehijauan daun, berat segar tanaman, panjang
akar, dan berat akar.
Data hasil pengamatan dianalisis secara
statistik menggunakan uji F pada taraf 5%.
Apabila berbeda nyata dilakukan uji Duncan
Multiple Range Test dan Polinomial Orthogonal.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan tanaman awal pindah tanam di
lapangan menunjukkan kondisi yang kurang
baik.Hal ini karena suhu yang cukup tinggi pada
saat tanaman siap dipindah tanamkan. Terdapat
gangguan fisiologis seperti bolting pada beberapa
tanaman akibat suhu ruangan yang terlalu tinggi
sehingga tanaman membentuk batang.Tanaman
selada yang sudah membentuk batang yang
menyebabkan rasa pahit ketika dikonsumsi
terlebih selada merupakan tanaman yang
dikonsumsi langsung sebagai lalapan, selain itu
tekstur daun menjadi cenderung lebih keras dan
getas.Gangguan fisiologis seperti adanya
tanaman yang kerdil diikuti dengan ciri-ciri tepi
daun menguning akibat defisiensi unsur hara.
Serangan hama belalang tidak begitu berdampak
besar karena hanya beberapa helai daun dari
tanaman yang terserang dan langsung dilakukan
upaya pencegahan hama untuk datang kembali.
Pencegahan berupa menutupi celah hama untuk
masuk menggunakan plastik dan waring, selain
itu bertujuan untuk mengurangi terpaan angin
yang cukup deras yang dapat mengganggu
bahkan merusak tanaman yang masih kecil.
Pemasangan plastik tambahan bertujuan juga
untuk menghindari percikan hujan yang dapat
mempengaruhi pH larutan.
Terjadinya defisiensi unsur hara akibat
nutrisi yang tidak dapat diserap oleh tanaman
dengan baik dipengaruhi oleh beberapa faktor
seperti pH dan kepekatan nutrisi yang tidak
sesuai, media tanam yang tidak mendukung, dan

pemberian nutrisi yang tidak sesuai. Nutrisi
hidroponik pada tanaman yang kerdil diganti
dengan nutrisi baru dan pada tanaman yang sama
sekali tidak menunjukkan aktivitas pertumbuhan
sejak 1 minggu setelah transplanting diganti
dengan tanaman yang memiliki umur yang sama.
Tanaman yang mengalami kekurangan unsur hara
pada umumnya terlihat dari bagian tanaman yang
melakukan aktivitas fisiologis, seperti pada
bagian daun ditunjukkan gejala daun yang
menguning, kering dan rapuh. Pada tanaman yang
kerdil dilakukan dengan mengganti nutrisi dengan
nutrisi yang baru.
Tabel 1.Rangkuman hasil analisis varian pengaruh
lama aerasi dengan jenis media
terhadap pertumbuhan dan hasil selada
keriting.
F hitung 5%
Variabel Pengamatan

Interaksi

Aerasi

Media

Tinggi Tanaman 1 MST
Tinggi Tanaman 2 MST
Tinggi Tanaman 3 MST
Tinggi Tanaman 4 MST
Tinggi Tanaman 5 MST
Jumlah Daun 1 MST
Jumlah Daun 2 MST
Jumlah Daun 3 MST
Jumlah Daun 4 MST
Jumlah Daun 5 MST
Kehijauan Daun

1,11ns

1,85ns

0,31ns
0,64ns
2,47ns
3,96*
1,18ns
0,85ns
1,56ns
0,71ns
3,52*
2,39ns

1,96ns
5,11*
6,07*
6,36*
3,78*
0,80ns
5,10*
0,93ns
6,04*
1,49ns

4,00*
20,25*
13,76*
16,20*
5,38*
8,45*
4,15*
14,08*
3,07ns
15,53*
3,96*

Berat Segar TanamanT
Berat AkarT
Panjang Akar
Luas DaunT

5,13*
3,56*
3,61*
1,19ns

9,12*
2,70ns
3,91*
10,06*

11,39*
49,13*
0,37ns
7,14*

Keterangan.* : Berpengaruh Nyata , ns : Berpengaruh Tidak Nyata.

Dari tabel diatas menunjukkan interaksi
antara lama aerasi dan jenis media tanam
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman 5
MST , jumlah daun, berat segar tanaman, berat
akar dan panjang akar. Selanjutnya lama
pemberian aerasi yang diaplikasikan berpengaruh
nyata terhadap variabel tinggi tanaman 3, 4, dan 5
MST , jumlah daun 1, 3, dan 5 MST, berat segar
tanaman, panjang akar dan luas daun. Pada
perlakuan jenis media tanam hidroponik
memberikan pengaruh nyata terhadap variabel
tinggi tanaman 1 sampai 5 MST, jumlah daun
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1,2,3 dan 5, kehijauan daun, berat segar tanaman,
berat akar dan luas daun tetapi tidak berpengaruh
nyata pada variabel lainnya
Pengaruh Interaksi Lama Pemberian Aerasi
Dan Jenis Media Terhadap Pertumbuhan dan
Hasil Selada Keriting
Gambar 3. Pengaruh interaksi lama aerasi dan
jenis media tanam terhadap jumlah
daun 5 MST

Gambar 2. Pengaruh interaksi lama aerasi dan
jenis media tanam terhadap tinggi
tanaman 5 MST

Pemberian aerasi pada tanaman selada
dengan menggunakan jenis media tanam
berpengaruh terhadap pertambahan tinggi
tanaman.Seiring lamanya pemberian aerasi pada
tanaman dengan menggunakan jenis media tanam
mampu meningkatkan tinggi tanaman selada pada
media vermikulit. Hal ini terjadi karena
penggunaan media vermikulit sebagai media
tanam selain mempunyai kapasitas memegang air
yang
kuat,
media
vermikulit
mampu
menyediakan beberapa nutrisi hara yang
dibutuhkan tanaman seperti magnesium dan
kalium. Kedua unsur tersebut dibutuhkan oleh
tanaman untuk meningkatkan proses fotosintesis,
mempertahankan turgor dan juga dapat
mengefisienkan penggunaan air sehingga hasil
fotosinstesis dapat didistribusikan langsung pada
penambahan tinggi tanaman (Dhani, et al., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian Chaum et al., (2011)
pemberian media tanam vermikulit mampu
meningkatkan tinggi tanaman karena mampu
meningkatkan konduktivitas hidrolik dan
mendukung serapan hara dari media kultur.
Penelitian Febriani et al., (2010) Pemberian aerasi
secara terus menerus mampu meningkatkan
pertambahan tinggi tanaman selada.

Peningkatan jumlah daun terjadi pada
media vermikulit seiring dengan pemberian aerasi
selama 9 jam. Peningkatan jumlah daun pada
pertumbuhan tanaman selada terjadi karena
dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara yang
cukup di pertumbuhannya. Salah satu faktor
lingkungan tumbuh untuk tanaman hidroponik
adalah berupa media tumbuh yang baik dan tepat.
Media tanam yang baik dilihat dari kemampuan
jenis media didalam melakukan penyerapan unsur
hara dan kemampuan menahan unsur hara
tersebut sehingga tersedia bagi tanaman. Media
tanam vermikulit menghasilkan peningkatan
jumlah daun dengan pemberian aerasi sampai 9
jam dibandingkan media rockwool dan media
hidroton. Oh et al., (2012), media tanam
vermikulit mempunyai konsistensi yang baik
didalam melakukan penyerapan unsur hara dan
menahan air dibandingkan media yang lain.
Selain itu, media vermikulit mempunyai pH 5,8
sehingga sangat ideal untuk pertumbuhan dan
perkembangan tanaman. Pemberian aerasi selama
9 jam mampu meningkatkan jumlah daun dimana
konsentrasi oksigen yang cukup mempunyai
pengaruh yang baik terhadap daya serap akar
untuk melakukan penyerapan nutrisi.
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Gambar 4. Pengaruh interaksi lama aerasi dan
jenis media tanam terhadap berat
segar tanaman

Penelitian Fauzi (2012) menyatakan
peningkatan konsentrasi oksigen terlarut dalam
media tumbuh hidroponik meningkatkan
pertumbuhan dan hasil selada serta meningkatkan
kemampuan penyerapan unsur hara N, P, K, Ca,
Mg dan Fe.Berdasarkan hasil penelitian Hoang et
al., 2019, media vermikulit mempunyai
kemampuan menahan air yang tinggi.Kapasitas
menahan air yang tinggi mempunyai kontribusi
yang besar terhadap peningkatan komponen hasil
suatu tanaman.

Gambar 5. Pengaruh interaksi lama aerasi dan
jenis media tanam terhadap berat akar
tanaman

Pemberian aerasi dengan kombinasi jenis
media tanam menunjukkan terjadi peningkatan
berat akar pada tanaman selada seiring dengan
peningkatan lama aerasi dengan menggunakan
media rockwoll. Hal ini diduga terjadi karena
pada pemberian aerasi yang cukup dan
menghasilan konsentrasi oksigen yang baik
sehingga mendukung didalam perkembangan
akar. Berdasarkan penelitian Rawi (2017),
penggunaan media rockwool mampu menyerap
hara dan air yang tersedia, sehingga pertumbuhan
akar tanaman akanlebih baik dan mampu
mempengaruhi pertumbuhan. Sirkulasi oksigen

yang baik pada media maupun larutan nutrisi
merangsang pertumbuhan dan perkembangan sel
tanaman dan meningkatkan penyerapan ion yang
berasal dari respirasi akar. Respirasi akan
menghasilkan energi untuk akar dapat
berkembang terutama akar merupakan organ
penting dalam penyerapan unsur hara yang ada
pada media. Maka, berat segar akar menjadi lebih
bertambah sesuai dengan banyaknya unsur hara
yang tersedia dan yang diserap oleh akar tanaman.
Berat akar mencerminkan hasil asimilasi
biomassa yang diserap oleh akar tanaman.

Gambar 6. Pengaruh interaksi lama aerasi dan
jenis media tanam terhadap panjang
akar

Meningkatnya panjang akar disebabkan
karena terpenuhinya unsur hara didalam
pembentukan sel untuk akar tanaman melalui
proses penyerapan unsur hara. Konsentrasi
oksigen yang optimum pada zona perakaran dan
media tanam mempermudah akar melakukan
respirasi yang menghasilkan energi bagi tanaman
dapat tumbuh dan berkembang. Penyerapan unsur
hara dan oksigen juga dipengaruhi media
rockwool dimana media rockwool memiliki
beberapa kemampuan yang baik untuk menahan
air dan udara dalam jumlah yang banyak untuk
mendukung perkembangan akar tanaman,
penyedia nutrisi yang dibutuhkan tanaman, dan
sebagai struktur penyangga yang baik untuk
tanaman (Nowaks dan Kunka 2010). Berdasarkan
penelitian Maisaroh (2016). Rockwool memiliki
jumlah substrat partikel yang banyak serta
memiliki drainase yang baik sehingga akar lebih
mudah untuk menyerap air dan nutrisi.
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Pengaruh Jenis Media Tanam Terhadap
Pertumbuhan dan Hasil Selada Keriting
Tabel 2. Data pengaruh jenis media terhadap
pertumbuhan tanaman selada
Tinggi Tanaman (cm)
Media

Kehijauan
Daun

1
MST

2
MST

3
MST

4
MST

5
MST

Rwl

1,62b

3,95b

5,97b

8,69b

11,25b

20,19ab

Vm

1,85a

5,16a

8,38a

12,04a

13,30a

21,67a

Hi

1,65b

4,08b

6,51b

9,62b

11,66b

19,86b

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada
kolom yang sama berbeda nyata pada DMRT 5%

Tinggi tanaman dijadikan sebagai salah satu
parameter pertumbuhan tanaman yang mudah
diamati sehingga sering dijadikan sebagai
parameter untuk mengukur kondisi lingkungan
atau perlakuan yang diterapkan.Hal ini diduga
karena pada media vermikulit mengandung
kombinasi unsur-unsur yang paling sesuai dari
nutrisi untuk pertumbuhan vegetatif tanaman
(Lugito, 2015). Nitrogen dibutuhkan oleh
tanaman dalam jumlah yang banyak karena
nitrogen merupakan penyusun asam amino dan
asam nukleat. Hal ini dikarenakan media
vermikulit memiliki tingkat kepadatan dan
porositas yang baik di dalam menahan nutrisi dan
oksigen yang ada hingga dapat diserap oleh
tanaman. Apabila nutrisi yang tersedia dapat
diserap tanaman dengan baik maka akan
meningkatkan pertumbuhan tanaman. Menurut
Mazarura (2013) media tanam yang memiliki
tingkat
kepadatan,
porositas,
kapasitas
menampung air dan nutrisi yang baik maka akan
meningkatkan pertumbuhan suatu tanaman.
Perlakuan jenis media menunjukkan
pengaruh yang nyata terhadap tingkat kehijauan
daun. Fungsi daun adalah penghasil fotosintat
yang sangat diperlukan tanaman sebagai sumber
energi dalam proses pertumbuhan dan
perkembangan (Sukawati, 2011). Berdasarkan
hasil DMRT 5% daun yang memiliki tingkat
kehijauan daun tertinggi dihasilkan oleh media

vermikulit yang berbeda tidak nyata dengan
media rockwool namun berbeda nyata dengan
media hidroton.Kehijauan daun merupakan salah
satu parameter fisiologis yang menggambarkan
kandungan klorofil dan nitrogen didalam daun
(Ebadi et al., 2014).Diperolehnya tingkat
kehijauan daun tertinggi pada media vermikulit
walaupun berbeda tidak nyata terhadap media
rockwool hal ini diduga terjadi karena pada jenis
media tersebut mengandung unsur-unsur yang
dibutuhkan tanaman didalam pertumbuhan daun.
Tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun
mempengaruhi berat segar brangkasan tanaman.
Hasil analisis varians menunjukkan perlakuan
komposisi media berpengaruh sangat nyata
terhadap berat segar tanaman selada.
Tabel 3. Data pengaruh jenis media terhadap
pertumbuhan tanaman selada

Jumlah Daun (helai)
M
edi
a

5
MST

Berat
Segar
(g)

Bera
t
Akar

Luas
Daun

1
MST

2
MST

3
MST

Rl

2,50
b

3,66
ab

4b

5,94
b

15,74b

6,50
a

183,32
b

Vk

2,72
a

4,05
a

4,86
a

7,38
a

24,36a

2,94
b

287,16
a

Hi

2,30
b

3,50
b

4,13
b

5,98
b

12,65b

1,28
c

183,32
b

(g)

(cm2)

Ket. Rl: Rockwool, Vk: Vermikulit Hi: Hidroton

Berdasarkan
data
hasil
DMRT
menunjukkan berat segar tanaman tertinggi
dihasilkan oleh media vermikulit yang berbeda
nyata dengan media rockwool dan hidroton .
Adanya peningkatan berat segar tanaman pada
media tersebut diduga karena tanaman menyerap
air dan hara lebih banyak melalui media
vermikulit, unsur hara memacu perkembangan
organ pada tanaman seperti akar, sehingga
tanaman dapat menyerap hara dan air lebih
banyak selanjutnya aktifitas fotosintesis akan
meningkat dan mempengaruhi peningkatan berat
segar tanaman. Harjadi (1991) mengatakan bahwa
ketersediaan unsur hara berperan penting sebagai
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sumber energi sehingga tingkat kecukupan hara
berperan dalam mempengaruhi biomassa dari
suatu tanaman.Pertumbuhan tanaman dapat
terganggu jika tidak ada tambahan unsur hara
yang berasal dari pupuk yang mengakibatkan
biomassa menjadi lebih rendah. Penggunaan
media vermikulit sebagai media tanam mampu
meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan
tanaman. Hoang et al., (2017) mengatakan media
vermikulit merupakan kontributor yang utama di
dalam peningkatan bobot tanaman dimana
mekanisme peningkatan tingkat penyerapan
air/mineral setelah dilakukan transplanting pada
tanaman diperoleh pada media tersebut dan
vermikulit juga mampu mengurangi risiko
kontaminasi biologis. Penelitian ini menunjukkan
bahwa pemilihan jenis media tanam untuk
menyerap unsur hara dengan tingkat kapasitas
mengikat
oksigen
yang
tinggi
sangat
penting.Vermikulit sangat memungkinkan bagi
tanaman untuk mengembangkan akar yang kuat
baik, laju fotosintesis yang lebih tinggi, dan
pertumbuhan tanaman yang lebih besar.
Perlakuan komposisi media tanam
berpengaruh terhadap berat akar.Berat akar
terbesar yaitu pada media rockwool yang berbeda
nyata terhadap media vermikulit dan hidroton.
Hal ini diduga nutrisi yang diserap oleh tanaman
dialokasikan untuk pembentukan akar melalui
media rockwool.. Menurut Sonneveld dan De
Kruij (1999) kekurangan N dan Fosfor, tingkat
kandungan hara yang rendah serta penyerapan air
yang terhambat dapat membuat perakaran
mengalami defisiensi unsur hara tertentu dan
menghambat distribusi hara serta penyerapan air.
Menurut Resh (1998) media rockwool merupakan
media yang bersifat inert, sedikit alkalin dan tidak
menyebabkan degradasi biologi. Media rockwool
memiliki ruang pori sebesar 95% dengan daya
pegang air sebesar 80%.
Luas daun dan jumlah daun merupakan
salah satu komponen hasil pada suatu tanaman.
Berdasarkan data hasil DMRT 5%, media
vermikulit menghasilkan luas daun yang tertinggi
dan berbeda nyata dengan media rockwool dan
hidroton. Hal ini dikarenakan vermikulit dapat
membantu tanaman melakukan penyerapan hara
dan air yang cukup sehingga meningkatkan

aktifitas enzim yang memperlancar proses
fotosintesis. Aktifitas fotosintesis yang lancar
akan mempengaruhi distribusi fotosintat yang
kemudian diarahkan kepada perkembangan
tanaman termasuk luas daun.
Pada variabel jumlah daun, penggunaan
media vermikulit mampu meningkatkan jumlah
daun pada 1 MST, 2 MST, 3 MST, dan 5 MST.
Vermikulit merupakan media tanam yang
mempunyai porositas yang baik, dengan demikian
oksigen, air dan unsur hara yang masuk dapat
dengan mudah masuk secara terus menerus ke
dalam media tanam.
Perlakuan jenis media tidak memberikan
pengaruh nyata terhadap variabel jumlah daun 4
minggu setelah tanam dan variabel panjang akar.
Perlakuan media rockwool menunjukkan rata-rata
jumlah daun sebesar 5,57 helai, media vermikulit
sebesar 6,30 helai dan media hidroton sebesar
5,43 helai.pada variabel panjang akar, media
rockwool menunjukkan rata-rata panjang akar
sebesar 13,06 cm, media vermikulit sebesar 13,88
cm dan media hidroton sebesar 13, 61. Perlakuan
jenis media terhadap panjang akar dan jumlah
daun 4 MST tidak memberikan pengaruh nyata.
Hal ini diduga karena komposisi nutrisi yang
tersedia memberikan pengaruh yang sama
terhadap semua tanaman dimana komposisi
media yang ada menyediakan unsur hara tersebut
kepada tanaman. Berdasarkan hasil penelitian
Sinurat (2018) pemberian unsur hara dasar pada
selada yang cukup dan terserap oleh tanaman
dapat menutupi pengaruh sumbangsi hara lain
sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan
tanaman selada. Hidroton menjadi media yang
menunjukkan pengaruh yang paling rendah
diantara media vermikulit dan media rockwool
diduga pada kemampuan penyerapan air maupun
nutrisi.media hidroton lebih lambat. Hidroton
memiliki ukuran partikel yang paling besar
diantara beberapa jenis media tanam,dengan
ukuran partikel tersebut maka akan menurunkan
nilai KTK suatu media. (Hakim, 1986)
mengatakan, semakin halus suatu partikel media
tanam maka nilai KTK nya akan semakin tingggi
sehingga daya jerapan akan hara dan air serta nilai
pertukaran kation semakin tinggi. Berdasarkan
hasil penelitian Pérez-Urrestarazu et al., (2015)
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media hidroton juga memiliki daya penggunaan
air harian yang paling rendah dibandingkan
perlite dan batu apung.Bohme (1995) tentang
membandingkan berbagai macam media tanam
organik maupun anorganik seperti kayu, perlite
dan hidroton.Hidroton memiliki kemampuan
yang paling rendah didalam memasok larutan
nutrisi dan komponen hasil pada tanaman
mentimun dibandingkan dengan media yang
lainnya.
Pengaruh
Lama
Aerasi
terhadap
Pertumbuhan dan Hasil Selada Keriting

Gambar 7. Pengaruh lama aerasi terhadap tinggi
tanaman pada minggu ke 3

Gambar 8. Pengaruh lama aerasi terhadap tinggi
tanaman minggu ke 4

Penambahan tinggi tanaman dengan
pemberian aerasi dipengaruhi oleh kemampuan
tanaman dalam melakukan penyerapan unsur hara
yang dibutuhkan tanaman dalam pembentukan
dan penambahan jumlah sel didalam jaringan
tanaman
sehingga
terjadi
pertumbuhan
tanaman.Unsur yang diperlukan tanaman
diantaranya adalah unsur N. Ningrum (2014)
mengatakan pemberian aerasi mempengaruhi
pertumbuhan dan hasil suatu tanaman.Semakin
banyak oksigen yang diberikan melalui aerasi
berperan didalam proses respirasi akar yang
menghasilkan energi pada tanaman untuk
menyerap
nutrisi
tersebut.

Gambar 10. Pengaruh lama aerasi terhadap
jumlah daun minggu ke 1

Gambar 11. Pengaruh lama aerasi terhadap
jumlah daun minggu ke 3

Gambar 12. Pengaruh lama aerasi terhadap
jumlah daun minggu ke 5
Gambar 9. Pengaruh lama aerasi terhadap tinggi
tanaman minggu ke 5
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Pemberian aerasi dari 0 hingga 3 jam justru
menurunkan jumlah daun hingga 5,91%,
pemberian aerasi dari 3 jam hingga 9 jam
meningkatkan jumlah daun sebesar 7,21 helai.
Pemberian aerasi selama 9 jam meningkatkan
jumlah daun diduga karena pemberian aerasi
selama waktu tersebut tanaman sudah dapat
menyesuaikan diri dengan konsentrasi oksigen
yang terlarut didalam nutrisi yang ada. Menurut
Armstrong (1987), tanaman memiliki mekanisme
kompleks dalam menghadapi berbagai jenis
cekaman salah satunya adalah cekaman oksigen
minim.
Berat segar merupakan cerminan dari
aktivitas metabolisme selama masa pertumbuhan
tanaman yang ditandai dengan pertambahahan
bobot yang bersifat irreversible. Secara umum
hasil penelitian ini menunjukkan semakin lama
aerasi yang diberikan pada suatu tanaman
semakin meningkat berat segar selada keriting.

Gambar 14. Pengaruh lama aerasi terhadap
panjang akar selada keriting

Pertambahan
panjang
akar
akibat
pemberian aerasi diduga bahwa keberadaan
oksigen pada larutan maupun media tanam akam
mempermudah akar untuk berespirasi, sehingga
energi yang dihasilkan dari proses respirasi
tersebut dapat digunakan untuk asimilasi dalam
proses penyerapan air, penyerapan nutrisi, dan
lain sebagainya. Pratiwi ( 2015) bila akar pada
media tanam hidroponik kekurangan oksigen,
akan menyebabkan pertumbuhan tanaman yang
tidak sempurna dan dapat menurunkan hasil
panen, dan akar tanaman yang memperoleh
oksigen, air dan unsur hara walaupan dalam
bentuk kabut dapat dimanfaatkan oleh tanaman,
dan menunjukan pertumbuhan yang lebih baik.
Luas daun merupakan salah satu komponen
hasil tanaman yang mempengaruhi berat segar
tanaman. Secara umum lama pemberian aerasi
yang semakin lama meningkatkan luas daun
selada keriting.

Gambar 13. Pengaruh lama aerasi terhadap berat
segar selada keriting

Berdasarkan penelitian Febriani (2010)
pemberian aerasi hingga 6 jam akan menurunkan
komponen hasil tanaman selada namun
meningkatkan hasil pada pemberian aerasi selama
24 jam. Pemberian aerasi mampu menurunkan
suhu air dimana semakin tinggi suhu suatu larutan
maka konsentrasi oksigennya juga semakin
berkurang. Peningkatan suhu larutan diduga
terjadi pada siang hari sehingga pemberian
oksigen selama 9 jam tetap mampu menyediakan
konsentrasi oksigen terlarut didalam larutan
nutrisi yang cukup bagi tanaman.

Gambar 15. Pengaruh lama aerasi terhadap luas
daun selada keriting

Pemberian aerasi dari 0 jam hingga 3,90
jam yang dimulai pada pukul 08.00 hingga 11.00
justru menurunkan luas daun. Sementara
pemberian aerasi dari 3,90 jam meningkatkan luas
daun tanaman selada. Hal ini diduga konsentrasi
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yang diberikan pada larutan nutrisi pada pagi hari
antara perlakuan kontrol dengan perlakuan aerasi
selama 3 jam konsentrasi oksigen pada nutrisi
masih mencukupi untuk tanaman. Sementara
pada siang hari suhu air akan naik dan akan
menurunkan konsentrasi oksigen pada larutan.
Berdasarkan hasil penelitian Febriani (2010),
pemberian aerasi selama 24 jam kepada tanaman
dengan tanpa pemberian aerasi menunjukkan
peningkatan hasil yang berbeda tidak nyata
sehingga perlakuan lama pemberian aerasi tidak
perlu dilakukan. Tekanan oksigen yang diberikan
mempengaruhi jumlah konsentrasi oksigen
terlarut suatu tanaman.Menurut Krisna (2017)
pertumbuhan dan hasil tanaman selada meningkat
sejalan dengan tekanan aerasi yang diberikan
meningkat sehingga diduga tekanan aerasi yang
diberikan belum cukup pada hidroponik sistem
rakit apung.
KESIMPULAN
1. Pemberian aerasi hingga 9 jam dengan media
tanam vermikulit meningkatkan tinggi tanaman
selada 4 dan 5 minggu setelah tanam, jumlah daun
minggu ke 5 dan berat segar selada seiring dengan
lama pemberian aerasi selama 9 jam dengan
menggunakan media vermikulit.
2. Pemberian aerasi hingga 9 jam meningkatkan
panjang akar selada seiring dengan peningkatan
lama aerasi yang diberikan.
3. Penggunaan media vermikulit sebagai media
tanam selada keriting secara hidroponik
meningkatkan tinggi tanaman 1 hingga 5 minggu
setelah tanam, kehijauan daun, jumlah daun 1
hingga 5 minggu setelah tanam, berat segar dan
luas daun.
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ABSTRACT
Oil palm cultivation is faced with the presence of weeds as one of the plant-disturbing organisms. The
presence of weeds can cause a lot of losses, including reducing production capacity, polluting the quality
of production, and disrupting the smooth work of farmers. This study aims to determine the effectiveness of
the Glyphosate herbicide for common weed control in oil palm plantations. The experiment used an
experimental method with a Randomized Block Design consisting of 7 treatments and 4 replications. The
treatment consisted of the herbicide Glyphosate at a dose of 546.75 g/ha; 729 g/ha; 911.25 g/ha; 1093.5
g/ha; 1275.75 g/ha; Manual weeding and Control. The results showed that the herbicide glyphosate at a
dose of 546.75-1275.75 g/ha was an effective herbicide in controlling broadleaf weeds such as Synedrella
nodiflora, Ageratum conyzoides and Peperomia pellucida as well as grass weeds such as Setaria palmifolia
in oil palm plantations. The glyphosate herbicide at a dose of 546.75-1275.75 g/ha until the observation 3
weeks after application did not show any symptoms of poisoning in oil palm plants.
Keywords: Herbicide, Glyphosate, Weed, Oil Palm

ABSTRAK
Budidaya tanaman kelapa sawit dihadapkan pada kehadiran gulma sebagai salah satu organisme
pengganggu tanaman. Keberadaan gulma dapat menimbulkan banyak kerugian diantaranya menurunkan
kemampuan produksi, mengotori kualitas hasil produksi, dan mengganggu kelancaran pekerjaan petani.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan herbisida Glifosat untuk pengendalian gulma umum
pada tanaman kelapa sawit. Percobaan menggunakan metode eksperimen dengan Rancangan Acak
Kelompok yang terdiri dari 7 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri dari herbisida Glifosat dengan
dosis 546.75 g/ha; 729 g/ha; 911.25 g/ha; 1093.5 g/ha; 1275.75 g/ha; penyiangan secara manual dan
Kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Herbisida glifosat dosis 546.75-1275.75 g/ha merupakan
herbisida yang efektif dalam mengendalikan gulma berdaun lebar seperti Synedrella nodiflora, Ageratum
conyzoides dan Peperomia pellucida serta gulma rumput seperti Setaria palmifolia pada pertanaman kelapa
sawit. Herbisida glifosat dosis 546.75-1275.75 g/ha hingga pengamatan 3 minggu setelah aplikasi tidak
memperlihatkan gejala keracunan pada tanaman kelapa sawit.
Kata kunci: Herbisida, Glifosat, Gulma, Kelapa Sawit
PENDAHULUAN
Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.)
merupakan salah satu tanaman perkebunan di
indonesia yang memiliki masa depan yang cukup
cerah. Kelapa sawit bukanlah tanaman asli
Indonesia, namun kedatangan kelapa sawit ke
Indonesia malah menambah komoditas ekspor di

Indonesia. Minyak olahan kelapa sawit menjadi
komoditas ekspor yang handal di Indonesia,
pangsa pasar di dalam negeri cukup besar dan
pasaran ekspornya senantiasa terbuka. Tanaman
sawit berasal dari Nigeria termasuk famili
Palmae, genus Elaeis nama spesies guineensis
berasal dari kata Guinea, yaitu tempat dimana
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seorang ahli bernama Jacquin menanam tanaman
kelapa sawit pertama kali di pantai Guinea
(Ketaren, 2005). Kelapa sawit dapat tumbuh
dengan baik pada daerah beriklim tropis dengan
curah hujan 2000 mm/tahun dan kisaran suhu 22–
320 C. Salah satu produksi kelapa sawit adalah
minyak sawit mentah atau yang sering disebut
dengan CPO (Crude Plam Oil) (Agroteknologi,
2015).
Kementrian Pertanian Indonesia pada
tahun 2010 mencatat luas seluruh perkebunan
kelapa sawit Indonesia adalah 7.824.623 ha dan
luas perkebunan sawit di Sumatera Barat 325.206
ha dengan jumlah pabrik kelapa sawit sebanyak
26 unit. Data Statistik Perkebunan juga mencatat
produksi CPO Indonesia sebanyak 19.844.900 ton
dengan produksi CPO Sumatera Barat adalah
928.456 ton. Luasnya lahan perkebunan kelapa
sawit di Indonesia khususnya daerah Sumatera
Barat serta produksi CPO yang cukup tinggi
sangat memudahkan untuk mencari bahan baku
untuk proses pemurnian minyak kelapa sawit
(Sipayung, 2012).
Kebutuhan akan ketersediaan bibit kelapa
sawit berkualitas dengan kuantitas yang terus
meningkat sejalan dengan meningkatnya
kebutuhan penduduk dunia akan minyak sawit.
Perawatan bibit yang baik di pembibitan awal dan
pembibitan utama melalui dosis pemupukan yang
tepat merupakan salah satu upaya untuk mencapai
hasil yang optimal dalam pengembangan
budidaya kelapa sawit (Santi dan Goenadi, 2008).
Upaya peningkatan produktifitas kelapa
sawit terus dilakukan dari berbagai aspek baik di
lapangan maupun di pabrik guna meningkatkan
nilai ekspor yang dapat menaikkan devisa negara.
Salah satu sspek budidaya tanaman kelapa sawit
yang
perlu
penanganan
serius
adalah
pengendalian gulma. Hill (1997) menyatakan
bahwa gulma dapat berasosiasi dengan tanaman
budidaya dan menyebabkan terjadinya interaksi,
berupa kompetisi dalam hal perebutan unsur hara
dan cahaya matahari.
Untuk menghindari
kerugian akibat kehadiran gulma pada
pertanaman budidaya, maka perlu dilakukan

upaya pengendalian gulma. Terdapat beberapa
cara untuk mengendalikan gulma yaitu: (1) secara
kultur teknis, (2) secara mekanis, (3) secara
biologis, dan (4) secara kimiawi. Pengendalian
gulma yang sering dilakukan yaitu secara kimiawi
menggunakan herbisida. Penggunaan herbisida
memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan
dengan teknik pengendalian lainnya. Keuntungan
dari penggunaan herbisida yaitu: (1) lebih cepat
menekan pertumbuhan gulma, (2) lebih
ekonomis, (3) lebih efektif, dan (4) menghemat
tenaga kerja dan waktu (Hadi, 2011).
Herbisida yang dapat digunakan untuk
mengendalikan gulma pada tanaman kelapa sawit
yaitu herbisida berbahan aktif parakuat diklorida,
sulfosat, glifosat, ammonium glufosinat, 2,4-D,
dan lain-lain. Menurut penelitian Riadi (2011)
salah satu jenis herbisida yang dapat digunakan
adalah herbisida berbahan aktif glifosat karena
efektif dalam mengendalikan berbagai jenis
gulma, termasuk rumput, gulma berdaun lebar
dan gulma berkayu.
Herbisida Glifosat bersifat sistemik
dalam mengendalikan gulma dan merupakan
herbisida non selektif yang dapat mengendalikan
berbagai jenis gulma. Gejala keracunan oleh
herbisida glyfosat yaitu daun gulma menjadi layu,
menguning, menjadi coklat, mengering dan
kemudian mati. Metabolisme atau degradasi
herbisida glyfosat dalam tumbuhan sangat lambat
dan kecil, tetapi degradasi dalam tanah oleh
mikroba sangat penting (Sriyani, 2012).
Untuk mengetahui sampai sejauh mana
keefektifan herbisida glifosat dalam menekan
pertumbuhan gulma di pertanaman kelapa sawit,
perlu dilakukan penelitian.
METODE
Rancangan percobaan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok
dengan 7 perlakuan dan 4 kali ulangan
sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Untuk
menguji nilai tengah perlakuan yang berbeda
digunakan uji lanjut Duncan pada tingkat
kepercayaan 95%.
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Tabel 1. Perlakuan Percobaan
No
1
2
3
4
5
6
7

Perlakuan
Glifosat
Glifosat
Glifosat
Glifosat
Glifosat
Penyiangan manual
Kontrol

Dosis (g/ha)
546.75
729
911.25
1093.5
1275.75
-

Aplikasi herbisida dilakukan pada saat penutupan
gulma mencapai minimal 75% dan kondisi
lingkungan sangat mendukung. Aplikasi
herbisida dilakukan hanya satu kali.
Pengamatan yang dilakukan pada
penelitian ini meliputi :
1. Pengambilan jumlah contoh berat kering
gulma
Data contoh berat kering gulma pada setiap
satuan petak perlakuan diamati sebanyak tiga
petak contoh (satu petak contoh dari tiap
piringan) dengan menggunakan metode
kuadrat berukuran 0,5 m x 0,5 m. Kemudian
cara pengambilan contoh gulma untuk data
berat kering dilakukan pada 4, 8 dan 12
minggu setelah aplikasi. Contoh gulma yang
diambil adalah gulma sasaran yaitu spesies
gulma yang terdapat pada pertanaman kopi
setelah aplikasi herbisida glyfosat. Gulma
yang masih segar dipotong tepat setinggi
permukaan tanah, kemudian dipisahkan setiap
jenis, selanjutnya gulma tersebut dikeringkan
pada temperatur 80°C selama 48 jam atau
sampai mencapai berat kering konstan,
kemudian ditimbang.
2. Keracunan
tanaman
oleh
herbisida
(Fitotoksisitas)
Jumlah contoh tanaman kopi untuk
pengamatan fitotoksisitas adalah sebanyak
tiga tanaman dalam setiap satuan percobaan
dan ditentukan secara acak. Kemudian
fitoksisitas atau tingkat keracunan dinilai
secara visual terhadap populasi kultivar dalam
satuan petak perlakuan, diamati pada 2, 4 dan
6 minggu setelah aplikasi, pengamatan tingkat
keracunan tanaman mengacu pada aturan
Direktorat Pupuk dan Pestisida, Kemetrian

Dosis (l/ha)
1,125
1,500
1,875
2,250
2,625

Pertanian dalam metode standar pengujian
efikasi herbisida sebagai berikut :
0 = tidak ada keracunan, 0‒5% bentuk daun
atau warna daun dan atau pertumbuhan
tanaman kopi tidak normal.
1 = keracunan ringan, > 5‒20% bentuk daun
atau warna daun dan atau pertumbuhan
tanaman kopi tidak normal.
2 = keracunan sedang, > 20‒50% bentuk daun
atau warna daun dan atau pertumbuhan
tanaman kopi tidak normal.
3 = keracunan berat, > 50‒75% bentuk daun
atau warna daun dan atau pertumbuhan
tanaman kopi tidak normal.
4 = keracunan sangat berat, >75% bentuk
daun atau warna daun dan atau pertumbuhan
tanaman kopi tidak normal.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Berat Kering Gulma
Berat Kering Gulma Synedrella nodiflora
Hasil analisis statistik pengaruh herbisida
Isopropilamina glifosat terhadap rata-rata berat
kering gulma Synedrella nodiflora disajikan pada
Tabel 2. Dari hasil analisis statistik bahwa
perlakuan herbisida isopropilamina glifosat dosis
546.75-1275.75 g/ha terhadap berat kering gulma
Synedrella nodyplora pada pengamatan 4-8
minggu setelah aplikasi menunjukkan angka ratarata yang berbeda nyata dibandingkan perlakuan
kontrol dan penyiangan manual. Hal ini
menunjukkan bahwa penggunaan seluruh dosis
herbisida isopropilamina
glifosat efektif
mengendalikan gulma Synedrella nodyplora.
Sejalan dengan pendapat Hill (1997) bahwa herbisida
berbahan aktif glyfosat yang bersifat sistemik
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sangat efektif dalam mengendalikan gulma
rumput. Racun herbisida sistemik akan masuk ke
jaringan tanaman dan ditranslokasikan, sehingga

herbisida sistemik sangat efektif untuk
mengendalikan gulma yang memiliki rizhome
atau stolon.

Tabel 2. Pengaruh Herbisida Glifosat terhadap rata-rata Berat Kering Gulma Synedrella nodiflora
Waktu Pengamatan

Perlakuan
4 MSA

8 MSA

12 MSA

Glifosat dosis 546.75 g/ha

0.45 a

0.24 a

0.65 a

Glifosat dosis 729 g/ha

0.00 a

0.00 a

0.30 a

Glifosat dosis 911.25 g/ha

0.00 a

0.00 a

0.12 a

Glifosat dosis 1093.5 g/ha

0.00 a

0.00 a

0.10 a

Glifosat dosis 1275.75 g/ha

0.00 a

0.00 a

0.00 a

F (Penyiangan Manual)

1.86 a

2.17 a

5.48 b

G (Kontrol)
9.92 b
18.02 b
27.27 c
Keterangan : Nilai rata-rata yang ditandai huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf
5% menurut Uji Duncan.

Berat Kering Setaria palmifolia
Hasil analisis statistik pengaruh herbisida
Isopropilamina glifosat terhadap rata-rata berat
kering gulma Setaria palmifolia disajikan pada Tabel
3. Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa perlakuan
herbisida isopropilamina glifosat dosis 546.751275.75 g/ha terhadap berat kering gulma Setaria
palmifolia pada pengamatan 4-8 minggu setelah
aplikasi menunjukkan angka rata-rata yang

berbeda nyata dibandingkan perlakuan kontrol.
Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan seluruh
dosis herbisida isopropilamina glifosat efektif
mengendalikan gulma Setaria palmifolia. Hal ini

menandakan
bahwa
glifosat
telah
ditranslokasikan ke seluruh bagian gulma
terutama bagian akar yang dapat menyebabkan
kematian gulma tersebut secara lebih efektif
(Johal and Huber, 2009).

Tabel 3. Pengaruh Herbisida Isopropilamina Glifosat terhadap rata-rata Berat Kering Gulma Setaria
palmifolia
Waktu Pengamatan

Perlakuan
4 MSA

8 MSA

12 MSA

Glifosat dosis 546.75 g/ha
0.00 a
0.13 a
0.06 a
Glifosat dosis 729 g/ha
0.00 a
0.34 a
0.11 a
Glifosat dosis 911.25 g/ha
0.00 a
0.00 a
0.13 a
Glifosat dosis 1093.5 g/ha
0.00 a
0.00 a
0.00 a
Glifosat dosis 1275.75 g/ha
0.00 a
0.00 a
0.00 a
F (Penyiangan Manual)
0.00 a
1.85 a
3.04 b
G (Kontrol)
2.45 b
4.18 b
5.12 c
Keterangan : Nilai rata-rata yang ditandai huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf
5% menurut Uji Duncan.

Gulma Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides sering ditemukan sebagai
tumbuhan pengganggu di lahan sawah yang
mengering, ladang, pekarangan, tepijalan,
tanggul, tepi air, dan wilayah bersemak belukar.
Ditemukan hingga ketinggian 3.000 m, tanaman

ini berbunga sepanjang tahun dan dapat
menghasilkan hingga 40.000 biji per individu.
Karenanya, gulma ini dirasakan cukup
mengganggu bagi tanaman perkebunan.
Hasil analisis statistik pengaruh herbisida
Isopropilamina glifosat terhadap rata-rata berat
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kering gulma Ageratum conyzoides disajikan
pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa
perlakuan herbisida isopropilamina glifosat dosis
546.75-1275.75 g/ha terhadap berat kering gulma
Ageratum conyzoides pada pengamatan 4-8
minggu setelah aplikasi menunjukkan angka ratarata yang berbeda nyata dibandingkan perlakuan
kontrol. Hal tersebut mennjukkan bahwa

penggunaan
seluruh
dosis
herbisida
isopropilamina glifosat efektif mengendalikan
gulma Ageratum conyzoides. Hal ini sesuai
dengan pendapat Riadi (2011) yang menyatakan
bahwa herbisida glyfosat efektif dalam
mengendalikan berbagai gulma termasuk gulma
berdaun lebar.

Tabel 4. Pengaruh Herbisida Isopropilamina Glifosat terhadap rata-rata Berat Kering Gulma Ageratum
conyzoides
Waktu Pengamatan

Perlakuan
4 MSA

8 MSA

12 MSA

Glifosat dosis 546.75 g/ha

0.65 a

0.34 a

0.81 a

Glifosat dosis 729 g/ha

0.00 a

0.00 a

0.42 a

Glifosat dosis 911.25 g/ha

0.00 a

0.12 a

0.11 a

Glifosat dosis 1093.5 g/ha

0.00 a

0.00 a

0.00 a

Glifosat dosis 1275.75 g/ha

0.00 a

0.00 a

0.00 a

F (Penyiangan Manual)

1.51 a

2.68 b

4.53 b

G (Kontrol)
7.54 b
13.56 c
15.97 c
Keterangan : Nilai rata-rata yang ditandai huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf
5% menurut Uji Duncan.

Gulma Peperomia pellucida
Peperomia pellucida merupakan jenis gulma
berdaun lebar yang mudah tumbuh pada tempat
yang sedikit lembap dan agak terlindung. Hasil
analisis
statistik
pengaruh
herbisida
Isopropilamina glifosat terhadap rata-rata berat
kering gulma Peperomia pellucida disajikan pada
Tabel 5.
Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa perlakuan
herbisida isopropilamina glifosat dosis 546.751275.75 g/ha terhadap berat kering gulma
Peperomia pellucida pada pengamatan 4-8
minggu setelah aplikasi menunjukkan angka rata-

rata yang berbeda nyata dibandingkan perlakuan
kontrol. Hal ini menunjukan bahwa herbisida

glifosat

mampu

mengendalikan gulma
Peperomia
pellucida.
MenurutNurjannah
(2003), herbisida glifosat yang telah
ditranslokasikan keseluruh bagian gulma
terutama pada bagian akar yang dapat
menyebabkan kematian gulma secara lebih
efektif. Selain itu, herbisida glifosat mampu
bertahan lama di dalam tanah dan tetap aktif
sehingga mampu menekan pertumbuhan
gulma lebih lama (Hermawan at al., 1995).

Tabel 5. Pengaruh Herbisida Isopropilamina Glifosat terhadap rata-rata Berat Kering Gulma Peperomia
pellucida
Waktu Pengamatan

Perlakuan
Glifosat dosis 546.75 g/ha
Glifosat dosis 729 g/ha
Glifosat dosis 911.25 g/ha
Glifosat dosis 1093.5 g/ha
Glifosat dosis 1275.75 g/ha

4 MSA

8 MSA

12 MSA

0.13 a
0.00 a
0.00 a
0.00 a
0.00 a

0.14 a
0.16 a
0.27 a
0.00 a
0.00 a

0.00 a
0.00 a
0.00 a
0.00 a
0.00 a
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F (Penyiangan Manual)
0.00 a
0.18 a
0.52 a
G (Kontrol)
1.90 b
2.08 b
2.50 b
Keterangan : Nilai rata-rata yang ditandai huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf
5% menurut Uji Duncan.

Berat Kering Gulma Total
Berat kering gulma total adalah berat kering
semua spesies gulma yang ditemukan pada plot
percobaan pada saat pengamatan. Hasil analisis
statistik pengaruh herbisida Isopropilamina
glifosat terhadap rata-rata berat kering gulma total
disajikan pada Tabel 6.
Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa perlakuan
herbisida isopropilamina glifosat dosis 546.751275.75 g/ha terhadap berat kering gulma total
pada pengamatan 4-8 minggu setelah aplikasi
menunjukkan angka rata-rata yang berbeda nyata
dibandingkan perlakuan kontrol. Hal tersebut

menunjukkan bahwa penggunaan herbisida
isopropilamina glifosat mampu mengendalikan
gulma total. Menurut Ariyani dan Junaedi (2007)
herbisida glyfosat merupakan herbisida yang
aktif, tidak selektif, diserap melalui daun dan
ditranslokasikan ke daerah tumbuh, bersifat
efektif membasmi gulma semusim dan menahun
tetapi lebih ditujukkan untuk membasmi gulma
menahun yang memiliki perakaran mendalam,
khususnya rumput-rumputan yang berakar
rhizome. Herbisida ini bersifat sistemik dan tidak
selektif dengan mekanisme kerja mempengaruhi
sintesis asam amino esensial.

Tabel 6. Pengaruh Herbisida Isopropilamina Glifosat terhadap rata-rata Berat Kering Gulma Total
Perlakuan

Waktu Pengamatan

4 MSA
8 MSA
12 MSA
Glifosat dosis 546.75 g/ha
0.16 ab
0.14 a
0.18 a
Glifosat dosis 729 g/ha
0.09 a
0.07 a
0.09 a
Glifosat dosis 911.25 g/ha
0.04 a
0.06 a
0.04 a
Glifosat dosis 1093.5 g/ha
0.00 a
0.00 a
0.01 a
Glifosat dosis 1275.75 g/ha
0.00 a
0.00 a
0.00 a
F (Penyiangan Manual)
0.73 b
1.07 b
1.99 b
G (Kontrol)
4.36 c
6.73 c
9.50 c
Keterangan : Nilai rata-rata yang ditandai huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf
5% menurut Uji Duncan

1.1.
Fitotoksisitas Tanaman Kelapa Sawit
Fitotoksisitas merupakan pengamatan yang
dilakukan pada tanaman kelapa sawit untuk
mengetahui respon tanaman yang timbul akibat
terkena herbisida. Tanaman yang mengalami
keracunan akan menunjukkan gejala seperti
klorosis, nekrosis, pertumbuhan tidak normal atau
dalam tingkat lebih lanjut tanaman mengalami
kematian. Pengamatan tingkat keracunan
tanaman dilakukan pada 1, 2 dan 3 minggu setelah
aplikasi, hal ini dilakukan untuk mengetahui
pengaruh dosis herbisida terhadap fitotoksisitas

tanaman. Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa
seluruh perlakuan herbisida isopropilamina
glifosat tidak menyebabkan keracunan pada
tanaman kelapa sawit pada pengamatan 1, 2 dan 3
minggu setelah aplikasi dengan tingkat keracunan
menunjukkan angka 0. Hal ini dapat dilihat
berdasarkan pengamatan secara visual yaitu tidak
adanya tanaman yang rusak baik akar, batang,
daun dan buah. Artinya pertumbuhan tanaman
kelapa sawit tumbuh normal, dan tidak terjadi
perubahan warna (klorosis) seperti halnya gulma
yang terkena oleh herbisida glifosat.
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Tabel 7. Rata-rata fitotoksisitas tanaman kelapa sawit
Perlakuan
Glifosat dosis 546.75 g/ha
Glifosat dosis 729 g/ha
Glifosat dosis 911.25 g/ha
Glifosat dosis 1093.5 g/ha
Glifosat dosis 1275.75 g/ha
F (Penyiangan Manual)
G (Kontrol)

Waktu Pengamatan
1 MSA

2 MSA

3 MSA

0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
-

KESIMPULAN
Herbisida glifosat dosis 546.75-1275.75 g/ha
merupakan herbisida yang efektif dalam
mengendalikan gulma berdaun lebar seperti
Synedrella nodiflora, Ageratum conyzoides dan
Peperomia pellucida serta gulma rumput seperti
Setaria palmifolia pada pertanaman kelapa sawit.
Herbisida glifosat dosis 546.75-1275.75 g/ha
hingga pengamatan 3 minggu setelah aplikasi
tidak memperlihatkan gejala keracunan pada
tanaman kelapa sawit.
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ABSTRACT
The use of rice varieties that have the ability to compete with weeds is an effective method of weed management. The ability to
compete with weeds is complex and is the interaction many traits. The objective of this study was to determine traits of rice that
have a positive correlation with yield and competitiveness against weeds. The experiment was conducted in Rancabango Village,
Patokbeusi, Subang, West Java from November 2020 to April 2021. The experimental design used split plot with four
replications. The main plot was weed type, i.e weed free, Echinochloa crus-galli, and Monochoria vaginalis. The subplot was
four swamp rice, i.e Inpara 3, Inpara 4, Inpara 7, and Inpara 8. The result showed that the presence of weeds caused decrease
grain yield, dependent of varieties. The high grain yield in weeds infestation was supported by the high tillers, photosynthetic
rate, panicle number, spikelet number, and percentage filled grain. The ability of rice to produce hgh tillers and biomass at the
beginning of growth will encourage competition ability with weeds. These two traits can be used as selection criteria in breeding
program to get a high rice competitiveness against weeds.

Keywords: correlation, competition, rice, weed

ABSTRAK
Penggunaan varietas padi yang memiliki kemampuan berkompetisi dengan gulma menjadi salah satu metode yang efektif dalam
pengelolaan gulma. Kemampuan tanaman untuk bersaing dengan gulma bersifat kompleks dan merupakan hasil interaksi
antarbeberapa karakter. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakter-karakter tanaman padi yang memiliki
korelasi positif dengan hasil dan daya kompetisi terhadap gulma. Percobaan dilaksanakan di Desa Rancabango, Kecamatan
Patokbeusi, Subang, Jawa Barat mulai bulan November 2020 sampai April 2021. Rancangan percobaan yang digunakan adalah
split plot 4 ulangan. Petak utama adalah jenis gulma yaitu tanpa gulma, Echinochloa crus-galli, dan Monochoria vaginalis. Anak
petak adalah 4 varietas padi rawa yaitu Inpara 3, Inpara 4, Inpara 7, dan Inpara 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
keberadaan gulma menyebabkan penurunan hasil padi dengan tingkat penurunan yang bervariasi, bergantung varietas yang
digunakan. Hasil gabah yang tinggi pada kondisi pertanaman dengan gulma didukung oleh karakter jumlah anakan, laju
fotosintesis, jumlah malai, jumlah gabah, dan persentase gabah isi yang tinggi. Kemampuan tanaman padi untuk menghasilkan
anakan yang banyak dan biomassa yang tinggi di awal pertumbuhan akan mendorong tanaman untuk dapat berkompetisi dengan
gulma. Kedua karakter tersebut dapat digunakan sebagai kriteria seleksi dalam program pemuliaan untuk menghasilkan varietas
yang memiliki daya saing tinggi terhadap gulma.

Kata Kunci: korelasi, kompetisi, padi, gulma

PENDAHULUAN
Gulma pada pertanaman padi masih
menjadi kendala dalam peningkatkan
produksi. Gulma berinteraksi dengan tanaman
budidaya melalui kompetisi mendapatkan
sumberdaya (hara, air, cahaya, ruang tumbuh)
untuk kelangsungan hidupnya, dan alelopati.
Selain itu, gulma juga dapat menjadi inang
organisme lain yang memiliki dampak positif
ataupun negatif (Linde et al. 2016; Grevstad et
al. 2021). Penurunan hasil padi akibat
kompetisi dengan gulma mencapai 42%

(Chaudhary et al. 2019). Oleh karena itu, diperlukan
pengendalian gulma untuk mengurangi kehilangan
hasil. Beberapa metode yang digunakan petani untuk
untuk mengendalikan gulma, diantaranya secara
mekanis menggunakan alat-alat pertanian, manual,
dan juga kimiawi menggunakan herbisida.
Penggunaan herbisida kimiawi yang sebagian besar
digunakan petani karena dianggap lebih mudah,
tidak memerlukan banyak tenaga kerja, dan juga
cepat. Namun demikian, penggunaan herbisisda
dalam jangka panjang menyebabkan resisitensi
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gulma (Travlos et al. 2020) dan merusak
lingkungan (Van Bruggen et al. 2018).
Penggunaan varietas padi yang memiliki
daya kompetisi tinggi terhadap gulma menjadi
alternatif dalam pengelolaan gulma yang
ramah lingkungan. Beberapa varietas padi
telah diketahui memiliki daya saing tinggi
terhadap gulma (Moukoumbi et al. 2011;
Aminpanah et al. 2013). Sebanyak 29 QTL
(quantitative trait loci) teridentifikasi yang
mengatur mekanisme genetik kemampuan
padi bersaing dengan gulma (Dimaano et al.
2018) dan karakter-karakter yang bersifat
kompetitif terhadap gulma didominasi oleh
aksi gen aditif (Bharamappanavara et al.
2020). Kemampuan tanaman untuk bersaing
dengan gulma terdiri dari toleransi gulma
(WT) dan kemampuannya menekan gulma
(WS). Kemampuan tanaman padi untuk
menekan gulma digunakan untuk pengelolaan
gulma di masa depan karena dapat mengurangi
produksi benih gulma. Namun demikian,
kemampuannya
untuk
menghambat
pertumbuhan gulma yang tinggi tidak selalu
menjamin hasil yang tinggi pula (Zhao et al.
2006). Oleh karena itu, pentingnya kedua
komponen tersebut dalam pemilihan varietas
yang mampu bersaing dengan gulma.
Daya saing padi terhadap gulma akan
dipengaruhi oleh karakter-karakter yang
mendukungnya, baik secara morofologi
maupun fisiologi. Analisis korelasi sederhana
dapat digunakan untuk menjelaskan karakterkarakter yang mendukung daya saing padi
terhadap gulma, meskipun dibutuhkan analisis
lebih mendetail untuk dapat menjelaskan
pengaruh keterkaitan antarkarakter yang saling
berhubungan. Hal ini disebabkan karena
kompleksitasnya karakter yang mempengaruhi
produktivitas dan daya saing gulma (de Vida et
al. 2006). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui karakter-karakter yang berkorelasi
dengan hasil dan daya saing tanaman padi
terhadap gulma.
METODE
Percobaan dilaksanakan di Desa
Rancabango,
Kecamatan
Patokbeusi,

Kabupaten Subang, Jawa Barat pada bulan
November 2020 sampai April 2021. Rancangan
percobaan menggunakan split plot empat ulangan.
Petak utama adalah jenis gulma yaitu tanpa gulma,
gulma Echinochloa crus-galli, dan gulma
Monochoria vaginalis. Anak petak berupa varietas
padi rawa, yaitu Inpara 3, Inpara 4, Inpara 7, dan
Inpara 8. Masing-masing perlakuan ditanam pada
petakan berukuran 5 m x 6 m dengan jumlah
populasi adalah 480 (padi) dan 437 (gulma).
Penanaman menggunakan sistem tanam pindah
dengan umur bibit 21 HSS (hari setelah semai) untuk
padi dan E. crus-galli, serta 30 HSS untuk M.
vaginalis. Model penanaman antara padi dan gulma
mengacu pada Ahn et al. (2005).
Dosis pupuk yang digunakan adalah 115 N
kg/ha, 18 P2O5 kg/ha, dan 60 K2O kg/ha yang
diaplikasikan sebanyak 3 kali. Pemupukan pertama
dilakukan pada umur 7 HST (hari setelah tanam)
berupa 1/3 N + seluruh pupuk P2O5 + ½ K2O. Pada
umur 28 HST, dilakukan pemupukan kedua berupa
1
/3 N, sedangkan pemupukan ketiga dilakukan pada
umur 45 HST yaitu 1/3 N + ½ K2O. Pengendalian
gulma selain kedua gulma yang digunakan untuk
perlakukan dilakukan secara manual. Penyiangan
dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada umur 20 dan
40 HST. Pencegahan dan pengendalian hama
penyakit dilakukan dengan mengacu pada
pengelolaan hama penyakit terpadu yang
disesuaikan dengan kondisi lapang.
Variabel pengamatan terdiri dari tinggi
tanaman, jumlah anakan, laju fotosintesis, berat
kering tanaman, jumlah malai per rumpun, jumlah
gabah per malai, persentase gabah isi, bobot 1000
butir, hasil gabah, dan indeks kompetisi gulma.
Data-data tersebut dianalisis korelasi Pearson untuk
mengetahui korelasi antarpeubah. Rumus yang
digunakan untuk menghitung indeks kompetisi
berdasarkan Mahajan et al. (2014) sebagai berikut:
𝐺𝑌𝑤
[𝐺𝑌𝑚]
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑠𝑖 =
𝑊𝐵𝑤
[𝑊𝐵𝑚]
GYw adalah hasil gabah salah satu varietas pada
kondisi terdapat gulma, Gym adalah rata-rata hasil
gabah seluruh varietas pada kondisi terdapat gulma,
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WBw adalah biomas gulma dari salah satu
varietas, dan WBm adalah rata-rata biomas
gulma dari seluruh varietas.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Gabah
Varietas padi yang ditanam pada kondisi tanpa
gulma nyata lebih tinggi dibanding yang
bergulma (Tabel 1). Rata-rata peningkatan
hasil padi pada kondisi tanpa gulma mencapai
14% dari pertanaman yang bergulma. Masingmasing varietas yang diuji memiliki potensi
hasil yang bervariasi, yang terlihat dari hasil
gabah pada kondisi tanpa gulma. Inpara 4
memiliki potensi hasil yang tinggi, mencapai
7,75 t/ha, sedangkan varietas yang memiliki
potensi hasil lebih rendah adalah Inpara 8 yang
hanya menghasilkan gabah 5,96 t/ha. Potensi
hasil tinggi merupakan salah satu kriteria
dalam pemilihan suatu varietas karena hasil
gabah akan mempengaruhi pendapatan petani
secara langsung. Varietas yang memiliki
potensi hasil tinggi akan banyak diadopsi oleh
petani, seperti IR64 yang tidak hanya memiliki
potensi hasil tinggi tetapi juga kualitas hasil
yang bagus (Mackill dan Khush 2018). Selain
dipengaruhi faktor genetik, varietas akan
memunculkan potensinya apabila lingkungan

tumbuh mendukung. Lingkungan tumbuh mencakup
faktor abiotik maupun biotik yang apabila tidak
sesuai akan menurunkan hasil padi.
Meskipun Inpara 8 memiliki potensi hasil yang
rendah, namun penurunan hasil akibat gulma lebih
rendah dibanding Inpara 7. Hasil gabah yang hilang
akibat gulma pada Inpara 8 sebesar 0,64 t/ha,
sedangkan pada Inpara 7 mencapai 1,27 t/ha. Hal ini
menunjukkan
bahwa
lingkungan
sangat
mempengaruhi hasil padi. Hairmansis et al. (2013)
menyatakan
perbedaan
lingkungan
akan
mempengaruhi daya adaptasi genotipe padi dan
genotipe yang beradaptasi baik di banyak
lingkungan berarti memiliki stabilitas hasil yang
baik pula. Penurunan hasil gabah akibat gulma E.
crus-galli lebih besar dibanding yang disebabkan
oleh M. vaginalis (Gambar 1). Gulma dari golongan
rumput ini lebih kuat dalam berkompetisi dengan
padi sehingga hasil gabah yang hilang lebih banyak,
yaitu hampir dua kalinya dibanding gulma berdaun
lebar. Kehilangan hasil merupakan indikator
toleransi varietas terhadap gulma (Anwar et al.
2010). Semakin rendah kehilangan hasil relatif,
maka semakin tinggi tingkat toleransi gulma (weed
tolerance). Pada penelitian ini, Inpara 7 memiliki
toleransi gulma yang rendah karena penurunan
relatif lebih besar dibanding ketiga varietas yang
lain.

Tabel 1. Hasil gabah pada kondisi tanpa gulma dan bergulma
Hasil gabah (t/ha)
Keterangan
Inpara 3
Inpara 4
Inpara 7

Inpara 8

Rataan

Tanpa gulma

6,47

7,75

6,62

5,96

6,70

Bergulma

5,89

7,01

5,36

5,32

5,89

Std. deviasi

0,13

0,26

0,29

0,19

0,90

t value

47,35

28,47

20,03

29,08

39,53

**

**

**

**

**

uji t

**: menunjukkan sangat nyata pada uji T
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Gambar 1. Penurunan hasil gabah pada
perbedaan jenis gulma
Hubungan antara Hasil Gabah dengan
Peubah Lain
Hasil gabah yang dihasilkan pada kondisi
pertanaman dengan gulma berkorelasi negatif
dengan tinggi tanaman, laju fotosintesis 30 HST,
dan bobot 1000 butir (Tabel 2). Hal ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi ketiga
variabel tersebut maka hasil gabah semakin
rendah. Peubah-peubah yang berkorelasi positif

dengan hasil gabah diantaranya jumlah anakan,
laju fotosintesis 60 HST, jumlah malai
perrumpun, jumlah gabah permalai, dan
persentase gabah isi. Jumlah anakan merupakan
karakter agronomis yang mempengaruhi hasil
gabah karena jumlah anakan yang banyak akan
memberikan peluang yang lebih besar untuk
menghasilkan jumlah malai. Jumlah anakan
dipengaruhi faktor genetik dan lingkungan. Ren
et al. (2021) berhasil mengidentifikasi 25 gen
baru yang terlibat dalam regulasi anakan dan
terletak pada QTL yang berkaitan dengan
hormon tanaman. Wang et al. (2017)
menyatakan anakan padi dapat muncul di awal
serta akhir. Batang utama memiliki jumlah
gabah, persentase pengisian gabah, dan berat
gabah yang tinggi, yang diikuti dengan anakan
yang muncul lebih awal. Kontribusi anakan padi
terhadap hasil gabah mencapai 55%. Hasil
penelitian
ini
menunjukkan
pentingnya
perkembangan jumlah anakan mulai fase
vegetatif untuk mendukung hasil gabah yang
tinggi.

Tabel 2. Analisis korelasi antara hasil gabah dengan peubah lain pada pertanaman padi dengan gulma
Peubah

Hasil gabah

Peubah

Hasil gabah

Tinggi tanaman 21 HST

-0,50**

Fotosintesis 60 HST

0,41*

Tinggi tanaman 42 HST

-0,51**

Fotosintesis 90 HST

0,13tn

Tinggi tanaman 63 HST

-0,49**

Berat kering 30 HST

0,23tn

Tinggi tanaman panen

-0,40*

Berat kering 50 HST

0,08tn

Jumlah anakan 21 HST

0,65**

Berat kering 70 HST

0,12tn

Jumlah anakan 42 HST

0,58**

Jumlah malai perrumpun

0,64**

Jumlah anakan 63 HST

0,69**

Jumlah gabah permalai

0,65**

Jumlah anakan panen

0,51**

Persentase gabah isi

0,62**

Fotosintesis 30 HST

-0,20tn

Bobot 1000 butir

-0,68**

** = sangat nyata pada P<0,05, * = nyata pada P<0,05, tn = tidak nyata pada P<0,05
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A

B

Gambar 2. Hubungan antara berat kering gulma dengan hasil gabah (A) dan penurunan hasil (B)

Hasil gabah juga dipengaruhi oleh laju
fotosintesis 60 HST atau ketika tanaman
memasuki fase inisiasi malai. Oleh karena itu,
penting untuk meningkatkan fungsi fotosintesis
pada fase inisiasi malai yang secara signifikan
mempengaruhi hasil gabah. Hal ini menunjukkan
bahwa laju fotosintesis yang berkurang akibat
keberadaan gulma akan menyebabkan penurunan
hasil. Pada penelitian ini, fotosintesis pada fase
vegetatif (30 HST) dan pengisian gabah (90 HST)
tidak berhubungan dengan hasil gabah. Hasil
penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Xu
et al. (2018), hasil gabah berkorelasi dengan laju
fotosintesis selama proses pengisian, sehingga
fase pengisian gabah menjadi periode kritis
akumulasi hasil fotosintesis pada tanaman. Hasil
analisis korelasi juga menunjukkan bahwa
penurunan jumlah malai, jumlah gabah permalai,
dan persentase gabah isi merupakan penyebab
utama penurunan hasil padi pada kondisi tanaman
bergulma.
Semakin besar berat kering gulma yang
dihasilkan maka hasil gabah semakin rendah
(Gambar 2A). Hasil yang rendah akibat gulma
menunjukkan semakin tingginya penurunan hasil
relatif. Penurunan hasil berkorelasi positif dengan
berat kering gulma (Gambar 2B). Berat kering
gulma yang rendah menunjukkan bahwa varietas
padi memiliki kemampuan yang tinggi menekan
pertumbuhan gulma sehingga tanaman padi
masih dapat berproduksi, apalagi didukung

dengan potensi hasil yang tinggi. Berat kering
gulma menjelaskan hasil gabah sebesar 64% dan
66% untuk penurunan hasil.
Hubungan antara Indeks Kompetisi dengan
Peubah Lain
Indeks kompetisi merupakan salah satu
peubah untuk mengetahui daya saing tanaman
padi terhadap gulma. Indeks kompetisi
mencerminkan toleransi tanaman terhadap gulma
dan kemampuan tanaman untuk menekan
pertumbuhan gulma (weed suppresive). Tinggi
tanaman menjadi salah satu kunci karakter dalam
menentukan daya saing tanaman terhadap gulma
(Schreiber et al. 2018). Karakter tinggi tanaman
21 dan 42 HST secara nyata berkorelasi negatif
dengan indeks kompetisi (Tabel 3). Hasil korelasi
yang negatif ini menunjukkan bahwa semakin
tinggi postur tanaman maka kemampuan tanaman
padi untuk bersaing dengan gulma semakin
rendah. Hasil yang sama juga terjadi dari
penelitian (Dimaano et al. 2017). Namun hasil
penelitian Sunyob et al. (2015) menunjukkan
sebaliknya, postur tanaman yang lebih tinggi akan
meningkatkan kemampuannya untuk bersaing
dengan gulma. Garrity et al. (1992) menyatakan
tanaman yang memiliki tinggi lebih dari 1,3 m
cenderung memiliki luas daun yang relatif lebih
besar sehingga menyebabkan terjadinya naungan,
namun cenderung rentan terhadap kerebahan,
memiliki anakan sedikit, dan memiliki potensi
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hasil yang rendah. Hasil penelitian ini juga
menunjukkan tidak terdapat korelasi antara
indeks kompetisi dengan tinggi tanaman pada 63
HST dan panen. Hal ini diduga karena pada fase
tersebut pengaruh gulma untuk berkompetisi
dengan tanaman padi relatif lebih rendah
dibanding di fase awal pertumbuhan. Semakin

bertambahnya umur tanaman padi, maka
penurunan tinggi tanaman akibat gulma juga
semakin rendah sehingga hanya pertumbuhan
tinggi tanaman di awal yang dapat dijadikan
kriteria seleksi untuk daya saing tanaman padi
terhadap gulma (Anwar et al. 2010).

Tabel 3. Analisis korelasi antara indeks kompetisi dengan peubah lain pada pertanaman padi dengan gulma
Peubah
Indeks kompetisi Peubah
Indeks kompetisi
Tinggi tanaman 21 HST

-0,39*

Laju fotosintesis 60 HST

0,23tn

Tinggi tanaman 42 HST

-0,36*

Laju fotosintesis 90 HST

0,26tn

Tinggi tanaman 63 HST

-0,33tn

Berat kering 30 HST

0,41*

Tinggi tanaman panen

-0,23tn

Berat kering 50 HST

-0,06tn

Jumlah anakan 21 HST

0,61**

Berat kering 70 HST

0,05tn

Jumlah anakan 42 HST

0,46*

Jumlah malai perrumpun

0,49**

Jumlah anakan 63 HST

0,49**

Jumlah gabah permalai

0,50**

Jumlah anakan panen

0,25tn

Persentase gabah isi

0,29tn

Laju fotosintesis 30 HST

-0,29tn

Bobot 1000 butir

-0,59**

** = sangat nyata pada P<0,05, * = nyata pada P<0,05, tn = tidak nyata pada P<0,05

A

B

Gambar 3. Hubungan antara indeks kompetisi dengan berta kering gulma (A) dan hasil gabah (B)
Indeks kompetisi berkorelasi positif dengan
jumlah anakan (21, 42, 63 HST), berat kering 30
HST, jumlah malai, dan jumlah gabah permalai.
Kemampuan tanaman untuk dapat berkompetisi
dengan gulma di awal pertumbuhan sangat
menentukan indeks kompetisi. Hal ini terlihat dari

jumlah anakan saat panen tidak berkorelasi
dengan indeks panen. Demikian juga berat kering
tanaman setelah umur 30 HST tidak berkorelasi
dengan indeks kompetisi. Semakin besar
kemampuan tanaman untuk menghasilkan anakan
dan berat kering tanaman akan meningkatkan
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kemampuannya untuk berkompetisi dengan
gulma dalam memperebutkan sumberdaya yang
tersedia dan menekan pertumbuhan gulma.
Pertumbuhan tanaman yang lebih cepat
menyebabkan kanopi tertutup lebih awal
sehingga dapat menaungi gulma dan menekan
pertumbuhan gulma (Ahmed et al. 2021).
Penutupan kanopi di awal, indeks luas daun yang
tinggi di awal, biomassa dan volume akar yang
lebih besar berkorelasi positif dengan daya saing
padi terhadap gulma (Mahajan et al. 2014).
Dimaano et al. (2018) menyatakan kemampuan
benih untuk berkecambah lebih awal dan vigor
juga sangat penting untuk daya saing tanaman
padi terhadap gulma. Hal ini menunjukkan
kemampuan tanaman untuk bersaing dengan
gulma mencakup karakter-karakter yang
kompleks dan saling bersinergi dari berbagai
karakter
morfologi,
fisiologi,
dan
perkembangannya (Onishi et al. 2018).
Gambar 3A menunjukkan bahwa semakin
besar berat kering gulma maka nilai indeks
kompetisi semakin rendah. Hal ini berkaitan
dengan kemampuan tanaman untuk menekan
pertumbuhan gulma. Kemampuan tanaman untuk
menekan pertumbuhan gulma berkaitan dengan
alelopati. Beberapa varietas/genotipe padi
diketahui memiliki potensi alelopati yang dapat
menghambat pertumbuhan beberapa gulma
(Khanh et al. 2009; Alam et al. 2015). Salah satu
kunci efek penekanan pertumbuhan gulma adalah
pengurangan fotosintesis dan tingkat asimilasi
CO2. Penekanan yang cukup besar dari asimilasi
akan menghambat pertumbuhan luas daun gulma
(Evers dan Bastiaans 2016). Selain itu, nilai
indeks kompetisi juga sangat dipengaruhi oleh
hasil gabah suatu varietas. Hasil gabah
berkorelasi positif dengan nilai indeks kompetisi
(Gambar
3B).
Varietas
yang
mampu
menghasilkan gabah yang tinggi pada kondisi
terdapat gulma akan memiliki nilai indeks
kompetisi yang tinggi, sebesar 70% hasil gabah
dapat menjelaskan nilai indeks kompetisi.
KESIMPULAN
Kompetisi antara padi dan gulma
menyebabkan penurunan hasil padi yang
mencapai
12%.
Karakter-karakter
yang

berkorelasi positif dengan hasil pada kondisi
terdapat gulma adalah jumlah anakan, laju
fotosintesis 60 HST, jumlah malai, jumlah gabah,
dan persentase gabah isi. Karakter yang
mendukung indeks kompetisi adalah jumlah
anakan dan berat kering tanaman di awal
pertumbuhan, jumlah malai, dan jumlah gabah.
Berat kering gulma yang tinggi pada pertanaman
padi akan meningkatkan penurunan hasil gabah
dan menurunkan daya saing tanaman tanaman
padi terhadap gulma.
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ABSTRACT
Rice is a staple food in Indonesia. However, an increase in rice production and productivity is needed to meet per capita
food demand. One of the efforts to increase rice productivity is the use of superior varieties and the application of
biofertilizers. The purpose of this study was to determine the growth response and yield of two high-yielding varieties of
lowland rice in the application of biofertilizers. The experiment was arranged using a split-plot randomized complete block
design with three replications. The main plots were the variety (V), which consisted of: V1 = Ciherang and V2 = Inpari 42.
Sub-plots were biofertilizers (P), which consisted of: P0 = control (without biofertilizers), P1 = Formula A, P2 = Formula
B , and P3 = Formula C. The results showed that the application of biofertilizers affected the yield and yield components of
Ciherang and Inpari 42 rice varieties. The application of Formula B biofertilizer obtained the best results on grain yields.
The rice productivity with the application of Formula B biofertilizer was 5.95 t/ha of dry unhusked paddy with the number of
filled grain per panicle and grain weight per hill also higher than the Formula A and without the biofertilizer.
Keywords: Ciherang, Inpari 42, Productivity, Biofertilizer, Variety

ABSTRAK
Beras merupakan makanan pokok di Indonesia. Namun, peningkatan produksi dan produktivitas padi diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan pangan per kapita. Salah satu upaya peningkatan produktivitas padi adalah dengan penggunaan varietas
unggul dan aplikasi pupuk hayati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respons pertumbuhan dan hasil dua
varietas unggul padi sawah pada perlakuan pupuk hayati. Percobaan ini disusun menggunakan Split-plot Rancangan Acak
Kelompok dengan tiga kali ulangan. Petak utama adalah varietas (V), yang terdiri atas: V1 = Ciherang dan V2 = Inpari 42.
Anak petak adalah pupuk hayati (P), yang terdiri atas: P0 = kontrol (tanpa pupuk hayati), P1 = Formula A, P2 = Formula B,
dan P3 = Formula C. Hasil menunjukkan bahwa aplikasi pupuk hayati berpengaruh terhadap hasil dan komponen hasil padi
varietas Ciherang dan Inpari 42. Pemberian pupuk hayati Formula B memberikan hasil terbaik terhadap hasil gabah.
Produktivitas padi yang dihasilkan dengan perlakuan pupuk hayati Formula B dapat mencapai 5.95 t GKG/ha dengan jumlah
gabah isi per malai dan bobot gabah per rumpun yang dihasilkan juga lebih tinggi dibandingkan perlakuan Formula A dan
tanpa pupuk hayati.

Kata Kunci: Ciherang, Inpari 42, Produktivitas, Pupuk hayati, Varietas

PENDAHULUAN
Padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman
pangan pokok di beberapa negara Asia, salah
satunya adalah di Indonesia. Seiring dengan
penambahan jumlah penduduk, peningkatan
produksi padi secara signifikan diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pada
tahun 2020, luas panen padi di Indonesia
mencapai 10,78 juta ha dengan rata-rata
produktivitas sebesar 5,11 ton/ha. Rata-rata

konsumsi beras per kapita di Indonesia paling
tinggi dibandingkan dengan bahan pangan pokok
lainnya, seperti jagung, ketela pohon, dan sagu
(Badan Pusat Statistik, 2021).
Peningkatan produktivitas padi dapat
dilakukan melalui ekstensifikasi maupun
intensifikasi pertanian. Upaya ekstensifikasi
pertanian sulit untuk dilakukan mengingat
semakin berkurangnya lahan pertanian yang
produktif dan persaingan dengan pengembangan
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tanaman pertanian lainnya yang memiliki nilai
ekonomi tinggi. Kegiatan intensifikasi pertanian
efektif dilakukan untuk peningkatan produktivitas
padi, seperti penggunaan varietas unggul dan
penambahan unsur hara tanah melalui
pemupukan (Supartha et al., 2012). Secara umum,
varietas unggul memiliki sifat-sifat yang
menonjol terutama potensi hasil yang tinggi
dibandingkan dengan varietas lainnya. Ciherang
merupakan varietas unggul yang sudah lama
dilepas dan masih digunakan oleh sebagian besar
petani untuk menggantikan varietas IR-64. Inpari
42 dilepas tahun 2016 yang memiliki potensi hasil
10,58 t GKG/ha (Sastro et al., 2021). Padi varietas
Ciherang memiliki bobot 1.000 biji yang tinggi,
sedangkan Inpari 42 memiliki hasil gabah kering
panen dan hasil gabah kering giling per petak
yang tinggi dibandingkan dengan varietas lainnya
(Tajudin & Sungkawa, 2020).
Kegiatan pemupukan bertujuan untuk
memperbaiki unsur hara di dalam tanah sehingga
dapat memacu pertumbuhan tanaman. Namun
demikian, penggunaan pupuk anorganik secara
terus
menerus
menyebabkan
penurunan
kesuburan lahan dikarenakan mikroorganisme di
dalam tanah banyak yang mati, meningkatnya
kemasaman tanah, terhambatnya pembusukan
bahan organik dan penyerapan unsur hara, serta
terganggunya keseimbangan unsur hara di dalam
tanah (Soekamto & Fahrizal, 2019) sehingga
diperlukan kombinasi dengan pupuk hayati agar
efektivitas pupuk dapat ditingkatkan dan
kebutuhan hara tanaman dapat terpenuhi. Pupuk
hayati
mengandung
berbagai
jenis
mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman
dan mampu menjaga kesuburan dan kesehatan
tanah (Saraswati, 2007). Mikroorganisme yang
terdapat pada pupuk hayati antara lain:
Bradyrhizobium japonicum, Azotobacter sp.,
Bacillus sp., Methylobacterium sp., Rhizobium
sp., Azospirillum sp., Lactobacillus sp.,
Saccharomyces cerevisiae, Microbacterium
lactium, Paenibacillus macerans, Pseudomonas
sp., dan mikroorganisme lain yang berperan
penting sebagai penambat nitrogen, biokontrol,
pelarut
fosfat,
dan
penghasil
hormon
pertumbuhan. Mikroorganisme di dalam pupuk
hayati dapat meningkatkan kualitas kesuburan di

tanah masam dan mampu meningkatkan hasil
gabah (Rustiati & Widyantoro, 2017). Selain itu,
penambahan pupuk hayati dapat meningkatkan
serapan N dan bobot kering tanaman padi (Dewi
& Setiawati, 2017) dan dapat mengurangi sekitar
25% penggunaan pupuk anorganik pada budi
daya tanaman padi sawah (Arafah, 2017).
Jumakir & Endrizal (2019) juga melaporkan
bahwa pupuk hayati efektif untuk meningkatkan
hasil gabah dan mampu menghemat sekitar 50%
penggunaan pupuk NPK rekomendasi. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
varietas, pupuk hayati, dan interaksi antara
keduanya terhadap pertumbuhan dan hasil padi
sawah.
METODE
Percobaan dilakukan dari bulan Maret
sampai Juni 2019 di Instalasi Penelitian dan
Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) Ngale,
Ngawi, Jawa Timur. Lahan percobaan terletak
pada ketinggian ±50 m di atas permukaan laut
dengan
koordinat
lokasi
7°24'40.77"LS
111°22'19.84"BT. Jenis tanah di lokasi percobaan
yaitu Vertisol. Sebelum dilakukan pengolahan
tanah dan aplikasi perlakuan, sampel tanah
diambil secara komposit pada kedalaman 0-20
cm. Berdasarkan kriteria hasil analisis tanah,
kondisi sifat fisik dan kimia tanah pada lahan
percobaan menunjukkan bahwa proporsi
kandungan liat yang cukup tinggi dengan tekstur
tanah tergolong liat dan pH (6.74) tergolong
netral. Kandungan C-organik (1.66%) dan N-total
(0.16%) tergolong rendah dengan nisbah C dan N
tergolong sangat rendah. Kandungan K yang
dapat tukar tergolong sedang dengan nilai sebesar
0.53 cmol(+)/kg, sedangkan Ca, Mg, dan Na
tergolong sangat tinggi dengan nilai berturut-turut
yaitu 57.61, 15,37, dan 1,72 cmol(+)/kg. Secara
umum, kondisi tanah di lokasi percobaan relatif
subur dengan nilai kapasitas tukar kation (KTK)
juga tergolong sangat tinggi. Sifat fisik dan kimia
tanah di lokasi percobaan disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Karakteristik Sifat Fisik dan Kimia
Tanah di Lokasi Percobaan
Sifat tanah

Nilai

Kriteria1

pH (H2O)

6.74

netral

pH (KCl)

5.98

C-organik (%)

1.66

rendah

N-total (%)

0.16

rendah

C/N ratio

2.51

sangat rendah

P-tersedia (ppm)

37.40

sangat tinggi

Ca (cmol(+)/kg)

57.61

sangat tinggi

Mg (cmol(+)/kg)

15.37

sangat tinggi

K (cmol(+)/kg)

0.53

sedang

Na (cmol(+)/kg)

1.72

sangat tinggi

KTK (cmol(+)/kg)

62.64

sangat tinggi
liat

Pasir (%)

2.62

Debu (%)

16.19

Liat (%)

81.19

1

Berdasarkan kriteria penilaian hasil analisis tanah
(Eviati & Sulaeman, 2009).
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Kondisi iklim di lokasi percobaan memiliki
curah hujan yang cukup tinggi. Berdasarkan
klasifikasi iklim Oldeman, lokasi percobaan
tergolong tipe C3 dengan bulan basah 5-6 bulan
dan bulan kering 4-6 bulan (Oldeman & Frere,
1982). Pada tahun 2019, curah hujan pada bulan
Maret (184.2 mm) dan April (204.9 mm) cukup
tinggi dengan curah hujan harian yang cukup
bervariasi. Selain kecukupan air dari curah hujan,
pengairan juga dilakukan selama fase
pertumbuhan tanaman hingga 10 hari menjelang
panen. Curah hujan mulai turun dan memasuki
bulan kering pada bulan Mei (97.3 mm) dan bulan
Juni tidak ada hujan. Walaupun musim kemarau
terjadi pada periode ini, kebutuhan air bagi
tanaman padi dapat tercukupi melalui pengairan
yang berasal dari saluran irigasi. Selama periode
pertumbuhan tanaman, suhu harian di lokasi
percobaan berkisar 18–35 °C dan rata-rata radiasi
matahari berkisar 310.59–354.92 g kal/cm2. Pola
sebaran curah hujan dan suhu selama musim
tanam pada percobaan ini dapat dilihat pada
Gambar 1.

Gambar 1. Curah hujan dan suhu harian selama musim tanam padi pada tahun 2019 di lokasi
percobaan (IP2TP Ngale, Ngawi)
Penelitian ini disusun menggunakan Splitplot Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan
tiga kali ulangan. Petak utama adalah varietas (V),
yang terdiri atas: V1 = Ciherang dan V2 = Inpari

42. Anak petak adalah pupuk hayati (P), yang
terdiri atas: P0 = kontrol (tanpa pupuk hayati), P1
= Formula A, P2 = Formula B, dan P3 = Formula
C. Jumlah unit percobaan yaitu sebanyak 24 plot
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dengan luas lahan setiap plot adalah 80 m2 (10 m
x 8 m). Padi ditanam dengan jarak tanam jajar
legowo (Jarwo) 4:1 penuh (25 cm – 50 cm) x 12,5
cm. Kandungan mikroorganisme yang terdapat
pada pupuk hayati Formula A, Formula B, dan
Formula C disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Kandungan mikroorganisme pada
perlakuan beberapa pupuk hayati
Pupuk hayati
Formula A

Kandungan mikroorganisme

Formula B

Azospirillum lipoferum
Azotobacter vinelandii
Lactobacillus sp.
Saccharomyces cerevisiae
Microbacterium lactium
Paenibacillus macerans

Formula C

Azospirillum sp.
Azotobacter sp.
Pseudomonas sp.
Bacillus sp.
Lactobacillus sp.

Bradyrhizobium japonicum
Azotobacter vinelandi
Bacillus cereus
Methylobacterium sp.
Rhizobium sp.

Pupuk hayati yang digunakan dalam bentuk
cair dan diaplikasikan dengan cara disemprotkan
secara merata di sekitar perakaran tanaman padi.
Dosis pupuk hayati Formula A yang digunakan
adalah 4 L/ha dan diaplikasikan sebanyak dua kali
pada umur tanaman 28 dan 42 hari setelah tanam
(HST) dengan dosis setiap aplikasi yaitu 2 L/ha.
Konsentrasi larutan Formula A yang digunakan
adalah 20 ml/1 liter air. Pupuk hayati Formula B
diaplikasikan sebanyak lima kali pada umur
tanaman 10, 20, 30, 40, dan 50 HST dengan dosis
setiap aplikasi adalah 3 L/ha dan konsentrasi yang
digunakan yaitu 5 ml/liter air. Pupuk hayati
Formula C diaplikasikan sebanyak tiga kali pada
umur tanaman 15, 35, dan 55 HST dengan dosis
setiap aplikasi 3 L/ha dan konsentrasi yang
digunakan yaitu 5 ml/liter air. Pupuk kandang,
NPK Phonska, dan urea diberikan sebagai pupuk
dasar. Pupuk kandang diaplikasikan sebelum

tanam dengan dosis 2 t/ha. Pupuk NPK Phonska
diberikan satu kali pada umur tanaman 3 HST
dengan dosis aplikasi 300 kg/ha. Pupuk urea
diberikan dengan dosis 200 kg/ha. Aplikasi pupuk
urea dilakukan sebanyak tiga kali pada umur
tanaman 10, 27, dan 41 HST dengan dosis setiap
aplikasi yaitu 1/3 dari total dosis. Pemeliharaan
tanaman dilakukan sesuai dengan prinsip
pengelolaan tanaman terpadu padi sawah.
Pengumpulan data dilakukan terhadap
peubah pertumbuhan, komponen hasil, dan hasil
padi. Peubah yang diamati yaitu tinggi tanaman,
jumlah anakan total per rumpun, tingkat
kehijauan daun, bobot jerami per rumpun,
komponen hasil (jumlah anakan produktif per
rumpun, panjang malai, jumlah gabah isi per
malai, jumlah gabah hampa per malai, kerapatan
gabah per malai, bobot gabah per rumpun, bobot
1.000 biji, dan persentase gabah isi), dan hasil
gabah per hektar. Pengamatan tinggi tanaman,
jumlah anakan per rumpun, bobot jerami per
rumpun, tingkat kehijauan daun, dan komponen
hasil dilakukan terhadap 10 tanaman contoh per
plot dan ditentukan secara acak. Tingkat
kehijauan daun diukur menggunakan alat SPAD
502 Plus Chlorophyll Meter pada saat fase
vegetatif, generatif, dan pemasakan. Bobot basah
jerami ditimbang saat panen. Sampel jerami
diambil sebanyak 200 g per plot dan dioven pada
suhu 60 °C selama ±72 jam atau hingga bobot
konstan sehingga dapat dihitung bobot kering dan
persentase kandungan bahan kering jerami.
Pendugaan hasil gabah per hektar dilakukan
dengan ubinan. Ukuran ubinan yang digunakan
yaitu 2,5 m × 2,5 m = 6,25 m2 atau 8 rumpun × 20
rumpun = 160 rumpun (Makarim et al., 2017) dan
kemudian dikonversi ke satuan hektar.
Data hasil pengamatan dianalisis secara
statistik dengan analysis of variance (ANOVA)
pada taraf nyata α = 5%. Analisis perbandingan
nilai tengah antarperlakuan dilakukan dengan uji
Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf nyata α =
5%. Pengolahan data dilakukan dengan
menggunakan software R versi 4.0.3 dan R Studio
versi 1.4.1103.
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Keterangan: Huruf berbeda menunjukkan perbedaan
nyata antarperlakuan menurut uji BNT
pada taraf α = 5%.

Gambar 2. Tinggi Tanaman Padi pada
Varietas Ciherang dan Inpari 42
120
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Tinggi tanaman (cm)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola pertumbuhan tinggi tanaman dua
varietas padi sawah (Ciherang dan Inpari 42)
memperlihatkan peningkatan yang cukup
signifikan pada fase anakan aktif (28 HST) dan
primordia (42 HST). Pada fase pertumbuhan awal
(14 HST), tinggi tanaman antarkedua varietas
yang diuji belum menunjukkan perbedaan yang
signifikan (Gambar 2). Tinggi tanaman padi
varietas Ciherang pada umur 14 HST yaitu 34,75
cm, sedangkan varietas Inpari 42 yaitu 37,96 cm.
Berdasarkan hasil ANOVA, perlakuan varietas
menunjukkan pengaruh yang nyata ketika
tanaman memasuki fase anakan aktif (28 HST).
Perbedaan siginifikan juga terlihat pada saat
tanaman berumur 42, 56, dan 70 HST hingga
panen. Secara morfologi, karakteristik padi
varietas Inpari 42 memiliki tinggi tanaman yang
lebih tinggi dibandingkan varietas Ciherang pada
saat tanaman memasuki fase anakan aktif hingga
panen. Pada saat panen, rata-rata tinggi tanaman
varietas Inpari 42 dapat mencapai 100,01 cm atau
6,71% lebih tinggi dibandingkan varietas
Ciherang.
Gambar 3 memperlihatkan respons tinggi
tanaman padi sawah pada aplikasi pupuk hayati.
Hasil ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan
pupuk hayati tidak memberikan pengaruh
signifikan terhadap tinggi tanaman pada padi
sawah yang diuji pada percobaan ini. Respons
tinggi tanaman padi tidak menunjukkan adanya
perbedaan yang signfikan pada saat tanaman
berumur 14, 28, 42, 56, dan 70 HST hingga
panen. Tinggi tanaman terus meningkat pada saat
tanaman memasuki fase anakan aktif (28 HST)
hingga keluar malai (70 HST) dan
memperlihatkan laju pertumbuhan yang cukup
signifikan pada fase ini. Namun, tinggi tanaman
padi memperlihatkan laju pertumbuhan relatif
rendah pada saat fase keluar malai (70 HST)
hingga panen. Pada saat panen, rata-rata tinggi
tanaman yang dihasilkan yaitu berkisar 95,83–
98,02 cm.
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Gambar 3. Tinggi Tanaman Padi
Perlakuan Pupuk Hayati

pada

Berdasarkan hasil ANOVA, jumlah anakan
per rumpun tidak dipengaruhi oleh perlakuan
varietas dan pupuk hayati yang diuji pada
percobaan ini. Jumlah anakan per rumpun pada
kedua varietas padi sawah (Ciherang dan Inpari
42) tidak menunjukkan adanya perbedaan yang
signifikan pada umur 14 HST hingga panen. Hal
ini mengindikasikan bahwa varietas Ciherang dan
Inpari 42 tidak memiliki perbedaan secara genetik
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memasuki fase anakan aktif (28 HST), baik
varietas Ciherang dan Inpari 42. Pertumbuhan
jumlah anakan per rumpun padi varietas Ciherang
dan Inpari 42 dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 5. Jumlah Anakan per Rumpun Padi
pada Perlakuan Pupuk Hayati
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Gambar 4. Jumlah Anakan per Rumpun pada
Padi Varietas Ciherang dan Inpari
42
Pemberian pupuk hayati tidak berpengaruh
terhadap jumlah anakan. Respons jumlah anakan
per rumpun pada umur 14 HST hingga panen
tidak menunjukkan adanya perbedaan yang
signifikan terhadap perlakuan pupuk hayati
Formula A, Formula B, dan Formula C. Selain itu,
jumlah anakan per rumpun pada masing-masing
perlakuan menunjukkan pola pertumbuhan yang
relatif sama. Laju pertumbuhan jumlah anakan
per rumpun meningkat cukup signifikan pada saat
tanaman berumur 14 HST hingga 28 HST. Hal ini
menunjukkan bahwa tanaman padi memasuki
fase anakan aktif yang ditandai dengan laju
pertumbuhan jumlah anakan yang cukup tinggi.
Laju pertumbuhan jumlah anakan per rumpun
meningkat hingga tanaman berumur 42 HST (fase
primordia), namun dengan laju pertumbuhan
lebih rendah dibandingkan pada fase sebelumnya.
Selanjutnya, laju pertumbuhan jumlah anakan per
rumpun mengalami penurunan setelah melewati
fase primordia dengan jumlah anakan per rumpun
yang dihasilkan lebih sedikit pada saat tanaman

Pertumbuhan tanaman yang optimal akan
mempengaruhi bobot kering (biomassa) yang
dihasilkan. Bobot kering jerami merupakan salah
satu indikator pertumbuhan tanaman padi. Hasil
ANOVA menunjukkan bahwa bobot kering
jerami padi pada percobaan ini tidak dipengaruhi
oleh pemberian pupuk hayati. Respons bobot
kering jerami padi yang dihasilkan pada saat
panen tidak menunjukkan adanya perbedaan yang
signifikan antarperlakuan pupuk hayati, baik
Formula A, Formula B, Formula C maupun tanpa
perlakuan pupuk hayati. Selain itu, persentase
kandungan bahan kering jerami padi pada
masing-masing perlakuan pupuk hayati Formula
A, Formula B, dan Formula C juga tidak berbeda
nyata dibandingkan tanpa perlakuan pupuk
hayati. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian
pupuk hayati Formula A, Formula B, dan Formula
C tidak meningkatkan bobot kering dan
persentase kandungan bahan kering jerami padi.
Respons bobot kering dan persentase kandungan
bahan kering jerami padi pada perlakuan pupuk
hayati disajikan pada Gambar 6.
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Tabel 3 memperlihatkan respons tingkat
kehijauan daun padi pada perlakuan varietas dan
pupuk hayati. Xie et al. (2011) menyatakan bahwa
nilai kehijauan daun SPAD berkaitan dengan
kandungan klorofil daun. Kandungan klorofil
daun berperan penting dalam proses-proses
fisiologi tanaman yang akan berpengaruh
terhadap pertumbuhan tanaman dan hasil gabah.
Hasil ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan
varietas berpengaruh nyata terhadap tingkat
kehijauan daun padi pada saat fase vegetatif dan
pemasakan, sedangkan perlakuan pupuk hayati
tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap
tingkat kehijauan padi pada saat fase vegetatif,
generatif, dan pemasakan.

Tabel 3. Pengaruh Varietas dan Pupuk Hayati terhadap Tingkat Kehijauan Daun Padi
Perlakuan
Varietas (V)
Ciherang
Inpari 42
Pupuk hayati (P)
Kontrol
Formula A
Formula B
Formula C
ANOVA:
V
P
V×P

Vegetatif

Tingkat kehijauan daun (SPAD value)
Generatif
Pemasakan

39.53 b
42.11 a

40.33
38.81

30.97 a
20.74 b

40.29
41.01
41.06
40.92

38.93
39.85
39.72
39.77

26.68
25.72
24.64
26.39

*
tn
tn

tn
tn
tn

*
tn
tn

Keterangan: Angka pada kolom yang sama diikuti huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata menurut uji BNT
pada taraf α = 5%, *: berbeda nyata pada taraf α = 5%, tn: tidak berbeda nyata.

Pada saat fase vegetatif dan pemasakan,
tingkat kehijauan daun padi varietas Ciherang dan
Inpari 42 memiliki perbedaan yang signifikan,
tetapi tingkat kehijauan daun pada kedua varietas
tersebut relatif sama pada saat fase generatif. Padi
varietas Ciherang cenderung memiliki tingkat
kehijauan daun yang lebih rendah dibandingkan
varietas Inpari 42. Rata-rata tingkat kehijauan
daun yang dihasilkan pada padi varietas Ciherang
yaitu 39,53, sedangkan tingkat kehijauan daun
yang dihasilkan pada varietas Inpari 42 yaitu

42,11. Sebaliknya, padi varietas Ciherang
memiliki nilai tingkat kehijauan daun yang lebih
tinggi dibandingkan varietas Inpari 42 pada saat
fase pemasakan. Rata-rata nilai tingkat kehijauan
daun padi varietas Ciherang yaitu 30,97 atau
49,32% lebih tinggi dibandingkan Inpari 42
yang memiliki tingkat kehijauan daun yaitu
20,74.
Perlakuan pupuk hayati tidak menunjukkan
adanya pengaruh signifikan terhadap tingkat
kehjiaun daun padi, baik pada saat fase vegetatif,
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generatif, maupun pemasakan (Tabel 3). Respons
tingkat kehijauan daun yang dihasilkan
antarperlakuan relatif tidak berbeda nyata. Pada
perlakuan pupuk hayati, nilai tingkat kehijauan
daun pada masing-masing perlakuan cenderung
mengalami penurunan dari fase vegetatif,
generatif, dan generatif.
Respons beberapa peubah komponen hasil
dan hasil padi sawah dipengaruhi oleh varietas
dan pemberian pupuk hayati (Tabel 4). Hasil
ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan varietas
berpengaruh nyata terhadap jumlah isi per malai,
sedangkan tidak menunjukkan pengaruh nyata
pada respons komponen hasil lainnya seperti
jumlah anakan produktif per rumpun, panjang

malai, jumlah gabah hampa per malai, kerapatan
gabah per malai, persentase gabah isi, bobot
gabah per rumpun, dan hasil gabah. Jumlah gabah
isi per malai yang dihasilkan antara padi varietas
Ciherang dan Inpari 42 memperlihatkan
perbedaan yang signifikan. Padi varietas Inpari 42
memiliki jumlah gabah isi per malai yang
dihasilkan relatif lebih banyak dibandingkan
varietas Ciherang. Rata-rata jumlah gabah isi per
malai yang dihasilkan padi varietas Inpari 42
yaitu 169,05 biji atau 45,53% lebih tinggi
dibandingkan varietas Ciherang dengan jumlah
gabah isi per malai yang dihasilkan hanya 116,06
biji.

Tabel 4. Pengaruh Varietas dan Pupuk Hayati terhadap Komponen Hasil dan Hasil Padi
Perlakuan
Varietas (V)
Ciherang
Inpari 42
Pupuk hayati (P)
Kontrol
Formula A
Formula B
Formula C
ANOVA:
V
P
V×P

JAP

PM

JGI

JGH

KGM

PGI

BSB

BGR

HG

11.81
12.71

22.95
22.98

116.16 b
169.05 a

15.48
18.36

5.73
8.16

88.19
90.12

25.90 a
21.58 b

31.09
38.81

5.23
5.55

10.92
12.63
12.60
12.90

22.14 b
23.12 a
23.37 a
23.23 a

125.08 b
126.90 b
172.87 a
145.57 ab

15.25
14.30
21.40
16.73

6.33 b
6.10 b
8.33 a
7.02 ab

88.46
89.70
89.09
89.50

22.16 c
23.97 b
24.13 ab
24.69 a

30.69 b
30.75 b
40.14 a
38.22 ab

4.93 b
5.15 b
5.95 a
5.51 ab

tn
tn
tn

**
**
**

tn
tn
tn

tn
*
tn

*
*
tn

tn
tn
tn

tn
*
tn

tn
*
tn

tn
*
tn

Keterangan: Angka pada kolom yang sama diikuti huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata menurut uji BNT
pada taraf α = 5%, *: berbeda nyata pada taraf α = 5%, tn: tidak berbeda nyata. JAP: jumlah anakan
produktif per rumpun, PM; panjang malai (cm), JGI: jumlah gabah isi per malai, JGH: jumlah gabah
hampa per malai, KGM: kerapatan gabah per malai (biji/cm), PGI: persentase gabah isi (%), BSB: bobot
1.000 biji, BGR: bobot gabah per rumpun (g), HG: hasil gabah (t GKG/ha).

Berdasarkan hasil ANOVA, pengaruh pupuk
hayati menunjukkan perbedaan yang signifikan
pada beberapa peubah komponen hasil seperti
panjang malai, jumlah gabah isi per malai,
kerapatan gabah per malai, dan bobot gabah per
rumpun, sedangkan respons jumlah anakan
produktif per rumpun, jumlah gabah hampa per
malai, dan persentase gabah isi tidak dipengaruhi
oleh perlakuan pupuk hayati. Pemberian pupuk
hayati menunjukkan perbedaan yang signifikan
terhadap panjang malai dibandingkan tanpa

pemberian pupuk hayati (kontrol). Pemberian
pupuk hayati Formula A, Formula B, dan Formula
C memperlihatkan karakter malai padi yang
dihasilkan lebih panjang dibandingkan tanpa
pemberian pupuk hayati, namun tidak ada
perbedaan yang signifikan antarperlakuan pupuk
hayati. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian
pupuk hayati dapat meningkatkan panjang malai
padi, baik aplikasi pupuk hayati dengan Formula
A, Formula B, maupun Formula C.
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Respons jumlah gabah isi per malai,
kerapatan gabah per malai, dan bobot gabah per
rumpun menunjukkan perbedaan yang signifikan
terhadap pemberian pupuk hayati. Perlakuan
pupuk hayati Formula B memperlihatkan jumlah
gabah isi per malai yang lebih banyak dengan
kerapatan gabah per malai yang dihasilkan juga
lebih tinggi dibandingkan perlakuan Formula A
dan tanpa aplikasi pupuk hayati (kontrol), namun
tidak berbeda nyata dengan perlakuan Formula C.
Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah gabah isi
per malai dan kerapatan gabah per malai dapat
ditingkatkan dengan pemberian pupuk hayati
Formula B. Rata-rata jumlah gabah isi per malai
dan kerapatan gabah per malai yang dihasilkan
pada aplikasi Formula B berurut-turut dapat
mencapai 172,87 cm dan 8.33 biji/cm.
Bobot gabah per rumpun dipengaruhi oleh
perlakuan pupuk hayati, namun tidak dipengaruhi
oleh varietas yang digunakan (Tabel 4). Respons
yang sama juga ditunjukkan pada hasil gabah
yang diperoleh. Pengaruh nyata hanya terdapat
pada perlakuan pupuk hayati, sedangkan
perlakuan varietas tidak memperlihatkan respons
yang nyata dengan hasil gabah yang diperoleh
relatif tidak berbeda nyata. Bobot gabah per
rumpun yang dihasilkan memiliki perbedaan yang
signifikan terhadap pupuk hayati yang
diaplikasikan. Pemberian pupuk hayati Formula
B menghasilkan bobot gabah per rumpun yang
lebih tinggi dibandingkan perlakuan Formula A
dan tanpa aplikasi pupuk hayati (kontrol), namun
tidak berbeda nyata dengan perlakuan Formula C.
Rata-rata bobot gabah per rumpun yang
dihasilkan pada perlakuan pupuk hayati Formula
B yaitu 40,14 g atau 30,8% lebih tinggi
dibandingkan tanpa pupuk hayati (30,69 g).
Peningkatan bobot gabah per rumpun akan
berpengaruh terhadap produktivitas padi yang
dihasilkan. Berdasarkan hasil analisis korelasi
pada percobaan ini, bobot gabah per rumpun
memiliki korelasi positif terhadap peningkatan
hasil gabah (r = 0,62**).
Respons hasil gabah kering giling
memperlihatkan perbedaan yang signifikan
terhadap berbagai perlakuan pupuk hayati pada
percobaan
ini.
Perlakuan
Formula
B
menunjukkan hasil gabah lebih tinggi

dibandingkan perlakuan Formula A dan tanpa
perlakuan pupuk hayati, namun tidak berbeda
nyata dengan perlakuan Formula C. Pemberian
pupuk hayati Formula B dapat meningkatkan
hasil gabah sebesar 20,59% dengan produktivitas
yang dicapai sebesar 5,95 t GKG/ha dibandingkan
tanpa perlakuan pupuk hayati. Hal ini disebabkan
oleh kandungan mikroorganisme pada pupuk
hayati Formula B dan Formula C yang berperan
penting dalam membantu penyediaan unsur hara
bagi tanaman, seperti Azospirillum sp. dan
Azotobacter sp. yang mampu menambat nitrogen
(Danapriatna,
Lactobacillus
sp.,
2016),
Pseudomonas sp., dan Bacillus sp. yang dapat
melarutkan fosfat di dalam tanah (Sofatin et al.,
2016; Kalay et al., 2019). Selain itu,
mikroorganisme lain seperti Saccharomyces
cerevisae dan Paenibacillus macerans yang
terdapat pada pupuk hayati Formula B berperan
penting sebagai dekomposer, pendegradasi
senyawa organik, dan perombak selulosa
(Frediansyah & Sudiana, 2013; Nurlaila &
Wardhanita, 2019). Oleh karena itu, peran penting
mikroorganisme yang terdapat pada pupuk hayati
tersebut
akan
meningkatkan
efektivitas
penyerapan unsur hara di sekitar perakaran
tanaman padi sehingga tanaman dapat tumbuh
dan berproduksi secara optimal.
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Keterangan:

15

Huruf berbeda di atas
diagram batang menunjukkan
perbedaan nyata antarnilai
tengah perlakuan menurut uji
BNT pada taraf α = 5%.
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Gambar 7. Pengaruh Pupuk Hayati terhadap Bobot 1.000 Biji pada Dua Varietas Padi Sawah
Hasil ANOVA menunjukkan bahwa
bobot 1.000 biji dipengaruhi oleh interaksi antara
varietas dan pupuk hayati. Pemberian pupuk
hayati dapat meningkatkan bobot 1.000 biji pada
kedua varietas padi sawah yang diuji pada
percobaan ini, baik Ciherang maupun Inpari 42
(Gambar 7). Hal ini sejalan dengan penelitian
Marliani et al. (2019) yang melaporkan bahwa
penggunaan pupuk hayati dapat meningkatkan
bobot 1.000 biji. Bobot 1.000 biji yang dihasilkan
padi varietas Ciherang cenderung lebih tinggi
dibandingkan varietas Inpari 42. Bobot 1.000 biji
tertinggi terdapat pada padi varietas Ciherang
yang diaplikasikan pupuk hayati Formula C,
sedangkan bobot 1.000 biji paling rendah terdapat
pada padi varietas Inpari 42 yang tidak
diaplikasikan pupuk hayati. Pemberian pupuk
hayati Formula C pada varietas Ciherang
menghasilkan bobot 1.000 biji yaitu 27,77 g atau
meningkat sebesar 17% dibandingkan tanpa
perlakuan pupuk hayati. Pada padi varietas
Ciherang, bobot 1.000 biji yang dihasilkan relatif
tidak berbeda nyata antara perlakuan Formula A
dan Formula B, namun lebih tinggi dibandingkan
tanpa perlakuan pupuk hayati. Pada padi varietas
Inpari 42, bobot 1.000 biji yang dihasilkan
meningkat sebesar 6.47% dengan pemberian
pupuk hayati, baik Formula A, Formula B,
maupun Formula C dibandingkan tanpa
pemberian pupuk hayati.

KESIMPULAN
Padi varietas Ciherang dan Inpari 42
memiliki perbedaan pada karakter tinggi tanaman,
jumlah gabah isi per malai, dan bobot 1.000 biji.
Inpari 42 memiliki postur tanaman yang lebih
tinggi dibandingkan Ciherang dengan jumlah
gabah isi per malai juga lebih banyak, namun
bobot 1.000 biji yang dihasilkan lebih sedikit.
Pemberian pupuk hayati menunjukkan respons
yang lebih baik terhadap karakter komponen hasil
padi, antara lain: panjang malai, jumlah gabah isi
per malai, kerapatan gabah per malai, bobot 1.000
biji, dan bobot gabah per rumpun dibandingkan
tanpa pemberian pupuk hayati. Pemberian pupuk
hayati Formula B dapat meningkatkan hasil gabah
sebesar 20,59% dengan produktivitas yang
dihasilkan yaitu 5,95 t GKG/ha. Padi varietas
Ciherang yang diaplikasikan pupuk hayati
Formula C mampu memberikan hasil terbaik
terhadap bobot 1.000 biji dibandingkan perlakuan
lainnya.
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Pengaruh Jenis Benih Dan Zat Pengatur Tumbuh Terhadap Pertumbuhan Umbi Uwi
(Dioscorea spp.)
Listy Anggraeni1, Handoko1, Thohir Zubaidi1, Sudarmadi Purnama1
1
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
*Korespondensi : listyanggraeni0@gmail.com
ABSTRACT
Yam is an alternative food that has not been explored much because of the lack of cultivation techniques and use as
side crops in the yard. In general, yams are cultivated from small tubers, and some yams produce bulbils but are
rarely used as seeds. The process of enlargement of yam tubers itself takes approximately 6 months, therefore
accelerating the enlargement of yam tubers needs to be studied more deeply. This study aimed to determine the speed
of tubers and bulbils seed budding and the growth with the addition of growth regulators. The materials used are
tubers, bulbil, auxin and cytokine, manure, NPK fertilizer, insecticide. The study was designed using a randomized
block design with 2 factors and 3 replications. The results showed that bulbil seeds germinated faster than bulb
seeds. The number of leaves and stem diameter did not show any difference, while plant height, tuber weight, and
tuber diameter showed significantly different results on auxin treatment. Bulbil seeds showed more optimal budding
and growth than bulb seeds. Growth and yield of yam with auxin were more maximal than other treatments.
Keywords: Yam; Bulbil; Tuber; Auxin; Cytokine
ABSTRAK
Uwi merupakan pangan alternatif yang belum banyak diekplorasi. Hal ini terjadi karena terkait teknis budidaya yang
belum memadai dan pemanfaatannya terbatas sebagai tanaman sampingan dipekarangan. Umumnya uwi
dibudidayakan dengan benih asal umbi yang berukuran kecil, ada beberapa uwi yang menghasilkan bulbil namun
jarang dimanfaatkan sebagai benih. Proses pembesaran umbi uwi sendiri membutuhkan waktu lebih kurang 6 bulan,
sehingga cara percepatan pembesaran umbi uwi perlu dikaji lebih dalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui kecepatan tumbuh benih asal umbi dan bulbil dan pertumbuhannya dengan penambahan ZPT. Bahan
yang digunakan antara lain benih asal umbi, bulbil, auksin, sitokinin, pupuk kandang, pupuk NPK, insektisida. Alat
yang digunakan adalah pisau, timbangan, cangkul, tangkil, gergaji, sprayer dan gembor. Rancangan yang digunakan
adalah rancangan acak kelompok (RAK) faktorial terdiri dari 2 faktor dan 3 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa benih bulbil mengalami pertunasan lebih cepat dibandingkan benih umbi. Parameter jumlah daun, dan
diameter batang tidak menunjukkan perbedaan, sedangkan tinggi tanaman, berat umbi, dan diameter umbi
menunjukkan hasil yang berbeda nyata pada perlakuan auksin. Benih bulbil menunjukan pertunasan dan
pertumbuhan lebih optimal dibandingkan benih umbi. Pertumbuhan tanaman dan hasil panen dengan pemberian
auksin lebih maksimal dibandingkan perlakuan lainnya.
Kata Kunci : Uwi, Bulbil, Umbi, Auksin, Sitokinin

PENDAHULUAN
Tanaman uwi merupakan sejenis umbiumbian yang digunakan sebagai pangan
alternatif. Umbi uwi (Dioscorea spp.) merupakan
salah satu jenis umbi yang banyak tumbuh di
Indonesia memiliki kandungan karbohidrat yang
tinggi dan rendah kadar gula (Jiang et al., 2012).
Menurut Hapsari (2014) Budidaya tanaman
uwi umumnya mengunakan biji, umbi dan bulbil.
Penggunaan biji dapat menghasilkan tanaman
yang tidak seragam berbeda dengan umbi dan
bulbil. Meskipun cenderung mudah untuk
dibudidayakan secara monokultur dan tumpang

sari, pengkajian mengenai kecepatan tumbuh
antara benih asal umbi dan bulbil belum dikaji
lebih dalam.
Pertumbuhan uwi yang terdiri dari fase
pertumbuhan vegetatif awal, pembesaran umbi
dan generatif yang ditandakan dengan
pertumbuhan biji atau bulbil selama 9 bulan
hingga panen. Proses pembesaran umbi sendiri
membutuhkan waktu ± 6 bulan hingga siap panen.
Pembesaran umbi dapat dipersingkat dengan
penanmbahan hormone pengatur tumbuh,
sehingga dapat dipanen lebih cepat atau umbi
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yang dipanen menjadi lebih besar dalam kurun
waktu 9 bulan.
Zat pengatur tumbuh yang digunakan adalah
auksin dan sitokinin dimana masing-masing
berperan dalam menstimulir pemanjangan,
pembesaran
sel,
dan
pembelahan
sel
(Widiastoety, 2014). Penggunaan kedua ZPT
yang bersifat sinergis ini diduga dapat
mempercepat pertumbuhan dan pembesaran umbi
tanaman uwi. Kombinasi auksin dan sitokinin
diharapkan
mampu
mengoptimalkan
pertumbuhan uwi.
METODE
Bahan yang digunakan antara lain benih
asal umbi, bulbil, auksin, sitokinin, label, pupuk
kandang, pupuk NPK, insektisida, bambu dan tali.
Alat yang digunakan adalah pisau, timbangan,
cangkul, tangkil, gergaji, sprayer dan gembor.
Percobaan dilakukan menggunakan rancangan
acak kelompok faktorial dengan 2 faktor dan 3
ulangan. Faktor pertama adalah jenis bibit:
1 = Benih asal umbi
2 = Benih asal bulbil
Faktor kedua jenis ZPT dan ukuran benih :
Aa = kontrol (0-10 g)
Ab = kontrol (10-20 g)
Ac = kontrol (20-30 g)
Ad = kontrol (30-40 g)
Ba = auksin (0-10 g)
Bb = auksin (10-20 g)
Bc = auksin (20-30 g)
Bd = auksin (30-40 g)
Ca = sitokinin (0-10 g)
Cb = sitokinin (10-20 g)
Cc = sitokinin (20-30 g)
Cd = sitokinin (30-40 g)
Da = auksin+sitokinin (0-10 g)
Db = auksin+sitokinin (10-20 g)
Dc = auksin+sitokinin (20-30 g)
Dd = auksin+sitokinin (30-40 g)
Benih direndam selama 1 jam dengan konsentrasi
ZPT 50 ppm.
Dengan demikian terdapat 96 satuan
percobaan. Data yang diperoleh diuji dengan sidik
ragam dan dilanjutkan uji lanjut BNT pada taraf
5%.

Tahapan penelitian terdiri dari:
a. Persiapan lahan
Persiapan
lahan
dilakukan
dengan
membersihkan sisa-sisa vegetasi tanaman
sebelumnya, dan juga gulma-gulma yang berada
didalam petakan maupun disekitar petakan.
Mengolah tanah dengan cara membalikkan tanah
yang berada didalam petakan dengan
menggunakan cangkul kemudian permukaan
tanah yang berada didalam petakan diratakan.
b. Persiapan benih dan perlakuan
Benih berupa umbi dan bulbil disiapkan,
kemudian dikelompokkan sesuai ukuran terkecil
hingga terbesar dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) 0-10 g, (b)10-20 g, (c)20-30 g dan (d)30-40 g.
Perendaman hormon dilambangkan sebagai
berikut: (A) perendaman air biasa (kontrol), (B)
perendaman auksin, (C) perendaman sitokinin,
dan (D) perendaman dengan auksin yang
dicampur dengan sitokinin. Perendaman
dilakukan selama 1 jam dengan konsentrasi 50
ppm.
c. Penanaman dan pemeliharaan
Penanaman dilakukan dengan cara melubangi
tanah dengan kedalaman ≤ 5 cm. Umbi uwi
diletakkan kedalam tanah lalu ditutup dengan
tanah,
kemudian
disiram
dengan
air.
Pemeliharaan
dilakukan
dengan
cara
membersihkan sekitar pertanaman uwi dari
gulma, penyiraman, dan juga pemberian bambu
penopang. Pemupukan dilakukan sebanyak dua
kali yaitu pada pemupukan pertama dilakukan
dengan cara melarutkan pupuk N,P,K dengan
dosis 10 g kemudian dilarutkan dengan air
sebanyak 10 L setelah itu disiramkan disekitar
pertanaman uwi. Pemupukan kedua dengan cara
di tugal pupuk dimasukkan kedalam tanah dengan
cara melubangi tanah kemudian ditutup dengan
tanah.
d. Pemanenan
Pemanenan dilakukan pada umur tanaman 4
bulan dengan ciri-ciri tanaman uwi siap panen
ditandai dengan menguningnya daun dan rontok
dan batangnya mengering.

115

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

e. Pengamatan
Pengamatan dilakukan terhadap parameter
tinggi tanaman dan jumlah daun, yang diamati
setiap 2 minggu sekali. Diameter batang, berat
umbi, dan diameter umbi yang diamati saat panen.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada
perngaruh nyata pada jenis benih yang digunakan
terhadap pertumbuhan tanaman. Benih asal bulbil
menunjukkan perbedaan dibandingkan benih asal
umbi. Tinggi tanaman (104.87 cm), jumlah daun
(70.32 helai), diameter batang (0,97 cm), berat
umbi (284.30 g), dan diameter umbi (48.03 cm)
lebih besar dibanding benih asal umbi (Tabel 1).
Secara fisiologi pertumbuhan benih asal
bulbil lebih cepat pertumbuhannya karena
memiliki tunas utama dan tidak mengalami stress
akibat patogen atau lingkungan seperti benih asal
umbi yang dalam perlakuannya dipotong-potong
terlebih dahulu. Luka yang diakibatkan potongan
membutuhkan dapat menimbulkan patogen dalam
tanah menginfeksi benih sehingga pertumbuhan
menjadi terganggu (Rahayu, 2011).
Pertunasan uwi diawali dengan pertumbuhan
akar pada titik tumbuh yang berada dipermukaan
kulit umbi. Berbeda dengan benih asal bulbil
dimana titik pertumbuhan tunas dan akar terlihat
jelas perbedaan, pada benih asal umbi titik
pertumbuhan tunas dan akar sulit dibedakan.
Pertumbuhan tunas pada benih asal bulbil lebih
cepat, sebab pertumbuhan tunas muncul lebih
dahulu dibanding pada pertumbuhan akar, hal ini
berbeda dengan pertumbuhan benih asal umbi
dimana pertumbuhan akar muncul lebih dahulu
dibandingkan pertumbuhan tunas. Hal ini sejalan
dengan pernyataan Santosa dkk (2016) dimana
pertumbuhan umbi bertunas (dalam hal ini bulbil)
lebih cepat dibanding umbi yang tidak bertunas.
Pertumbuhan tunas terlebih dahulu memberi
keuntungan tanaman untuk membentuk energi
dari hasil fotosintesis sehingga pertumbuhan
tanaman lebih cepat. Pada penelitian ini tunas asal
bulbil tumbuh pada umur tanaman 2- 3 minggu,

sedangkan tunas asal umbi tumbuh pada umur
tanaman 1-1,5 bulan.
Pemberian hormon auksin dan sitokinin
menunjukkan perbedaan pada tinggi tanaman,
berat umbi dan diameter umbi. Tinggi tanaman
pada perendaman auksin+sitokinin tidak berbeda
nyata dengan kontrol. Sedangkan perendaman
dengan auksin berbeda pada ukuran benih 20-30
g bila dibandingkan kontrol, kecuali pada
perlakuan ukuran benih 10-20 g dan 30-40 g.
Perlakuan sitokinin juga menunjukkan hasil yang
tidak berbeda dengan kontrol kecuali pada ukuran
benih 10-20 g.
Hormon auksin dalam penambahan tinggi
tanaman berperan sebagai senyawa perangsang
pemanjangan dan pembelahan sel. fungsi lain
auksin diantaranya mempengaruhi pertambahan
panjang batang, pertumbuhan, diferensiasi dan
percabangan akar (Arimarsetiowati dan Ardiyani,
2012).
Jumlah daun dan diameter batang tidak
dipengaruhi oleh penambahan hormon auksin
maupun sitokinin. Jumlah daun pada tanaman uwi
seharusnya berkorelasi dengan klorofil untuk
pertumbuhan tanaman, namun pada penelitian ini
jumlah daun yang dihasilkan cenderung sama
tidak ada pengaruh yang signifikan. Hal ini juga
terjadi pada diameter batang yang umumnya
cenderung memiliki ukuran yang sama selama
proses pertumbuhan tanaman. Selain itu adanya
auksin
endogen
pada
tanaman
juga
mengakibatkan penambahan auksin memacu
penghambatan pada tanaman sesuai dengan
pernyataan Sulasiah dkk (2015) bahwa
penambahan auksin pada media kultur akan
menyebabkan interaksi yang tidak seimbang
dengan auksin endogen dan tidak dapat
menghasilkan jumlah akar yang lebih banyak.
Sejalan dengan Azwar (2018) bahwa ZPT hanya
efektif pada konsentrasi tertentu, dimana
konsentrasi yang terlalu rendah tidak efektif
merangsang perkecambahan, pertumbuhan dan
perkembangan tanaman, sedangkan konsentrasi
yang terlalu tinggi dapat menghambat
perkecambahan, menghambat pertumbuhan,
meracuni bahkan mematikan.
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Berat umbi pada perlakuan auksin+sitokinin
tidak berbeda nyata dibandingkan dangan kontrol
kecuali pada ukuran benih 0-10 g. Perendaman
auksin tidak berbeda nyata kecuali pada ukuran
benih 0-10 g, sedangkan perendaman dengan
sitokinin tidak menunjukkan pengaruh nyata.
Berat umbi ditunjukkan dengan penambahan
volume umbi yang disebabkan oleh proses
metabolisme yang disimpan sebagai cadangan
makanan diumbi. Proses penambahan masa ini
menunjukkan kandungan cadangan makanan
yang berupa karbohidrat yang cenderung lebih
banyak pada penambahan auksin pada benih
berukuran paling kecil, yang juga terjadi pada
penambahan auksin+sitokinin.
Pada
penambahan berat umbi hormon auksin lebih
berpengaruh dibandingkan sitokinin, sebab
penambahan volume pada sel-sel umbi yang
kemudian membentuk jaringan yang membentuk
organ akar yang membesar membentuk umbi.
Lestari (2011) menyatakan bahwa auksin dapat
meningkatkan proses metabolisme pada tanaman
bawang
merah
sehingga
menyebabkan
peningkatan pembentukan karbohidrat, protein
dan lemak yang pada akhirnya potensi hasil panen

dapat lebih meningkat. Proses pertumbuhan umbi
berkaitan erat dengan suplai karbohidrat,
sehingga selama pertumbuhan umbi akan terjadi
pembesaran dan pembelahan sel, suplai
karbohidrat begitu besar gunanya sebagai energi
dan sisanya akan ditimbun dalam bentuk
cadangan makanan.
Diameter umbi juga dipengaruhi oleh
perendaman ZPT, dimana pemberian auksin
menunjukkan hasil tinggi meskipun tidak berbeda
nyata dengan yang lain kecuali untuk ukuran
benih 0-10 g. Auksin berfungsi mengatur
pertumbuhan dan fungsi fisiologis lain dalam
tubuh tanaman di luar jaringan tempat auksin
terbentuk yang memengaruhi tekanan osmotic
tumbuhan sehingga auksin dapat memperpanjang
atau mengembangkan ukuran sel (Agustina,
2004).
Pada penelitian menunjukkan tidak adanya
interaksi antara jenis benih yang digunakan
dengan
perlakuan
terhadap
parameter
pertumbuhan, diduga pertumbuhan uwi lebih
dipengaruhi oleh jenis benih itu sendiri.

Tabel 1. Pengaruh Jenis benih dan zat pengatur tumbuh terhadap parameter pertumbuhan
Perlakuan

Tinggi tanaman
(cm)
Pengaruh Jenis bibit
1
49.19 b
2
104.87 a
Pengaruh Perlakuan
Aa
65.63 b
Ab
76.72 b
Ac
59.64 b
Ad
83.35 b
Ba
31.81 b
Bb
99.66 ab
Bc
181.11 a
Bd
90.69 ab
Ca
46.65 b
Cb
87.51 ab
Cc
76.70 b
Cd
62.63 b
Da
39.26 b
Db
71.54 b
Dc
80.28 b
Dd
79.29 b

Jumlah daun
(helai)

Diameter batang
(cm)

Berat umbi
(gr)

Diameter umbi
(cm)

30.02 b
70.32 a

0.59 b
0.97 a

98.23 b
284.30 a

31.82 b
48.03 a

44.97 a
55.92 a
40.33 a
54.45 a
27.00 a
65.64 a
56.25 a
60.50 a
37.89 a
57.78 a
62.53 a
48.11 a
24.70 a
56.70 a
58.11 a
51.81 a

0.44 a
0.46 a
0.61 a
0.67 a
0.73 a
0.89 a
0.76 a
0.98 a
0.79 a
1.07 a
0.96 a
0.99 a
0.57 a
0.95 a
0.90 a
0.67 a

206.86 abc
189.04 abc
151.70 abc
146.83 abc
64.26 c
312.04 ab
222.73 abc
334.99 a
112.57 bc
186.26 abc
183.82 abc
279.45 abc
79.78 c
160.99 abc
228.38 abc
200.50 abc

49.77 ab
36.23 abc
33.93 abc
37.08 abc
22.39 c
57.22 a
43.16 abc
46.08 abc
28.38 bc
43.58 abc
41.96 abc
33.23 abc
27.48 bc
38.19 abc
48.31 abc
51.83 ab
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Pengaruh Interaksi
1Aa
17.92
1Ab
50.46
1Ac
22.70
1Ad
93.70
1Ba
44.11
1Bb
105.93
1Bc
62.93
1Bd
43.57
1Ca
11.58
1Cb
56.65
1Cc
55.64
1Cd
6.64
1Da
46.06
1Db
52.58
1Dc
61.29
1Dd
55.31

8.95
31.61
8.17
64.28
26.94
67.39
29.61
23.67
5.95
30.94
42.94
2.61
22.00
40.06
45.83
29.33

0.24
0.26
0.33
0.52
0.77
0.94
0.75
0.75
0.26
0.59
0.47
0.68
0.56
0.82
0.79
0.66

20.32
71.03
25.72
95.30
88.60
299.37
43.63
88.07
33.43
120.60
121.93
29.01
63.78
131.14
245.67
94.03

38.43
26.57
14.55
31.45
22.95
56.63
36.53
31.70
7.43
39.48
31.03
10.17
33.25
40.41
44.55
43.93

Lanjutan….
Perlakuan

Tinggi tanaman
Jumlah daun
Diameter batang
Berat umbi
Diameter umbi
(cm)
(helai)
(cm)
(gr)
(cm)
Pengaruh Interaksi
2Aa
113.35
81.00
0.66
393.40
61.10
2Ab
102.99
80.22
0.66
307.04
45.90
2Ac
96.58
72.50
0.90
277.67
53.30
2Ad
73.01
44.61
0.83
198.35
42.70
2Ba
19.52
27.06
0.68
39.91
21.83
2Bb
93.40
63.88
0.83
324.71
57.80
2Bc
299.29
82.89
0.76
401.83
49.78
2Bd
137.81
97.33
1.21
581.92
60.47
2Ca
81.71
69.83
1.33
191.70
49.33
2Cb
118.36
84.61
1.53
251.92
47.67
2Cc
97.76
82.11
1.45
245.71
52.88
2Cd
118.61
93.61
1.30
529.88
56.30
2Da
32.46
27.39
0.58
95.78
21.72
2Db
90.49
73.33
1.07
190.83
35.97
2Dc
99.27
70.39
1.01
211.10
52.07
2Dd
103.27
74.27
0.68
306.97
59.72
Keterangan : Angka yang diikuti oleh notasi yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji Beda Rataan Duncan

KESIMPULAN
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:
1. Benih bulbil menunjukan pertunasan dan
pertumbuhan lebih optimal dibandingkan
benih umbi.

2. Pertumbuhan tanaman dengan pemberian
auksin lebih optimal dibandingkan perlakuan
yang lainnya
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ABSTRACT
This study aims to determine the value of the correlation between agronomic characters, direct and indirect effects of agronomic
characters on soybean yields. A total of 12 soybean varieties were planted in the experimental garden of the Faculty of
Agriculture, University of Riau. Each of the six genotypes was planted in plots size 320 cm x 240 cm with a spacing of 40 cm x
20 cm using a randomized block design with three replications. The variables observed included flowering time, harvest time,
plant height, number of primary branches, total number of pods per plant, number of healthy pods per plant, number of seeds
per plant, number of seeds per pod, seed weight per plant, and weight of 100 grains. The data were analyzed using correlation
analysis and path analysis. The results showed that there was a positive and negative correlation between agronomic characters
and soybean yields. After analyzing path, it can be seen that the character that has a direct effects on high and positive yields is
the number of healthy pods per plant so that this character can be used as a character that is able to predict soybean yields.
Keywords: Correlation, Path analysis, Soybean, Yields

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai korelasi antar karakter agronomi serta besaran pengaruh langsung dan tidak
langsung karakter agronomi terhadap hasil tanaman kedelai. Sebanyak 12 varietas kedelai ditanam di kebun percobaan Fakultas
Pertanian Universitas Riau. Setiap enam genotipe ditanam pada petak berukuran 320 cm x 240 cm dengan jarak tanam 40 cm
x 20 cm menggunakan rancangan acak kelompok dengan tiga ulangan. Variabel yang diamati meliputi umur berbunga, umur
panen, tinggi tanaman, jumlah cabang primer, jumlah polong total per tanaman, jumlah polong benas per tanaman, jumlah biji
per tanaman, jumlah biji per polong, bobot biji per tanaman, dan bobot 100 butir. Data dianalisis menggunakan analisis varian
dan nilai korelasi dianalisis menggunakan analisis sidik lintas model Singh dan Chaudhary. Hasil dari analisis korelasi dan
sidik lintas menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dan negatif antar karakter agronomi dengan hasil tanaman kedelai.
Setelah dianalisis menggunakan analisis lintas, dapat diketahui karakter yang memiliki nilai pengaruh langsung terhadap hasil
yang tinggi dan positif adalah jumlah polong bernas per tanaman sehingga karakter ini dapat dijadikan sebagai karakter yang
mampu memprediksi hasil tanaman kedelai.
Kata Kunci: Korelasi, Analisi sidak lintas, Kedelai, Hasil

PENDAHULUAN
Kedelai [Glycine max (L.) Merril]
merupakan tanaman pangan prioritas ketiga
sesudah padi dan jagung. Tanaman pangan ini
dianggap penting karena dapat menjadi
sumber protein yang murah. Sebagai bahan
makanan kedelai memiliki kandungan gizi
yang termasuk tinggi terutama pada protein
(40%), karbohidrat (35%), lemak (20%), dan
air (5%). Di Indonesia kedelai banyak
dimanfaatkan dalam konsumsi tahu dan tempe.
Selain itu, kedelai juga banyak diolah menjadi

bahan industri olahan pangan seperti kecap, tauco,
susu kedelai, snack, dan lain-lain.
Pertumbuhan kebutuhan konsumsi kedelai
melebihi pertumbuhan produksi dalam negeri,
sehingga kebutuhan ditutupi oleh impor. Menurut
Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2018, konsumsi
kedelai nasional pada tahun 2017 mencapai
3.103.475 ton, sedangkan kemampuan produksi
kedelai dalam negeri saat itu hanya sebesar 538.728
ton. Ketidakmampuan produksi nasional dalam
memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri
menyebabkan pada tahun 2017 pemerintah harus
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mengimpor kedelai sebesar 2.671.914 ton.
Pada tahun yang sama, produksi kedelai
nasional saat itu juga mengalami penurunan
sebesar 320.925 ton (37,33%) dimana pada
tahun 2016 produksi kedelai nasional
mencapai 859.653 ton.
Penurunan
produksi
kedelai
diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain;
kulur teknis yang diterapkan petani masih
sangat sederhana, lahan petani yang masih
kurang subur, serta varietas yang digunakan
belum tepat pada kondisi lahan tertentu. Salah
satu usaha yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan produksi kedelai adalah dengan
merakit varietas unggul yang sesuai pada
kondisi lahan melalui program pemuliaan
tanaman. Pemuliaan tanaman merupakan
perpaduan antara seni dan ilmu dalam merakit
keragaman genetik suatu populasi tanaman
tertentu agar menjadi lebih unggul dari yang
sebelumnya. Menurut Mugiono (2010), tujuan
pemuliaan tanaman adalah memperbaiki
varietas yang sudah ada untuk mendapatkan
varietas yang lebih unggul. Varietas yang telah
diciptakan oleh pemulia tanaman dikatakan
berhasil apabila varietas tersebut dapat dilepas
sebagai
varietas
unggul
dan
dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan
petani.
Penelitian mengenai korelasi dan
analisis lintas pada tanaman kedelai masih
menggunakan
varietas-varietas
tertentu
sehingga perlu adanya penggunaan varietas
kedelai secara menyeluruh agar karakter yang
disimpulkan mampu menjadi karakter seleksi
dalam pemuliaan tanaman benar-benar
karakter yang tepat. Beberapa penelitian
terdahulu menunjukkan bahwa karakter
agronomi dengan produksi tanaman kedelai
memiliki keeratan hubungan dan berkorelasi
positif, sehingga seleksi dapat dilakukan
dengan memilih suatu karakter dengan nilai

korelasi positif yang besar dan hampir sama dengan
pengaruh langsung. Penelitian Hapsari dan Adie
(2010), mendapatkan hasil bahwa tinggi tanaman,
jumlah cabang, bobot biji per tanaman, jumlah
polong isi, dan umur panen memiliki korelasi positif
yang nyata terhadap hasil. Kelima karakter hasil
tersebut juga memiliki pengaruh langsung bernilai
positif terhadap hasil, kecuali bobot biji per tanaman
yang memiliki pengaruh langsung bernilai negatif
terhadap hasil.
Korelasi merupakan pengukuran derajat
keeratan atau keterkaitan antara dua karakter yang
terdapat pada suatu tanaman. Karakter yang ada pada
tanaman merupakan hasil dari pengaruh karakter
yang lainnya. Nilai korelasi yang tinggi antar
karakter menunjukkan bahwa kedua karakter
tersebut berhubungan erat satu sama lain sehingga
dengan mengetahui nilai korelasi akan memudahkan
pemulia tanaman dalam proses seleksi. Namun,
analisis korelasi tidak dapat mengetahui besarnya
pengauh dari suatu karakter terhadap karakter yang
lain. Hubungan antara kedua karakter tersebut dapat
diketahui melalui analisis lintas. Melalui analisis
lintas, masing-masing karakter yang dikorelasikan
dengan hasil tanaman dapat dibedakan menjadi
pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.

METODE
Penelitian ini dilaksanakan di kebun
percobaan Fakultas Pertanian, Universitas Riau pada
bulan September sampai Desember 2020. Bahan
tanaman yang digunakan adalah 12 genotipe kedelai
(Cikuray, Si Bayak, Anjasmoro, Detam-2,
Grobogan, Malikka, Detam-3 Prida, Detam-4 Prida,
Dena-1, Dega-1, Mutiara-3, dan Deja-2) yang
diperoleh dari Balitkabi Malang. Bahan lain yang
digunakan dalam penelitian ini berupa kapur
dolomit, pupuk kandang, isolat bakteri rhizobium
(biobus), insektisida, furadan, fungisida, dan ridomil,
serta pupuk Urea, TSP, dan KCl. Alat yang
digunakan dalam penelitian adalah cangkul, garu,
121

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

parang, ajir, tali plastik, sprayer, ember,
timbangan digital, kamera, dan alat tulis.
Penelitian dilakukan menggunakan
metode rancangan acak kelompok (RAK).
Masing-masing genotipe diulang sebanyak 3
kali sehingga didapat 36 unit percobaan. Setiap
unit terdiri dari 12 tanaman dan 4 tanaman
dalam unit dijadikan tanaman sampel.
Variabel yang diamati ada 10 karakter yang
meliputi umur berbunga, umur panen, tinggi
tanaman, jumlah cabang primer, jumlah
polong total per tanaman, jumlah polong benas
per tanaman, jumlah biji per tanaman, jumlah
biji per polong, bobot biji per tanaman, dan
bobot 100 butir.
Analisis korelasi dan analisis lintas
dihitung berdasarkan Singh dan Chaudhary
(1979). Analisis korelasi digunakan untuk
menduga keeratan antar karakter agronomi.
Hubungan antar karakter agronomi diestimasi
menggunakan formula :
𝐾𝑜𝑣.𝑓𝑥𝑦

rfxy

= √(𝜎2

tf

= 1−𝑟 2

2
𝑓𝑥 )(𝜎𝑓𝑦 )

𝑟𝑓𝑥𝑦

𝑥𝑦 /(𝑛−2)

Keterangan :
rfxy
= Korelasi penotifik

tf

= t-hitung korelasi penotifik

Untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak
langsung masing-masing karakter terhadap hasil,
diestimasi dengan analisis lintas (Path Analysis)
seperti yang dikemukakan oleh Singh dan
Chaudhary (1979) :
Rxy = Rxx x Pxy
Pxy = Rxy x R-1xx;
Keterangan :
Rxy
R-1xx
Pxy

= nilai korelasi karakter tidak
bebas dengan bebas;
= invers matriks antar karakter
bebas;
= koefisien
lintas
(pengaruh
langsung).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peubah yang diamati dalam penelitian ini
setelah dianalisis ragam menunjukkan adanya
perbedaan sangat nyata antar genotipe pada semua
karakter yang diamati yaitu karakter umur berbunga,
umur panen, tinggi tanaman, jumlah cabang primer,
jumlah polong total per tanaman, jumlah polong
benas per tanaman, jumlah biji per tanaman, jumlah
biji per polong, bobot biji per tanaman, dan bobot
100 butir. Rata-rata karakter yang diamati dapat
dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Rata-Rata Karakter 12 Genotipe Kedelai
Nama
Varietas

UB

UP

TT

JCP

JPTP

JPBP

JBPt

JBPol

BBP

Cikuray
Si Bayak
Anjasmoro
Detam-2
Grobogan
Malikka
Detam-3 Prida
Detam-4 Prida
Dena-1
Dega-1
Mutiara-3
Deja-2
Rata-rata

35cd
38a
37b
34de
31f
36bc
34de
36bc
33e
29g
35cd
37b
34,56

84abc
88abc
87ab
80bcd
85ab
87ab
77cd
75d
80bcd
77cd
80bcd
82abc
81,75

66.09b
73.34a
66.63b
56.38cd
58.50c
68.09b
53.54d
74.83a
56.21cd
53.46d
56.38cd
53.04d
61,37

3c
3c
4b
3cd
4ab
4a
3cd
3cd
3d
3d
3c
4b
3,33

85b
80c
59d
110a
52e
107a
52e
56de
28g
29g
54e
35f
62,25

74b
68c
47d
92a
37e
78b
44d
45d
23g
23g
45d
30f
50,63

229c
214d
151e
285a
122f
245b
142e
145e
78h
80h
147e
101g
161,50

3,09f
3,17def
323cde
3,09f
3,28cd
3,12ef
3,26cd
3,2def
3,42ab
3,44a
3,23cd
3,33bc
3,24

25.33c
27.48b
22.04de
38.77a
21.34ef
23.67cd
16.55g
16.12gh
11.75i
16.82g
19.65f
14.28h
21,15

B100
11.24g
12.53ef
14.52c
13.46de
17.51b
09.65h
11.64fg
11.02g
14.51c
21.43a
13.25de
13.85cd
13,72

Keterangan : UB = Umur berbunga; UP = Umur panen; TT = Tinggi tanaman; JCP = Jumlah cabang primer; JPTP =
Jumlah polong total per tanaman; JPBP = Jumlah polong bernas per tanaman; JBPt = Jumlah biji per tanaman; JBPol =
Jumlah biji per polong; B100 = Bobot 100 butir; BBP = Bobot biji per tanaman.

Karakter bobot biji per tanaman pada
berbagai varietas tanaman kedelai berkisar antara
11,75 gram sampai 38,77 gram dengan rata-rata
adalah 21,15 gram. Dilihat dari varietas kedelai
yang diamati, varietas Dena-1 memiliki bobot biji
paling ringan dan varietas Detam-2 memiliki
bobot biji paling berat per tanamannya.
Sedangkan karakter bobot 100 butir pada
berbagai varietas tanaman kedelai berkisar antara
9,65 gram sampai 21,43 gram dengan rata-rata
adalah 13,72 gram per 100 butir. Dilihat dari
varietas kedelai yang diamati, varietas Malikka
memiliki bobot 100 butir paling ringan dan
varietas Dega-1 memiliki bobot 100 butir paling
berat.
Berdasarkan pengamatan yang telah
dilakukan, diketahui varietas Detam-2 merupakan
varietas yang memiliki produksi paling tinggi
dibandingkan dengan varietas yang lain. Varietas
Detam-2 merupakan salah satu varietas unggul
kedelai hitam yang dilepas pada tahun 2008.

Varietas Detam-2 memiliki daya hasil 2,46 ton.ha1
dan menjadi varietas kedelai yang memiliki
kandungan protein paling tinggi di Indonesia dan
tergolong toleran kekeringan pada fase
reproduktif. Varietas ini cukup sesuai
dibudidayakan di Provinsi Riau karena kondisi
tanah yang keterbatasan air dan varietas Detam-2
toleran dengan keadaan tersebut.
Pemuliaan tanaman merupakan suatu
upaya peningkatan kualitas dan kuantitas tanaman
yang bertujuan untuk menghasilkan varietas yang
lebih baik atau lebih unggul. Beberapa peubah
genetik yang dapat digunakan untuk menentukan
apakah suatu peubah dapat dijadikan kriteria
seleksi, diantaranya adalah ragam genetik, ragam
fenotipe, dan heritabilitas. Jika ragam genetik
suatu variabel tinggi maka nilai heritabilitas akan
tinggi sehingga variabel tersebut bisa digunakan
sebagai kriteria seleksi (Lubis et al., 2014). Hasil
pendugaan komponen keragaman genetik,
keragaman fenotipe, dan koefesien keragaman
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genetik dan simpangan baku karakter tanaman
kedelai yang diamati dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Kompenen Keragaman Genetik (σ2G), Keragaman Fenotipe (σ2P), Koefisien Keragaman Genetik
(KKG), Simpangan Baku, dan Koefisien Keragaman
Karakter
σ2G
σ2P
KKG Kriteria
2σσ2G
Kriteria KK
(%)
(%)
Umur Berbunga
Umur Panen
Tinggi Tanaman
Jumlah Cabang Primer
Jumlah Polong Total Per Tanaman
Jumlah Polong Bernas Per Tanaman

6.57
14.15
61.72
0.21
759.50
503.64

6.67
19.46
63.40
0.22
761.77
505.81

7.42
4.60
12.80
13.01
44.26
44.33

Rendah
Rendah
Agak Rendah
Agak Rendah
Tinggi
Tinggi

5.235
15.567
49.740
0.170
597.789
396.795

Luas
Sempit
Luas
Luas
Luas
Luas

1.645
4.879
3.649
4.408
4.184
5.050

Jumlah Biji Per Tanaman

4461.28

4479.23

41.36

Tinggi

3513.810

Luas

4.543

Jumlah Biji Per Polong

0.012

0.013

3.39

Rendah

0.011

Luas

1.927

Bobot Biji Per Tanaman

52.13

52.57

34.14

Tinggi

41.240

Luas

3.930

Bobot 100 Butir
10.00
10.10
23.06
Cukup Tinggi
7.922
Luas
5.437
Keterangan: Kriteria KKG: rendah (0% ≤ 25%), agak rendah (25% ≤ 50%), cukup tinggi (50% ≤ 75%), dan tinggi (75% ≤ 100%)
dengan menggunakan nilai absolut. Kriteria Keragamana Genetik: σ2G < 2σσ2G = Keragaman genetik sempit, σ2G >
2σσ2G = Keragaman genetik luas

Nilai koefisien keragaman (KK) pada
karakter yang diamati berkisar antara 1,6455,437%. Nilai rata-rata KK adalah rasio nilai
standar deviasi terhadap nilai rata-rata umum.
Nilai KK memberikan gambaran keragaman yang
terdapat pada populasi. Semakin kecil KK maka
semakin tinggi tingkat ketelitian seleksi. Seluruh
karakter morfologi yang diamati memiliki
koefisien keragaman (KK) relatif rendah yang
menunjukkan data dari masing-masing ulangan
relatif konsisten.
Korelasi
Analisis korelasi merupakan analisis
untuk mengukur derajat keeratan hubungan linear
diantara dua karakter atau lebih. Keeratan
hubungan pada dua karakter dapat dilihat melalui
nilai koefisien korelasi. Menurut Singh dan
Chaudary (1979) nilai koefisien korelasi berada
diantara -1 dan +1 dengan nilai korelasi
mendekati 1 menunjukkan hubungan linear yang

sempurna dan nilai korelasi nol menunjukkan
tidak ada hubungan antara kedua karakter.
Analisis korelasi terdapat nilai korelasi positif dan
negatif, nilai korelasi positif menunjukkan
semakin tinggi nilai suatu karakter maka karakter
yang lainnya akan meningkat, sedangkan apabila
nilai korelasi negatif maka akan menurunkan nilai
karakter lainnya.
Hubungan antarkarakter agronomi dengan
hasil kedelai merupakan permasalahan yang
kompleks (Krisnawati dan Adie, 2016). Pada
penelitian ini variabel utama yang digunakan
adalah bobot biji per tanaman. Hal ini disesuaikan
dengan tujuan dilakukan penelitian yaitu untuk
mendapatkan tanaman kedelai yang memiliki
bobot biji per tanaman yang berat. Melalui bobot
biji per tanaman yang berat, maka kemampuan
untuk meningkatkan produktifitas kedelai
nasional melalui pemuliaan tanaman semakin
tinggi dan peluang untuk melakukan seleksi pada
karakter yang diinginkan semakin mudah.
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Tabel 3. Koefisien Korelasi Karakter Agronomi pada Beberapa Genotipe Kedelai
UB
UP
TT
JCP
JPTP
JPBP
JBPt
JBPol
B100
UB
UP
0.46**
TT
0.52**
0.24tn
tn
JCP
0.30
0.50**
0.27tn
*
tn
JPTP
0.42
0.30
0.53**
0.30tn
**
tn
**
JPBP
0.48
0.29
0.51
0.22tn
0.99**
**
tn
**
tn
JBPt
0.47
0.29
0.51
0.22
0.99**
1.00**
JBPol
-0.45**
-0.27tn
-0.53**
-0.25tn
-0.90**
-0.92**
-0.90**
B100
-0.65**
-0.11tn
-0.50**
-0.16tn
-0.62**
-0.65**
-0.64**
0.65**
tn
tn
tn
tn
**
**
**
BBP
0.18
0.26
0.25
0.08
0.83
0.84
0.84
-0.70**
-0.17tn
Keterangan : UB = Umur berbunga; UP = Umur panen; TT = Tinggi tanaman; JCP = Jumlah cabang primer; JPTP = Jumlah
polong total per tanaman; JPBP = Jumlah polong bernas per tanaman; JBPt = Jumlah biji per tanaman; JBPol = Jumlah biji per
polong; B100 = Bobot 100 butir; BBP = Bobot biji per tanaman.
* : Koefisien korelasi nyata pada α 5%
** : Koefisien korelasi nyata pada α 1%
tn : Koefisien korelasi tidak berbeda nyata

Hasil penelitian yang disajikan pada Tabel
3, menunjukkan bahwa karakter jumlah polong
total per tanaman, jumlah polong bernas per
tanaman, dan jumlah biji per tanaman memiliki
korelasi yang positif dan sangat nyata terhadap
hasil sedangkan karakter jumlah biji per polong
memiliki korelasi yang negatif dan sangat nyata
terhadap hasil. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin meningkatnya jumlah polong total per
tanaman, jumlah polong bernas per tanaman,
jumlah biji per tanaman, dan jumlah biji per
polong akan diikuti dengan peningkatan bobot
biji per tanaman. Karakter umur berbunga, umur
panen, tinggi tanaman, dan jumlah cabang primer
memiliki korelasi yang positif dan tidak nyata
terhadap hasil sedangkan karakter bobot 100 butir
memiliki korelasi yang negatif dan tidak nyata
terhadap hasil.
Korelasi
antar
karakter
yang
menunjukkan nilai positif sangat nyata yaitu
karakter umur berbunga dengan umur panen,
umur berbunga dengan tinggi tanaman, umur
berbunga dengan jumlah polong bernas per
tanaman, umur berbunga dengan jumlah biji per
tanaman. Umur panen dengan jumlah cabang

primer. Tinggi tanaman dengan jumlah polong
total per tanaman, tinggi tanaman dengan jumlah
polong bernas per tanaman, tinggi tanaman
dengan jumlah biji per tanaman. Jumlah polong
total per tanaman dengan jumlah polong bernas
per tanaman, jumlah polong total per tanaman
dengan jumlah biji per tanaman, jumlah polong
total per tanaman dengan bobot biji per tanaman.
Jumlah polong bernas per tanaman dengan jumlah
biji per tanaman, jumlah polong bernas per
tanaman dengan bobot biji per tanaman, dan
jumlah biji per polong dengan bobot 100 butir.
Sedangkan nilai korelasi antar karakter yang
menunjukkan nilai negatif sangat nyata dibawa
oleh karakter umur berbunga dengan jumlah biji
per polong, umur berbunga dengan bobot 100
butir. Tinggi tanaman dengan jumlah biji per
polong, tinggi tanaman dengan bobot 100 butir.
Jumlah polong total per tanaman dengan jumlah
biji per polong, jumlah polong total per tanaman
dengan bobot 100 butir. Jumlah polong bernas per
tanaman dengan jumlah biji per polong, jumlah
polong bernas per tanaman dengan bobot 100
butir. Jumlah biji per tanaman dengan jumlah biji
per polong, jumlah biji per tanaman dengan bobot
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100 butir. Jumlah biji per polong dengan bobot
biji per tanaman.
Karakter yang berkorelasi positif sangat
nyata yaitu jumlah biji per tanaman, hal ini sesuai
dengan pernyataan (Astari, et al., 2016), yang
menyatakan bahwa terdapat korelasi positif yang
sangat nyata antara hasil biji per tanaman dengan
tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah ruas,
jumlah polong dan jumlah biji per tanaman. Hal
ini menunjukkan bahwa jumlah biji per tanaman
memiliki hubungan yang erat dengan bobot biji
per tanaman.
Karakter jumlah polong total per tanaman
berkorelasi positif sangat nyata terhadap hasil.
Hal ini sesuai dengan pendapat (Wirnas et al.,
2006 Dalam Nyimas ; 2015) yang menyatakan
bahwa jumlah polong total per tanaman
berkorelasi positif sangat nyata dengan bobot biji
per tanaman. Tanaman dengan jumlah polong
yang banyak akan menghasilkan bobot biji per
tanaman yang berat.
Penelitian Nurisma (2016) menunjukkan
bahwa karakter yang berkorelasi positif nyata
dengan bobot biji per tanaman yaitu umur
berbunga, umur panen, jumlah cabang produktif,
jumlah polong isi, total jumlah polong, total
jumlah biji dan bobot 100 butir. Hakim (2011)

menyatakan bahwa tinggi tanaman, jumlah
polong per tanaman, dan bobot 100 biji dapat
digunakan sebagai kriteria seleksi untuk
memperoleh genotipe yang berdaya hasil tinggi
dalam program pemuliaan.
Analisis Lintas
Analisis sidik lintas digunakan untuk
mengetahui adanya karakter komponen hasil yang
mempunyai pengaruh langsung dan tidak
langsung terhadap hasil. Menurut Bayat (2015),
analisis sidik lintas merupakan metode yang
digunakan untuk memahami keterkaitan antar
sifat dan untuk menentukan sifat yang paling
efektif pada hasil. Selain itu, metode sidik lintas
ini juga dapat memecah koefisien korelasi antara
karakter yang dikorelasikan dengan hasil menjadi
dua komponen yaitu pengaruh langsung dan tidak
langsung, sehingga hubungan kausal antar
karakter yang dikorelasikan dapat diketahui.
Karakter yang dianalisis koefisien lintas
adalah karakter yang memiliki nilai korelasi
sangat nyata terhadap hasil yaitu karakter jumlah
polong total per tanaman, jumlah polong bernas
per tanaman, jumlah biji per tanaman, dan jumlah
biji per polong. Analisis koefisien lintas dapat
dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Korelasi Karakter Agronomi pada Beberapa Genotipe Kedelai
Parameter

Pengaruh
Langsung

JPTP
JPBP
JBPt
JBPol

0.163
2.955
-1.752
0.578

JPTP

Pengaruh Tak Langsung
JPBP
JBPt

0.988
0.988
0.988
-0.901

0.999
-0.917

0.988
0.999
-0.9018

JBPol

-0.901
-0.917
-0.902

Pengaruh
Total
1.238
4.025
-0.667
-2.142

Keterangan : JPTP = Jumlah polong total per tanaman; JPBP = Jumlah polong bernas per tanaman; JBPt = Jumlah biji per
tanaman; JBPol = Jumlah biji per polong

Menurut Singh and Chaudary (1979),
terdapat tiga pedoman dasar umum dalam
penafsiran koefisien lintas, yaitu : (1) Jika
koefisien korelasi antara karakter peubah dengan

karakter tetap hampir sama besar dengan efek
langsungnya, maka koefisien korelasi kedua
karakter tersebut benar-benar mengukur derajat
keeratan hubungan karakter peubah dengan
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karakter tetap seutuhnya. Oleh karena itu, seleksi
berdasarkan karakter peubah tersebut sangat
efektif. (2) Jika koefisien korelasi antara karakter
peubah dengan karakter tetap bernilai positif,
tetapi efek langsungnya negatif atau dapat
diabaikan, maka efek tak langsungnya menjadi
penyebab korelasi itu. (3) Jika koefisien korelasi
antara karakter peubah dengan karakter tetap
bernilai negatif tetapi efek langsung bernilai
positif dan besar, maka batasilah efek tak
langsung yang tidak dikehendaki atau yang
merugikan sehingga dalam penafsirannya dapat
benar-benar memanfaatkan efek langsung
tersebut.
Hasil
analisis
koefisien
lintas
menunjukkan bahwa karakter jumlah polong
bernas memiliki nilai pengaruh langsung terbesar
terhadap hasil yaitu 2.955 dengan pengaruh tidak
langsung oleh karakter jumlah polong total per
tanaman sebesar 0,988, jumlah biji per tanaman
sebesar 0,999 dan jumlah biji per polong sebesar
-0,917 sehingga diketahui pengaruh total karakter
jumlah polong bernas terhadap hasil sebesar
4.025.

Analisis sidik lintas dapat mengetahui
besarnya sumbangan dari suatu komponen kepada
komponen yang lain dimana nilai korelasinya
diuraikan menjadi pengaruh langsung dan tidak
langsung. Nilai pengaruh langsung dan pengaruh
tidak langsung pada penelitian dapat dilihat pada
Tabel 11. Jumlah polong bernas per tanaman
merupakan karakter yang memiliki nilai korelasi
positif sangat nyata terhadap bobot biji per
tanaman. Karakter jumlah polong bernas per
tanaman juga memiliki nilai pengaruh langsung
terbesar. Oleh sebab itu karakter jumlah polong
bernas per tanaman dapat digunakan sebagai
karakter seleksi langsung terhadap bobot biji per
tanaman. Hal ini sesuai dengan pernyataan
Wijayanti, 2014 yang menyatakan bahwa jumlah
polong bernas per tanaman merupakan karakter
terpilih yang tepat untuk dijadikan kriteria seleksi.
Berikut adalah gambar model koefisien pengaruh
langsung dan tidak langsung antara karakter
agronomi terhadap hasil bobot biji per tanaman
tanaman kedelai.
.

Gambar 3. Model koefisien pengaruh langsung dan tidak langsung karakter agronomi dengan hasil.
Nilai sisa dari hasil analisis sidik lintas
sebesar 0,519. Hal ini menunjukkan bahwa model
analisis sidik lintas di atas dapat menjelaskan
hubugan komponen yang mempengaruhi bobot
biji per tanaman sebesar 48,1% dan masih

terdapat 51,9% pengaruh karakter lain yang
belum diamati.
KESIMPULAN
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Terdapat korelasi positif dan sangat nyata antara
karakter agronomi dengan hasil tanaman kedelai
yaitu pada karakter jumlah polong total per
tanaman, jumlah polong bernas per tanaman, dan
jumlah biji per tanaman. Korelasi yang negatif
dan sangat nyata antara karakter agronomi dengan
hasil tanaman kedelai yaitu pada karakter jumlah
biji per polong dan terdapat nilai pengaruh
langsung yang tinggi dari nilai korelasi yaitu pada
karakter jumlah polong bernas per tanaman.
Melalui model analisis sidik lintas yang
didapatkan dari penelitian ini, karakter jumlah
polong bernas per tanaman dapat dijadikan
sebagai karakter yang dapat memprediksi hasil
tanaman kedelai.
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ABSTRACT
Soybean needs are increasing but not matched by an increase soybean on productivity. Soybeans can be cultivated in swamps
that have low soil fertility. Efforts that can be made to overcome the problem in swampland are to find proper varieties that
can be adapted and to determine the right exact amount of N,P, and K fertilizer. This study aims was to obtain the interaction
between black soybean varieties and N, P and K fertilizer, to get the best black soybean varieties and to get the right dose of
N, P and K fertilizer for soybeans in swamps. The study was conducted in swampland in December 2020 - March 2021, using
a factorial Completely Randomized Block Design. The first factor is three black soybean varieties (Detam 1, Detam 2, and
Detam 3), the second factor is four levels of N-P-K fertilizer dosage. A0 = Urea 0 kg/ha, TSP 0 kg/ha and KCl 0 kg/ha, A1 =
Urea 25 kg/ha, TSP 75 kg/ha and KCl 75 kg/ha, A2 = Urea 50 kg/ha, TSP 150 kg/ha and KCl 150 kg/ha, A3 = Urea 75 kg/ha,
TSP 225 kg/ha and KCl 225 kg/ha. The observed variables included soybean growth and yield. The results showed the
interaction of black soybean varieties with a dose of N-P-K fertilizer on the number of flowers, shoot wet weight, root wet
weight and root dry weight. The Detam 1 soybean variety gave the heaviest seed weight than Detam 2 and Detam 3 in
swampland. Urea, TSP and KCl doses had no significant effect on soybean yield, but the dose could be increased to increase
soybean production.

Keywords: Swampy land; soybean; fertilizer

ABSTRAK
Kebutuhan kedelai semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan peningkatan produksi kedelai. Kedelai dapat
dibudidayakan di lahan rawa yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang rendah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi
permasalahan lahan rawa adalah dengan mencari varietas dan penentuan dosis pupuk N, P dan K yang tepat. Penelitian ini
bertujuan mendapatkan interaksi antara varietas kedelai hitam dan pupuk N, P dan K, mendapatkan varietas kedelai hitam yang
terbaik dan mendapatkan dosis pupuk N, P dan K yang tepat untuk kedelai di lahan rawa. Penelitian dilakukan di lahan rawa
pada bulan Desember 2020 – Maret 2021, menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) faktorial. Faktor
pertama adalah tiga varietas kedelai hitam (Detam 1, Detam 2, dan Detam 3), faktor kedua adalah empat taraf dosis pupuk NP-K. A0 = Urea 0 kg/ha, TSP 0 kg/ha dan KCl 0 kg/ha, A1 = Urea 25 kg/ha, TSP 75 kg/ha dan KCl 75 kg/ha, A2 = Urea 50
kg/ha, TSP 150 kg/ha dan KCl 150 kg/ha, A3 = Urea 75 kg/ha, TSP 225 kg/ha dan KCl 225 kg/ha. Variabel yang diamati
meliputi pertumbuhan dan hasil kedelai. Hasil penelitian menunjukan interaksi varietas kedelai hitam dengan dosis pupuk NP-K pada jumlah bunga, bobot basah tajuk, bobot basah akar dan bobot kering akar. Varietas kedelai Detam 1 memberikan
bobot biji paling berat diantara Detam 2 dan Detam 3 di lahan rawa. Dosis pupuk urea, TSP dan KCl tidak berpengaruh nyata
pada hasil kedelai namun dosis dapat ditingkatkan untuk peningkatan produksi kedelai.

Kata Kunci: Lahan rawa; kedelai; pupuk.

PENDAHULUAN
Kedelai hitam (Glycine soja (L.) Merril)
merupakan tanaman pangan dengan kandungan
protein tinggi yang biasa digunakan sebagai
bahan penyedap dan pemberi warna makanan
(Damardjati et al. 1996). Berdasarkan pada data
BPS (2016) produksi kedelai Indonesia mencapai

963,18 ribu ton. Provinsi Bengkulu hanya
memproduksi 0,5% dari angka produksi kedelai
Indonesia. Angka tersebut mencakup semua jenis
kedelai tidak khusus kedelai hitam. Perhatian
terhadap pengembangan kedelai hitam masih
kurang sehingga produksinya masih tergolong
sedikit. Pengembangan budidaya tanaman pangan
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di lahan rawa merupakan salah satu upaya
peningkatan produksi (Effendi et al. 2014).
Diketahui bahwa lahan rawa cukup luas di
Provinsi Bengkulu yaitu
12.411 ha (BPS
Bengkulu, 2010) sehingga pengembangan
budidaya kedelai hitam di lahan rawa menjadi
potensi peningkatan produksi kedelai hitam.
Namun, lahan rawa memiliki ketersediaan hara
yang rendah yaitu hara P akibat terjadi oksidasi
senyawa pirit yang menyebabkan peningkatan
kelarutan Al3+ dan H. Rawa lebak umumnya
kahat unsur P, Cu, Zn dan B. Ketersediaan P nya
rendah sampai sangat rendah (Haryono et al.,
2013). Selain kurangnya hara P, lahan rawa
memiliki kondisi yang hampir tergenang air yang
menyebabkan hara N sedikit tersedia. Kondisi
hara tanah yang rendah mengindikasikan
kebutuhan pupuk lebih banyak untuk memenuhi
kebutuhan hara tanaman (Permadi dan Haryati,
2015). Mengatasi hal tersebut dapat dilakukan
pemupukan yang efektif di lahan rawa
memperoleh produksi kedelai hitam maksimal.
Penggunaan varietas unggul yang toleran
menjadi komponen penting untuk meningkatkan
produktivitas
kedelai
di
lahan
rawa
(Pawiroharsono, 2012). Pengembangan varietas
kedelai hitam di lahan rawa dapat menggunakan
varietas Detam 1 dan Detam 2 dengan potensi
hasil 3.0-3.5 ton/ha dan Detam 3 potensi hasil 3,2
t/ha (Balitkabi, 2012). Berdasarkan hasil
penelitian Pujiwati et al. (2021) kedelai varietas
Detam 1 memberikan pertumbuhan terbaik pada
pemberian pupuk urea 25 kg/ha dan TSP 100
kg/ha yaitu 122 kg polong/ha di lahan rawa.
Oleh sebab itu, penentuan dosis optimum
untuk pupuk tunggal urea, TSP dan KCl di lahan
rawa serta varietas yang mampu berproduksi
tinggi di lahan rawa perlu diketahui sebagai
teknologi budidaya kedelai di lahan rawa.
Penelitian ini bertujuan mendapatkan interaksi
antara varietas kedelai hitam dengan pupuk
tunggal N, P, dan K dan mendapatkan varietas

kedelai hitam yang terbaik serta mendapatkan
dosis pupuk urea, TSP dan KCl yang tepat untuk
kedelai di lahan rawa.
METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan
Desember 2020 sampai Maret 2021 di lahan
percobaan laboratorium Agronomi, Universitas
Bengkulu, Bengkulu. Adapun bahan yang
digunakan adalah tiga varietas kedelai hitam yaitu
Detam 1, Detam 2 dan Detam 3, Pupuk N, P dan
K, pupuk kandang dan Rhizobium sp. Rancangan
penelitian menggunakan Rancangan Acak
Kelompok Lengkap dengan dua faktor dan 3 kali
ulangan. Faktor pertama adalah varietas kedelai
(V1=Detam 1, V2=Detam 2 dan V3=Detam 3).
Faktor kedua berupa dosis pupuk N, P, K dengan
4 taraf yaitu:
A0=Urea 0 kg/ha, TSP 0 kg/ha, KCl 0 kg/ha
A1=Urea 25 kg/ha, TSP 75 kg/ha, KCl 75 kg/ha
A2=Urea 50 kg/ha, TSP 150 kg/ha, KCl 150
kg/ha
A3=Urea 75 kg/ha, TSP 225 kg/ha, KCl 225
kg/ha.
Analisis kimia tanah awal dilakukan di
laboratorium Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian,
Universitas Bengkulu.
Penelitian dilakukan pada petak percobaan
ukuran 1,6 m x 1 m. Petakan diberi pupuk
kandang 5 ton/ha dan dolomit. Kedelai ditanam
dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm sehingga
terdapat 24 lubang tanam setiap petakan. Aplikasi
pupuk Urea, TSP dan KCl pada 1 minggu setelah
tanam (mst) sesuai dengan perlakuan.
Pengamatan
dilakukan
pada
variabel
pertumbuhan dan hasil kedelai.
Data
hasil
pengamatan
dianalisis
menggunakan anova 5% dan dilanjutkan dengan
uji Duncan taraf 5% apabila berbeda nyata.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pada hasil analisis tanah
awal, tanah penelitian memiliki pH 4,25 (sangat
masam), kandungan hara N-total dan K rendah
yaitu 0,23% dan 0,25%. Hara P tersedia tergolong
sedang (3,19 ppm). Tanah memiliki C-organik
yang tinggi mencapai 3,69%.
Hasil analisis anova variabel pengamatan
kedelai terdapat pada Tabel 1. Faktor varietas
tidak memberikan pengaruh nyata pada variabel
jumlah cabang kedelai, sedangkan variabel hasil
berupa jumlah polong dan bobot 100 biji
berpengaruh nyata. Meskipun perlakuan dosis
pupuk urea, TSP dan KCl tidak mempengaruhi
semua variabel pertumbuhan dan hasil kedelai,
terdapat interaksi pada kedua faktor varietas

kedelai dengan dosis pupuk urea, TSP dan KCl
pada jumlah bunga, bobot basah tajuk, bobot
basah akar dan bobot kering akar.
Tabel interaksi menunjukkan bahwa jumlah
bunga paling banyak terbentuk pada varietas
Detam 2 dengan pupuk urea 50 kg/ha, TSP 150
kg/ha, KCl 150 kg/ha (Tabel 2). Detam 1 dengan
pemberian dosis Urea 25 kg/ha, TSP 75 kg/ha,
KCl 75 kg/ha memberikan bobot basah tajuk dan
akar paling berat. Tidak terdapat perbedaan
signifikan pada semua kombinasi perlakuan,
namun Detam 1 dapat tumbuh dengan baik di
lahan rawa karena bobot tajuk dan akar paling
tinggi dibandingkan dengan varietas Detam 2
dengan dosis pupuk 100% lebih banyak.

Tabel 1. Rekapitulasi sidik ragam pertumbuhan dan hasil beberapa varietas kedelai hitam
akibat aplikasi NPK
Pupuk
Koefisien
Varietas
Interaksi
No Variabel pengamatan
NPK
keragaman
(V)
(V x M)
(M)
(%)
1
Jumlah cabang
0,62 tn
1,29 tn
0,72 tn
11,40
2
Jumlah polong
4,56 *
0,68 tn
0,75 tn
22,29
3
Jumlah biji
1,97 tn
1,57 tn
0,53 tn
23,14
4
Bobot 100 biji
9,97 **
0,95 tn
0,61 tn
5,27
5
Bobot biji per tanaman
0,56 tn
0,92 tn
0,48 tn
24,33
6
Bobot biji per petak
1,05 tn
1,15 tn
0,09 tn
22,03
7
Bobot biji per ha
0,56 tn
0,92 tn
0,49 tn
24,32
8
Jumlah bunga
1,24 tn
0,73 tn
2,70 *
29,30
9
Bobot basah tajuk
0,27 tn
0,05 tn
3,48 *
44,09
10 Bobot basah akar
0,30 tn
0,35 tn
5,21 **
33,63
11 Jumlah bintil
0,01 tn
0,37 tn
0,59 tn
98,34
12 Bobot basah bintil
0,03 tn
0,02 tn
1,07 tn
89,36
13 Bobot kering tajuk
0,15 tn
1,29 tn
2,18 tn
47,48
14 Bobot kering akar
0,26 tn
0,40 tn
3,08 *
33,28
15 Bobot kering bintil
0,48 tn
0,51 tn
0,60 tn
82,43
Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan uji anova taraf 5%.
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Tabel 2. Interaksi antara varietas dan dosis pupuk Urea, TSP, KCl
Perlakuan
Jumlah bunga
Bobot basah Bobot basah
(buah)
tajuk
akar
(g)
(g)
Varietas (V)
Detam 1
62,67
33,04
4,77
Detam 2
75,50
31,22
4,42
Detam 3
67,63
35,60
4,91
Pupuk NPK (M)
A0
72,67
32,74
4,91
A1
71,72
34,06
4,58
A2
69,78
34,40
4,31
A3
60,22
31,94
4,99
Interaksi (V x M)
Detam 1 x A0
55,83 b
24,85 ab
3,85 bc
Detam 1 x A1
83,00 ab
56,09 a
7,82 a
Detam 1 x A2
55,33 b
26,44 ab
3,40 bc
Detam 1 x A3
56,50 b
24,76 ab
3,99 bc
Detam 2 x A0
76,50 ab
32,97 ab
5,47 abc
Detam 2 x A1
61,67 b
16,94 b
2,37 c
Detam 2 x A2
104,17 a
49,39 ab
5,74 abc
Detam 2 x A3
59,67 b
25,59 ab
4,12 abc
Detam 3 x A0
85,67 ab
40,42 ab
5,42 abc
Detam 3 x A1
70,50 ab
29,16 ab
3,56 bc
Detam 3 x A2
49,83 b
27,36 ab
3,78 bc
Detam 3 x A3
64,50 b
45,48 ab
6,86 ab

Bobot kering
akar
(g)
1,87
1,70
1,78
1,72
1,63
1,69
2,09
1,73 ab
2,45 a
1,41 ab
2,18 ab
1,73 ab
1,03 b
2,35 ab
1,67 ab
2,01 ab
1,39 ab
1,31 ab
2,43 a

Keterangan : angka-angka yang dikuti huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata
pada uji DMRT 5%.

Komponen pertumbuhan dan hasil kedelai
pada varietas Detam 1, Detam 2 dan Detam 3
tidak berbeda nyata pada lahan rawa (Tabel 3 dan
4). Namun, jumlah polong dan bobot 100 biji
berbeda nyata diantara tiga varietas tersebut.
Jumlah polong paling banyak pada varietas
Detam 2 (84,21) meskipun tidak berbeda nyata
dengan Detam 3. Sedangkan Detam 1 memiliki
bobot 100 biji paling berat (17,42 g) (Tabel 3).
Berdasarkan deskripsi varietas, bobot 100
biji Detam 1, Detam 2 dan Detam 3 berturut-turut
adalah 14,58 g, 13,54 g dan 11,8 g (Balitkabi,
2012). Sedangkan hasil penelitian ini diperoleh
bobot 100 biji Detam 1 17,42 g, Detam 2 16,26 g
dan Detam 3 15,91 g. Artinya, budidaya tiga
varietas tersebut di lahan rawa dapat
menghasilkan bobot biji lebih besar dari deskripsi
varietasnya. Begitu juga dengan potensi hasil

bobot biji per ha juga memiliki nilai lebih besar
dari deskripsi varietas (3,16-3,49 ton/ha).
Aplikasi dosis pupuk urea, TSP dan KCl
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan
hasil kedelai baik perlakuan kontrol (tanpa
pupuk) maupun dengan pemupukan (Tabel 4).
Namun, aplikasi pemupukan memiliki nilai hasil
lebih besar dari tanpa pupuk. Hasil penelitian
sebelumnya oleh Pujiwati et al. 2021 peningkatan
pemberian pupuk N dan P tidak meningkatkan
jumlah polong yang dihasilkan.
Rhizobium yang diaplikasikan pada awal
tanam berperan pada ketersediaan hara lahan
rawa. Tanah dengan C-organik tinggi menjadi
potensi
rhizobium
untuk
berkembang.
Ketersediaan hara N diperoleh dari metabolisme
rhizobium memfiksasi N2 di udara (Salvagiotti et
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al. 2008). Efektifitas rhizobium terlihat pada
jumlah bintil akar yang terbentuk pada setiap
perlakuan dosis pupuk yang tidak berbeda nyata
(Tabel 5). Sejalan dengan penelitian Jumakir et al.
(2016) bertambahnya bintil akar yang terbentuk
seiring dengan peningkatan kedelai yang
diperoleh.
Nilai bobot biji/ha paling besar pada
perlakuan dosis pupuk paling tinggi yaitu urea 75
kg/ha, TSP 225 kg/ha dan KCl 225 kg/ha dengan

nilai bobot biji /ha 3,54 ton/ha (Tabel 4) dengan
nilai bobot biji/ha yang tidak berbeda nyata
dengan dosis pupuk lainnya. Namun, terdapat
peningkatan produksi kedelai pada pemberian
dosis pupuk yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil
penelitian Anwar (2019) pemberian pupuk P di
lahan rawa sulfat masam seiring dengan jerapan P
dalam tanah dan dibutuhkan P sebanyak 180 kg
P2O5/ha atau setara dengan 391,3 kg/ha TSP
untuk meningkatkan hasil kedelai.

Tabel 3. Rata-rata jumlah cabang dan variabel hasil kedelai pada perlakuan tiga varietas dan dosis
pupuk N, P dan K
Perlakuan
Jumlah cabang
Jumlah biji
Jumlah
Bobot 100
Bobot biji per
(batang)
(butir)
polong
biji (g)
tanaman (g)
(buah)
Varietas (V)
Detam 1
5,06
109,06
64,63 b
17,42 a
19,73
Detam 2
5,13
122,06
84,21 a
16,26 b
20,21
Detam 3
4,48
131,67
81,17 a
15,91 b
21,80
Pupuk NPK (M)
5,00
104,14
69,97
16,83
18,39
A0
4,78
123,64
77,08
16,46
20,50
A1
5,31
124,67
78,89
16,65
21,32
A2
5,00
131,28
80,72
16,17
22,11
A3
Keterangan : angka-angka yang dikuti huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada
uji DMRT 5%.
Tabel 4. Rata-rata variabel biji kedelai pada perlakuan tiga varietas dan dosis pupuk N, P dan K
Bobot basah Bobot basah
Perlakuan
Bobot biji per
Bobot biji
Bobot
tajuk (g)
akar (g)
petak (g)
per ha (ton)
kering
Tajuk (g)
Detam 1
182,08
3,16
24,94
3,45
10,86
Detam 2
192,32
3,23
23,83
3,11
10,06
Detam 3
207,22
3,49
21,86
3,05
11,18
Pupuk NPK (M)
A0
175,30
2,94
20,79
2,78
9,62
A1
193,88
3,28
21,12
3,00
9,14
A2
193,54
3,41
26,01
3,50
10,61
A3
212,76
3,54
26,26
3,53
13,44
Keterangan : angka-angka yang dikuti huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada
uji DMRT 5%.
Pembentukan bintil akar pada tiga varietas
kedelai tidak berbeda nyata. Bobot kering, bobot
basah bintil dan jumlah bintil akar juga tidak

berbeda nyata pada perlakuan dosis pupuk urea,
TSP dan KCl (Tabel 5). Namun, jumlah bintil
akar yang terbentuk paling banyak pada
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pemberian urea 25 kg/ha dan paling sedikit tanpa
pemberian pupuk. Jika dibandingkan dengan
pemberian urea 150 kg/ha, bintil akar pada
kondisi hara N rendah lebih banyak terbentuk.
Artinya rhizobium lebih berperan aktif di

rhizosfer pada kondisi hara N rendah. Aplikasi
pupuk N pada awal tanam dapat meningkatkan
efektivitas bakteri rhizobium dalam memfiksasi
N2 (Bachtiar et al. 2016).

Tabel 5. Rata-rata variabel bintil akar pada perlakuan tiga varietas dan dosis pupuk N, P dan K
Bobot kering
Bobot basah
Jumlah bintil
Perlakuan
Varietas (V)
Detam 1
Detam 2
Detam 3
Pupuk NPK (M)
A0
A1
A2
A3

bintil (g)

bintil

(buah)

0,40
0,29
0,32

1,23
1,15
1,12

46,33
44,08
44,04

0,32
0,30
0,28
0,43

1,09
1,20
1,18
1,20

35,67
57,11
42,78
43,72

Keterangan : angka-angka yang dikuti huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata
pada uji DMRT 5%.

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukan interaksi
varietas kedelai hitam dengan dosis pupuk N-P-K
pada jumlah bunga, bobot basah tajuk, bobot
basah akar dan bobot kering akar. Varietas
kedelai Detam 1 memberikan bobot biji paling
berat daripada Detam 2 dan Detam 3 di lahan
rawa.
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ABSTRACT
Empoasca sp. is one of the main pests that attack tea plantations in Indonesia. In severe attacks, tea shoot production can drop
by up to 50% within 45 days. Currently, the most effective control of Empoasca is the application of synthetic insecticides.
However, there are limits on the types of active pesticide ingredients used in certified plantations. This experiment aims to
determine the effectiveness of the active ingredients of insecticides permitted by the certification body. The tests have been
carrying out at the Montaya plantation and the Gedeh plantation belonging to PT Perkebunan Nusantara VIII from February
to May 2019. Three types of active ingredients tested were Buprofezin, Dimehipo, and Etofenprox at dosage levels of 0.25,
0.50, and 0.75 L ha-, respectively. The test used a Randomized Block Design with nine insecticide treatments and was repeated
three times. Insecticide application was carried out five times with an interval of 14 days. The results of the experiments showed
that the three active insecticides tested were considered effective in controlling Empoasca sp. in tea plantations and can be
used as an alternative to control Empoasca. The Applications of dimehipo 0.5 L ha-, buprofezin 0.25 L ha- and etofenprox
0.25 L ha- can be used as preventive measures. Meanwhile, the dose of dimehipo 0.75 L ha-, buprofezin 0.5 L ha- and
etofenprox 0.5 L ha- can be used in more severe attack conditions.
Keywords: Empoasca, tea, insecticide

ABSTRAK
Empoasca sp. merupakan salah satu hama utama yang menyerang perkebunan teh di Indonesia. Pada tingkat serangan yang
parah, produksi pucuk teh bisa turun hingga 50% dalam waktu 45 hari. pengendalian Empoasca yang paling efektif hingga saat
ini adalah aplikasi insektisida sintetik. Namun, terdapat batasan jenis bahan aktif pestisida yang digunakan pada kebun yang
telah tersertifikasi. Percoban ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas bahan aktif insektisida yang diperbolehkan oleh
lembaga sertifikasi. Pengujian telah dilakukan di kebun Montaya dan kebun Gedeh milik PT Perkebunan Nusantara VIII pada
bulan Februari hingga Mei 2019. Tiga jenis bahan aktif yang di uji yaitu Buprofezin, Dimehipo, dan Etofenprox masing-masing
pada tingkat dosis 0.25, 0.50, dan 0.75 L ha-. Pengujian menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan sembilan perlakuan
insetisida dan diulang sebanyak tiga kali. Aplikasi insektisida dilakukan lima kali dengan interval 14 hari. Hasil pengamatan
menujukkan bahwa ketiga bahan aktif insektisida yang dicoba dinilai efektif untuk mengendalikan hama Empoasca sp. di
pertanaman teh, dan dapat dijadikan alternatif dalam upaya mengendalikan serangan Empoasca. Aplikasi dimehipo 0.5 L ha-,
buprofezin 0.25 L ha- dan etofenprox 0.25 L ha- dapat digunakan sebagai upaya preventif. Sementara itu, dosis dimehipo 0.75
L ha-, buprofezin 0.5 L ha- dan etofenprox 0.5 L ha- dapat digunakan pada kondisi serangan yang lebih berat.
Kata Kunci: Empoasca, teh, insektisida

PENDAHULUAN
Tanaman teh (Camellia sinensis) menjadi
salah
satu
tanaman
perkebunan
yang
berkontribusi penting dalam perekonomian
Indonesia. Perkembangan areal tanaman teh di
Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun
2000. Penurunan tersebut dapat diakibatkan oleh
rendahnya produktivitas tanaman karena jenis
tanaman bukan merupakan benih unggul, dan
terbatasnya penguasaan teknologi produk
(Sudjarmoko, 2017). Salah satu faktor

penghambat
produksi
pada
tanaman
menghasilkan
maupun
tanaman
belum
menghasilkan adalah organisme pengganggu
tanaman (OPT). Beberapa jenis hama yang
menjadi masalah utama di antaranya adalah
Empoasca sp., Helopeltis bradyii, ulat jengkal
(Hyposidra talaca, Ectropis bhurmitra, Biston
suppressaria), ulat penggulung daun (Homona
coffearia), ulat penggulung pucuk (Cydia
leucostoma),
ulat
api
(Setora
nitens,
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Parasalepida, Thosea), dan tungau (Brevipalpus
phoenicis) (Santoso, 2006).
Empoasca sp. (Hemiptera : Cicadellidae)
atau yang biasa dikenal dengan wereng pucuk teh
(WPT) pertama kali dilaporkan menyerang
perkebunan teh di Gunung Mas, Jawa Barat pada
tahun 1998. WPT menyerang dengan cara
menusuk dan menghisap cairan daun dengan
menggunakan stilet. WPT merupakan serangga
polifag dengan inang alternatif jenis kacangkacangan dan Leguminoceae. Pucuk teh yang
terserang akan menunjukkan gejala tulang daun
menjadi coklat, daun menguning dan keriting.
Kerusakan yang ditimbulkan dapat menyebabkan
kehilangan hasil 15% - 50% tergantung pada
kepadatan populasi hama dan kondisi tanaman
(Dharmadi, 2000; Zhang & Chen, 2015).
Hingga saat ini, pengendalian WPT masih
dititikberatkan pada penggunaan insektisida
sintetik. Penggunaan pestisida sintetik secara
terus menerus dan tidak sesuai dengan
rekomendasi dapat mengakibatkan timbulnya
resistensi, resurjensi hama, terbunuhnya musuh
alami dan meninggalkan residu pada produk teh
jadi. Selama tiga tahun terakhir, sejak tahun 2017,
produk teh Indonesia tidak dapat memasuki pasar
Eropa karena masalah residu bahan aktif
insektisida yaitu Imidakloprid. Selain itu,
beberapa kebun teh PT. Perkebunan Nusantara
dan Perkebunan Besar Swasta telah masuk pada
sertifikasi Rainforest Alliance (RA), dimana
didalamnya ada pembatasan jenis dan residu
pestisida untuk berbagai bahan aktif. Oleh karena
itu, diperlukan alternatif pengendalian dengan
insektisida sintetik yang penggunaannya
diizinkan oleh lembaga sertifikasi. Ketiga jenis
bahan aktif insektisida yang diuji merupakan
bahan aktif yang terdaftar di Direktorat Pupuk dan
Pestisida, Kementrian Pertanian, tahun 2016 yaitu
Buprofezin, Dimehipo, dan Etofenprox. Ketiga
bahan aktif tersebut merupakan merupakan
insektisida kontak dan lambung. Percobaan ini

bertujuan untuk mengetahui efektivitas ketiga
jenis bahan aktif insektisida pada taraf dosis yang
berbeda.
METODE
Percobaan dilaksanakan di dua lokasi
yang berbeda yaitu Kebun Montaya (lokasi ke1), Kabupaten Bandung Barat dan di Kebun
Gedeh (lokasi ke-2), Kabupaten Cianjur pada
bulan Februari hingga Mei 2019. Percobaan
menggunakan Rancangan Acak Kelompok
(RAK) terdiri dari tiga jenis bahan aktif yaitu
dimehipo, buprofezin dan Etofenprox dengan
dosis 0.25, 0.50, dan 0.75 L ha- (Tabel 1.) dan
diulang sebanyak tiga kali.
Tabel 1. Daftar Perlakuan
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Perlakuan
Insektisida Dimehipo
Insektisida Dimehipo
Insektisida Dimehipo
Insektisida Buprofezin
Insektisida Buprofezin
Insektisida Buprofezin
Insektisida Etofenprox
Insektisida Etofenprox
Insektisida Etofenprox

Dosis (L ha-)
0.25
0.50
0.75
0.25
0.50
0.75
0.25
0.50
0.75

Aplikasi insektisida dilaksanakan setiap
dua minggu (14 hari) sekali setelah pemetikan,
sebanyak lima kali dengan volume semprot 400 L
ha-. Parameter pengamatan meliputi intensitas
serangan Empoasca pada masing-masing petak
perlakuan yang berukuran 20 m x 20 m (1 patok
kebun). Sampel pengamatan intensitas serangan
Empoasca diambil 100 pucuk (p + 3m) secara
acak dari masing-masing plot. Untuk menentukan
intensitas serangan Empoasca yang menyerang
pada pucuk dihitung jumlah pucuk yang terserang
dan yang sehat. Intensitas serangan ditentukan
dengan rumus:

138

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

I merupakan intensitas serangan, a adalah jumlah
pucuk terserang, dan b adalah jumlah sampel
pucuk. Data intensitas serangan Empoasca sp.
dianalisis secara statistik dengan menggunakan
Analisis Sidik Ragam (Analyses of Variance),
dilanjutkan dengan uji beda rata-rata dengan
menggunakan Uji Duncan F hit > F Tabel.Tingkat
intensitas serangan terbagi menjadi lima kategori
yaitu bebas dari serangan (0 - 5%); ringan (6 s/d
10%); sedang (11 s/d 15%); berat (16 s/d 20) dan
sangat berat (> 20%) (Sucherman, 2011).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Aplikasi Insektisida terhadap
Intensitas serangan Empoasca
Intensitas serangan Empoasca pada
pengamatan pendahuluan ke-1 (PP1) di lokasi ke1 berkisar antara 59.66 % hingga 76.00 % (Tabel
1.). Berdasarkan klasifikasi tingkat serangan,
termasuk serangan sangat berat. Hasil analisis
statistik menunjukkan bawah tidak terdapat
perbedaan intensitas serangan, hal tersebut
menunjukkan bahwa kondisi plot percobaan yang
seragam sebelum aplikasi pestisida dilakukan.
Pada pengamatan setelah aplikasi ke-1 (SA 1)
terjadi penurunan intensitas serangan Empoasca
yang cukup signifikan, intensitas terendah
ditunjukkan oleh perlakuan Etofenprox 0.25 L hasebesar 26 %, sedangkan intensitas tertinggi
sebesar 46.33 % ditunjukkan oleh perlakuan
dimehipo 0.5 L ha-. Namun, kisaran intensitas
serangan tersebut masih termasuk klasifikasi
serangan berat.
Pada pengamatan setelah aplikasi ke-2
(SA 2) terjadi penurunan intensitas serangan
Empoasca yang signifikan, dimana intensitas
serangan Empoasca terendah ditunjukkan oleh
perlakuan Dimehipo, 0.75 L ha- (8.66 %) dan
Etofenprox 0.75 L ha- (9 %) namun tidak berbeda
nyata dengan perlakuan Dimehipo 0.5 L ha-,
Buprofezin 0.75 L ha-, Etofenprox 0.25 L ha-,
Etofenprox 0.50 L ha-. Sementara itu, intensitas

tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan Dimehipo
0.25 L ha- (19.66 %). Pengamatan ketiga setelah
perlakuan (SA 3) intensitas serangan Empoasca
tidak berbeda nyata antar perlakuan dengan
kisaran 10.66 % hingga 13.66 %. Kisaran
intensitas
serangan
tersebut
mengalami
penurunan status dari sangat berat menjadi
serangan sedang.
Penurunan intensitas serangan terus
terjadi hingga pengamatan keempat setelah
aplikasi (SA 4). Intensitas serangan terendah
ditunjukkan oleh perlakuan Etofenprox 0.75
L ha- namun tidak berbeda nyata dengan
perlakuan Etofenproks 0.5 L ha-, Dimehipo 0.5
dan 0.75 L ha-.
Pengamatan terakhir (SA 5) terjadi
peningkatan intensitas serangan pada perlakuan
dimehipo dan Etofenprox, sedangkan pada
perlakuan buprofezin konsisten menurun hingga
akhir pengamatan. Intensitas serangan pada
perlakuan dimehipo dan Etofenprox cenderung
fluktuatif pada masing-masing pengamatan. Pada
pengamatan terakhir perlakuan dimehipo 0.25 L
ha-menunjukkan intensitas tertinggi sebesar
12 %, sedangkan perlakuan buprofezin 0,5 L hamenunjukkan intensitas terendah sebesar 5.33 %.
Hasil pengujian tersebut sesuai dengan uji efikasi
yang dilakukan di Kebun Percobaan PPTK
Gambung pada tahun 2017 bahwa dosis
buprofezin 0.5 L ha- mencapai tingkat efikasi
tertinggi sebesar 74.55% jika dibandingkan
dengan dosis 0.125 L ha-; 0.25 L ha-; 0.375 L ha(Fauziah, 2017). Sementara itu, intensitas
tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan dimehipo
0.25 L ha- dan intensitas serangan pada perlakuan
lainnya tidak berbeda nyata.
Seperti pada lokasi 1, di lokasi 2 juga telah
dilakukan pengamatan pendahuluan (PP) dan
lima kali pengamatan setelah aplikasi (SA). Ratarata intensitas serangan Empoasca pada setiap
pengamatan di lokasi II tertera pada Tabel 3.
Berbeda dengan lokasi 1, hasil pengamatan
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intensitas serangan Empoasca pada pengamatan
pendahuluan ke-1 (PP1) berkisar antara 28.00 %
hingga 43 %. Namun, menurut klasifikasi tingkat
serangan, intensitas serangan tersebut termasuk
serangan sangat berat.
Pada pengamatan setelah aplikasi ke-1
(SA1) intensitas serangan Empoasca berkisar
antara 10.33 % hingga 31.33 %. Intensitas
serangan telah mengalami penuruan jika
dibandingkan dengan pengamatan pendahuluan.
Namun, intensitas serangan masih termasuk kedalam

klasifikasi serangan sedang hingga sangat berat.
Penurunan intensitas serangan terjadi secara
fluktuatif pada seluruh perlakuan. Meskipun
terjadi penurunan pada pengamatan kedua,
namun pada pengamatan ketiga terjadi
peningkatan intensitas serangan pada seluruh
perlakuan. Pada pengamatan ketiga (SA 3),
intensitas serangan Empoasca tidak berbeda
nyata antar perlakuan. Intensitas serangan
berkisar antara 8 % hingga 11.33 %. Status
intensitas serangan tersebut turun ke tingkat
serangan ringan, hingga sedang.
Pada pengamatan keempat (SA 4),
intensitas
serangan
Empoasca
kembali
mengalami penurunan. Namun, pada pengamatan
setelah aplikasi ke-5 (SA 5) terjadi sedikit
kenaikan
intensitas
serangan
Empoasca
dibandingkan dengan pengamatan sebelumnya.
Pada pengamatan ini intensitas serangan
Empoasca berkisar antara 5.33 % hingga 12 %.
Intensitas serangan tertinggi pada pengamatan
kelima (SA 5) ditunjukkan oleh perlakuan
dimehipo 0.25 L ha-. Sementara itu, intensitas
serangan pada perlakuan lainnya tidak berbeda
nyata serupa dengan hasil pengujian pada lokasi
1. Dengan demikian, semakin tinggi dosis tidak
berarti
dapat
meningkatkan
efektivitas
pengendalian. Berdasarkan pengujian di dua
lokasi diketahui bahwa efektivitas pengendalian
pada pengamatan terakhir tidak berbeda nyata
antara dosis 0.25 L ha-; 0,5 L ha- dan 0.75 L ha-.

Insektisida berbahan aktif dimehipo merupakan
insektisida yang bersifat sebagai racun kontak dan
lambung berbentuk pekatan yang dapat larut di
dalam air dan berwarna kemerahan. Dimehipo
dalam penggolongan IRAC termasuk ke dalam
golongan nereistoxin analogue. Insektisida
tersebut bekerja dengan cara memblokir
asetilkolin nikotinergik yang menyebabkan
kelumpuhan dengan memblokir transmisi dalam
sistem saraf pusat serangga (IRAC, 2021).
Hasil penelitian aplikasi insektisida
dimehipo
terhadap
Liriomyza
chinensis
menunjukkan bahwa rata-rata intensitas serangan
pada lahan bawang merah dapat ditekan hingga
1.33% (Yurista et al., 2014). Insektisida ini
diperuntukkan untuk hama padi seperti wereng
coklat, penggerek batang, wereng punggung
putih, belalang dan walang sangit. Pada tanaman
kelapa, insektisida ini diperuntukkan bagi
kumbang penggerek pucuk (Saenong, 2011).
Berdasarkan hasil pengamatan dan
analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa
perlakuan dimehipo 0.25 L ha- menunjukkan
efektivitas terendah di akhir pengamatan pada
kedua lokasi meskipun intensitas serangan
tersebut masuk kedalam kategori ringan. Setiap
bahan aktif dari golongan pestisida memiki
tingkat toksisitas yang berbeda-beda. Aplikasi
pestisida dengan kadar yang rendah akan
menimbulkan pengaruh yang lebih sedikit jika
dibandingkan dengan kadar yang tinggi (Raini,
2007). Efektivitas yang rendah pada perlakuan
dimehipo 0.25 L ha- diduga karena dosis yang
diaplikasikan berada pada tingkat subletal.
Konsentrasi subletal adalah pemberian
insektisida pada konsentrasi yang tidak
mematikan
serangga
(Dutcher,
2007).
Berdasarkan rekomendasi pada kemasan aplikasi
insektisida dimehipo dengan bahan aktif 410 g Lsebesar 0.75 ml L- hingga 1 ml L- (Kementan,
2016). Dengan demikian dosis 0.25 L ha- yang
diaplikasikan pada percobaan ini terlau rendah.
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Namun, untuk dosis 0.50 L ha- dapat digunakan
untuk menekan intensitas agar tetap berada pada
Buprofezin merupakan insektisida pengatur
pertumbuhan serangga (IGR) yang berperan
sebagai pengendali sintesis kitin dan proses
pergantian kulit serangga (molting). Buprofezin
berfungsi sebagai larvasida pada Coleoptera,
Hemiptera dan Acarina. Insektisida buprofezin
telah digunakan sejak tahun 1980 yang bersifat
ovisidal dan nimfasidal. Selain itu, buprofezin
diyakini memiliki pengaruh pada imago, karena
keturunan imago yang terpapar buprofezin secara
drastis berkurang (Pramudi & Rosa, 2015).

kategori ringan dan dosis 0.75 L ha- diaplikasikan
ketika serangan berada pada kondisi berat.
Aplikasi buprofezin pada kisaran dosis 250,
500, 750, 1000 dan 1500 mL ha- pada tanaman
padi menunjukkan bahwa pada telur yang
diangkat dari jaringan tanaman, sifat ovisidalnya
menurun drastis hanya 20-48%. Hal tersebut
menunjukkan bahwa buprofezin bekerja secara
sistemik dalam jaringan tanaman. Nilai efikasi
insektisida (EI) buprofezin 100 g L- mencapai
nilai yang sangat tinggi sebesar 87.44% dan
92.10% untuk dosis 250 dan 500 mL ha- (Effendi
et al., 2016).

Tabel 2. Rata-rata intensitas serangan Empoasca (%) pada setiap pengamatan di lokasi I
No.
Perlakuan
PP1
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
1.
Dimehipo 0.25 L ha76 a 33.33 bc
11.33
a
19.66 c
10.66 d
12
c
2.
Dimehipo 0.50 L ha63 a 46.33 e
13.33 a 7.33 ab
12
ab
9
abc
3.
Dimehipo, 0.75 L ha- 69.66 a 38.66 cd
8.66
a
11.00 a 7
ab
7.33 abc
4.
Buprofezin 0.25 L ha- 70.66 a 37.66 cd
17.33 bc 11.33 a 10.66 d 10
abc
5.
Buprofezin 0.50 L ha- 59.66 a 39.33 d 15.33 abc
13.33 a 9
bcd
5.33
a
6.
Buprofezin 0.75 L ha- 63.33 a 37.33 cd
11.33 ab 13.66 a 10.33 cd
6.33 ab
7.
Etofenprox 0.25 L ha- 63 a 26
a
10.66 ab 11.33 a 8
abc
10.33 bc
8.
Etofenprox, 0.50 L ha 60.33 a 35.66 bc
10.33 ab 13.33 a 6.66 ab
6.66 ab
9.
Etofenprox 0.75 L ha- 63 a 31
ab
9
a 10.66 a 6.33 a
8.66 abc
Keterangan : Pengamatan pendahuluan (PP), Setelah aplikasi (SA)
Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada
taraf 0,05%.

Tabel 3. Rata-rata intensitas serangan Empoasca (%) pada setiap pengamatan di lokasi II
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Perlakuan
Dimehipo 0.25 L haDimehipo 0.50 L haDimehipo, 0.75 L haBuprofezin 0.25 L haBuprofezin 0.50 L haBuprofezin 0.75 L haEtofenprox 0.25 L haEtofenprox, 0.50 L haEtofenprox 0.75 L ha-

PP1
43
b
34.67 ab
29
a
35.67 ab
28
a
30
a
37.33 ab
33.67 ab
35.67 ab

SA1
26.67 b
15.33 a
27
b
25.33 b
31.33 b
10.33 a
14.67 a
14
a
26.33 b

SA2
7.33 a
8.3 ab
5.33 a
6
a
11
ab
12.66 b
6.33 a
8.33 ab
7.33 ab

SA3
8
a
10.33 a
7.67 a
12
a
8
a
11.33 a
11
a
10
a
9
a

SA4
7.33 c
5.33 abc
6
bc
6
bc
3.33 a
6
bc
6.33 bc
4.66 ab
3.33 a

SA5
12 b
6.33 a
6.66 a
7.66 a
7
a
6
a
6.66 a
5.33 a
6.66 a

Keterangan : Pengamatan pendahuluan (PP), Setelah aplikasi (SA)
Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada
taraf 0,05%.
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Rekomendasi dosis buprofezin 100 g
L- pada kemasan untuk komoditas teh sebesar
0.5 L ha- sehingga jika diaplikasikan lebih dari
dosis yang telah direkomendasikan tidak akan
menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi
(Kementan, 2016). Aplikasi buprofezin 0.25 L
ha- memberikan pengaruh yang tidak berbeda
nyata dengan dosis yang lebih tinggi pada
kondisi intensitas serangan ringan. Oleh
karena itu, untuk menekan intensitas serangan
agar tetap pada kategori ringan dapat
digunakan dosis 0.25 L ha- sedangkan untuk
serangan yang lebih tinggi dapat digunakan
dosis 0.5 L ha-.
Rekomendasi aplikasi etofenprox pada
komoditas teh dengan bahan aktif 100 g Ladalah sebesar 1,5 - 2 ml L- (Kementan, 2016).
Hasil pengamatan pada percobaan ini
menunjukkan bahwa insektisida etofenproks
dapat menekan intensitas serangan setara
dengan buprofezin dan dimehipo meskipun
dosis yang diberikan lebih rendah dari
rekomendasi. Etofenprox merupakan zat yang
mirip dengan piretroid sintetis. Golongan
piretroid sintetis merupakan tiruan dari bahan
aktif insektisida botani piretrum yaitu yang
berasal dari bunga krisan yaitu sinerin I.
Sebagian besar piretroid memiliki efek sebagai
racun kontak yang sangat kuat dan daya
mematikan yang tinggi. Insektisida piretroid
merupakan racun yang mempengaruhi
susunan syaraf sentral terumatama saraf akson
(Djojosumarto, 2008).
Etofenprox memiliki spektrum hama
yang luas seperti Lepidoptera, Hemiptera,
Coleoptera, Diptera, Thysanoptera, dan
Hymenoptera.
Insektisida
ini
banyak
digunakan dalam pertanian, hortikultura,
kehutanan, kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat. Di bidang pertanian, etofenprox
digunakan pada berbagai tanaman seperti
beras, buah-buahan, sayuran, jagung, kedelai,

dan teh. Ini diserap dengan buruk oleh akar dan
sedikit translokasi terjadi di dalam tanaman (US
EPA, 2008).
KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari
percobaan ini yaitu :
1. Perlakuan dimehipo 0.25 L ha- menunjukkan
efektivitas terendah di akhir pengamatan pada
kedua lokasi, namun, intensitas serangan tersebut
masuk kedalam kategori ringan.
2. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa
dosis dimehipo 0.5 L ha-, buprofezin 0.25 L hadan etofenprox 0.25 L ha- dapat digunakan untuk
menakan intensitas serangan pada kategori
ringan.
3. Dosis dimehipo 0.75 L ha-, buprofezin 0.5 L hadan etofenprox 0.5 L ha- dapat diaplikasikan
pada kondisi intensitas serangan yang berat.
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Identifikasi Lalat Buah (Bactrocera spp.) dan Pengujian Efektivitas Atraktan Nabati
terhadap Pemerangkapannya pada Pertanaman Pepaya dan Jeruk
Budy Rahmat1*, Ida Hodiyah, Amir Amilin1, Piga Nurmilawati1, Tia Tati Lestari1
1
Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi
*Korespondensi: budyrahmat@unsil.ac.id

ABSTRACT
Fruit fly (Bactrocera spp.) is the main pest on fruit with economic value and its control with pesticides, fruit packaging and
smoking is still not effective. So it is necessary to find other control according to site conditions. One of the environmentally
friendly controls is the use of traps with attractants. This study aims to determine the species diversity of Bactrocera spp. ; and
the effectiveness of several types of attractants from plant extracts against trapping fruit flies (Bactrocera spp.) in papaya and
citrus plantations. The experimental research was in the area of citrus plantations in Tarogong Garut Regency and papaya in
Rajadatu Tasikmalaya Regency. The observation data of the attractans effectiveness were analyzed for variance and continued
with Duncan's Multiple Distance Test. The results showed that: (i) The dominant fruit fly species found in papaya cultivation
were Bactrocera papayae, Bactrocera umbrosa, and Bactrocera carambolae, respectively; (ii) Citrus cultivation were
dominated by Bactrocera cucurbitae and Bactrocera carambolae; and (iii) Jackfruit extract was the most effective attractant to
trap Bactrocera papayae and Bactrocera carambolae fruit flies in papaya plantations. While the guava fruit extract attractant
produced the highest trapping of Bactrocera cucurbitae and Bactrocera carambolae fruit flies in citrus plantations.
Keywords: Jackfruit extract; Guava fruit extract; Trap

ABSTRAK
Lalat buah (Bactrocera spp.) adalah hama utama pada buah-buahan bernilai ekonomis tinggi pengendaliannya dengan
penggunaan pestisida, pembungkusan buah, dan pengasapan dinilai masih belum efektif. Maka perlu dicari teknik pengendalian
lain sesuai kondisi lokasi. Salah satu pengendalian yang ramah lingkungan adalah penggunaan perangkap dengan atraktan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman spesies Bactrocera spp. ; dan efektivitas beberapa jenis atraktan dari
ekstrak tanaman terhadap hasil pemerangkapan lalat buah (Bactrocera spp.) di pertanaman pepaya dan jeruk. Penelitian ini
dilaksanakan di areal pertanaman jeruk siam di kebun Tarogong Kabupaten Garut dan pepaya calina di kebun Rajadatu
Kabupaten Tasikmalaya. Data hasil pengamatan efektivitas aktraktan dianalisis varians dan dilanjutkan Uji Jarak berganda
Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (i) Spesies lalat buah yang ditemukan dominan pada pertanaman pepaya secara
berurutan adalah Bactrocera papayae, Bactrocera umbrosa, dan Bactrocera carambolae.; (ii) Sedangkan pada pertanaman
jeruk didominasi oleh Bactrocera cucurbitae dan Bactrocera carambolae; dan (iii) Ekstrak buah nangka adalah jenis atraktan
yang paling efektif memerangkap lalat buah Bactrocera papayae dan Bactrocera carambolae pada pertanaman pepaya.
Sedangkan atraktan ekstrak buah jambu biji menghasilkan pemerangkapan tertinggi terhadap lalat buah Bactrocera cucurbitae
dan Bactrocera carambolae pada pertanaman jeruk.
Kata Kunci: Ekstrak buah nangka; Ekstrak buah jambu biji; Perangkap

PENDAHULUAN
Lalat buah merupakan salah satu hama
utama yang menyerang berbagai buah di
Indonesia. Hama ini dapat menurunkan produksi
baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain
itu, serangan hama ini menyebabkan buah-buahan
yang akan diekspor sering tidak diterima di pasar
luar negeri karena adanya kekhawatiran akan

menyebarnya hama ini ke negara tujuan ekspor
(Muryati dkk., 2008).
Ketergantungan
petani
terhadap
penggunaan pestisida sintetis untuk pengendalian
hama cukup tinggi dan harus segera diatasi
dengan mencari alternatif lain yang ramah
lingkungan. Perlunya teknik pengendalian hama
yang ramah lingkungan sangat diharapkan
terutama yang efektif, efisien, dan mudah
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diterapkan oleh petani di lapangan (Hasyim dkk.,
2014).
Cara pengendalian lalat buah (Bactrocera
spp.) yang dinilai efektif dan efisien di luar
penggunaan
pestisida,
yaitu
dengan
menggunakan senyawa atraktan (Rahmawati,
2014). Penggunaan perangkap dengan atraktan
merupakan cara pengendalian yang ramah
lingkungan dibandingkan pengendalian dengan
pestisida, salah satunya menggunakan perangkap
dengan atraktan yang berasal dari aroma buahbuahan.
Sodiq dkk. (2015) mengemukakan bahwa,
lalat buah memiliki ketertarikan terhadap atraktan
tertentu, yaitu perlakuan kombinasi atraktan daun
wangi dan jus buah jambu biji paling efektif
terhadap lalat buah yang menyerang buah
belimbing Bactrocera carambolae.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui: (i) keragaman spesies Bactrocera
spp. di pertanaman pepaya dan jeruk; dan (ii)
efektivitas beberapa jenis atraktan dari ekstrak
tanaman terhadap hasil pemerangkapan lalat
buah (Bactrocera spp.) di pertanaman pepaya dan
jeruk.
METODE
Penelitian ini dibagi dua tahap, yaitu: (i)
metode deskriptif untuk menentukan spesies lalat
buah (Bactrocera spp.) yang terperangkap dengan
membandingkan ciri-ciri morfologi sayap, toraks,
dan abdomen dengan beberapa pustaka (Manwan
dan Nurjanani, 2017; Syahfari dan Mujiyanto,
2013).; dan (ii) metode eksperimental untuk
menentukan pengaruh perlakuan jenis atraktan
nabati terhadap hasil pemerangkapan lalat buah
tersebut.
Perlakuan dalam percobaan ini disusun
menggunakan Rancangan Acak Kelompok
(RAK), yaitu :
1) Pada pertanaman pepaya di Desa Rajadatu,
Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya,

dengan perlakuan A1 (ekstrak kemangi), A2
(ekstrak daun salam), A3 (ekstrak buah
pepaya), A4 (ekstrak buah nangka), A5
(ekstrak buah nanas), A6 (ekstrak buah
pisang), A7 (ekstrak buah jeruk) dan A8
(ekstrak buah jambu biji). Semua perlakuan
diulang tiga kali.
2) Pada pertanaman jeruk di Desa Jati
Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten
Garut, dengan perlakuan B0 (tanpa atraktan),
B1 (ekstrak buah belimbing), B2 (ekstrak
buah jambu biji), B3 (ekstrak buah jeruk).
Semua perlakuan diulang enam kali.
Atraktan yang diuji sebagai perlakuan
masing-masing berupa ekstrak yang ditempatkan
dalam Perangkap Stainer seperti yang dilakukan
oleh Sulistya (2016).
Variabel respons yang diamati adalah: (i)
identifikasi setiap spesies Batcrocera yang
tertangkap; dan (ii) menghitung jumlah masingmasing lalat buah (Bactrocera spp.) yang
tertangkap.
Semua data yang diperoleh dari hasil
pengamatan per lokasi dianalisis varians (Anova)
dan dilanjutkan dengan Uji Beda Berganda
Duncan (Gomez dan Gomez, 1984).
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Identifikasi Spesies Batrocera spp.
Sayap Bactrocera papayae memiliki garis
anal kostal pada sisi basal yang sangat jelas.
Bagian toraks didominasi berwarna hitam,
mempunyai rambut berwarna kuning-oranye.
Sedangkan pada abdomen memiliki garis hitam
berpola T yang jelas dan pada tergit ke-3 terdapat
garis melintang. Identifikasi spesies Bactrocera
pepayae dengan menggunakan ciri-ciri sayap,
toraks, dan abdomen disajikan pada Gambar 1.
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(Gambar 3). Ciri B. carambolae ini mirip B.
papayae dan B. philippinensis.

Gambar 1. Morfologi Lalat buah pepaya
(Bactrocera papayae ) (Sumber: pengamatan
Penulis)
Sayap Bactrocera umbrosa memiliki tiga
pita tambahan yang tampak jelas berwarna kuning
oranye dari batas kostal hingga bagian bawah.
Toraks spesies lalat ini berwarna hitam dan
terdapat pita samping punggung (Gambar 2).
Sedangkan abdomennya berwarna kuning-oranye
dan tanpa garis hitam berpola T seperti pada
spesies Bactrorera lainnya.

Gambar 3. Morfologi Lalat buah belimbing
(Bactrocera carambolae) (Sumber:
pengamatan Penulis)
Identifikasi ketiga spesies lalat buah
tersebut di atas sesuai dengan proses identifikasi
hama lalat buah oleh Manwan dan Nurjanani
(2017).
Bactreocera cucurbitae memiliki sayap
transparan dengan pita coklat pada garis kostal
hingga ujung apeks dengan ujung pola kosta
sayap posterior membulat. Pada abdomen
umumnya berwarna coklat kemerahan dan
mempunyai garis media longitudinal pada tergit
ke-3 hingga 4 (Gambar 4). Pada bagian abdomen
juga terdapat rambut di sekitar supra alar
(Syahfari dan Mujiyanto, 2013).

Gambar 2. Morfologi Lalat buah nangka
(Bactrocera umbrosa) (Sumber: pengamatan
Penulis)
Sayap Bactrocera carambolae memiliki
pita pada garis anal dan garis kostal. Toraks
dominan berwarna hitam dan memiliki pita
samping punggung berwarna kuning-oranye.
Abdomen lalat spesies ini memiliki garis hitam
berpola T hitam yang jelas dan terdapat pola
hitam berbentuk segi empat pada tergit ke-4

Gambar 4. Morfologi lalat buah Bactrocera
cucurbitae (Sumber: Siwi dkk., 2004)
2. Efektivitas Aktraktan
2.1. Pada Pertanaman Pepaya
Hasil pemerangkapan lalat buah
B.
papayae tertinggi selama empat minggu ternyata
diperoleh pada perlakuan atraktan nabati ekstrak
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buah nangka dengan total hasil adalah 697 ekor
disusul oleh ekstrak buah nanas, jeruk, pepaya,
jambu biji, pisang, daun salam, dan terendah
ekstrak daun kemangi seperti ditunjukkan
Gambar 5.
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Gambar 5. Hasil tangkapan Bactrocera
papayae pada berbagai atraktan nabati.
Setelah empat minggu, hasil tangkapan B.
umbrosa yang jauh lebih sedikit daripada B.
papayae, hasil
pemerangkapan tertinggi
diperoleh pada perlakuan atraktan nabati ekstrak
buah pepaya dan ekstrak buah pisang dengan
jumlah 13 ekor seperti ditunjukkan Gambar 6.
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Gambar 6. Hasil tangkapan Bactrocera
umbrosa pada berbagai atraktan nabati.
Hasil pemerangkapan B. carambolae
selama empat minggu tertinggi diperoleh pada
perlakuan atraktan nabati ekstrak buah nangka
dengan jumlah 171 dan disusul oleh ekstrak buah
pepaya. Sedangkan terendah diperoleh 53 ekor
pada perlakuan ekstrak daun kemangi seperti
ditunjukkan Gambar 7.

Gambar 7. Hasil tangkapan Bactrocera
carambolae pada berbagai atraktan nabati.
Berdasarkan fakta di atas, maka total hasil
pemerangkapan terbanyak pada pertanaman
pepaya adalah B. papayae, disusul oleh B.
carambolae dan B. carambolae. Hal ini dapat
dimaklumi bahwa tanaman pepaya merupakan
inang bagi B. papayae.
Sebagaimana
dikemukakan oleh Sulaeha dkk. (2018) bahwa,
preferensi serangga terhadap suatu inang
dipengaruhi oleh kesesuaian faktor morfologi dan
biokimia tanaman inang. Faktor tersebut dapat
memberikan pengaruh bagi lalat buah dalam
pemilihan inang. Interaksi serangga dengan
tanaman inang dapat dipengaruhi oleh keberadaan
semiokimia berupa senyawa kairomon yang
berperan sebagai pemikat.
2.2. Pada Pertanaman Jeruk
Hasil pemerangkapan B. cucurbitae
selama empat minggu tertinggi diperoleh pada
perlakuan atraktan nabati ekstrak buah jambu biji
dengan jumlah 208 ekor dan disusul oleh ekstrak
buah belimbing 108 ekor dan terendah pada
ekstrak buah jeruk 72 ekor seperti ditunjukkan
Gambar 8.
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Gambar 8. Hasil tangkapan Bactrocera
cucurbitae pada berbagai atraktan nabati.
Selama empat minggu pemerangkapan B.
carambolae, ternyata perlakuan ekstrak buah
jambu biji memberi hasil tertinggi dengan hasil
112 ekor dan disusul oleh ekstrak buah jeruk 67
ekor dan ekstrak buah belimbing 44 ekor seperti
ditunjukkan Gambar 9.
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KESIMPULAN
Spesies lalat buah yang ditemukan
dominan pada pertanaman pepaya secara
berurutan
adalah
Bactrocera
papayae,
Bactrocera
umbrosa,
dan
Bactrocera
carambolae. Sedangkan pada pertanaman jeruk
didominasi oleh Bactrocera cucurbitae dan
Bactrocera carambolae.
Ekstrak buah nangka adalah jenis atraktan
yang paling efektif memerangkap lalat buah
Bactrocera papayae dan Bactrocera carambolae
pada pertanaman pepaya. Sedangkan atraktan
ekstrak buah jambu biji menghasilkan
pemerangkapan tertinggi terhadap lalat buah
Bactrocera
cucurbitae
dan
Bactrocera
carambolae pada pertanaman jeruk

B3

Gambar 9. Hasil tangkapan Bactrocera
carambolae pada berbagai atraktan nabati.
Berdasarkan
Gambar
8
dan
9
membuktikan
bahwa,
jumlah
hasil
pemerangkapan lalat buah pada tiga jenis atraktan
nabati di pertanaman jeruk, ternyata jumlah B.
cucurbitacae lebih tinggi daripada B.
carambolae. Sebagaimana hasil penelitian
Yudistira dkk. (2020) diketahui bahwa, B.
cucurbitae dan B. dorsalis atau Bactrocera
carambolae memiliki kisaran dan jenis inang
yang berbeda. B. dorsalis mampu berkembang
pada kelima jenis inang sedangkan B.
cucurbitae hanya mampu berkembang pada
empat jenis inang. . Hal tersebut dikarenakan
kedua spesies tersebut memiliki karakteristik
morfologis yang berbeda, meliputi pola kosta
sayap, warna toraks, dan adanya garis hitam
berpola T pada abdomen.
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Mekanisme Antagonisme Empat Isolat Cendawan Endofit Asal Tanaman Cabai
Terhadap Patogen Colletotrichum spp.
Sapnah Holiza, Tunjung Pamekas, Hartal
Program Studi Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, Jl WR Supratman, Kandang Limun,
Bengkulu
Email: sapnahholiza28@gmail.com

ABSTRACT
Anthracnose is one of the important diseases that limit chili production in the tropics. This diseases is caused by the fungus
Colletotrichum spp. Endophytic fungi are fungi that colonize healthy plant tissues without causing diseases symptoms and live
in mutualistic symbiosis with their hosts. The purpose of this study was to evaluate the mechanism of antagonism of four isolates
of endophytic fungi from red chili plants to control anthracnose pathogens in vitro. The research was carried out from January
to May 2021 at the Plant Protection Laboratory and Screening House, Faculty of Agriculture, Bengkulu University. The results
showed that the four endophytic fungi isolates had a percentage of inhibition of 30.73 - 39.03% against anthracnose pathogens.
The mechanisms of antagonism that occur include competition for nutrients, space and oxygen; antibiotics and hyperparasitism.
Keywords: Chili plant, Colletotrichum spp, endophytic fungus.

ABSTRAK
Penyakit Antraknosa merupakan salah satu penyakit penting yang membatasi produksi cabai di daerah tropis. Penyakit ini
disebabkan oleh cendawan Colletotrichum spp. Cendawan endofit merupakan cendawan yang mengoloni jaringan tanaman sehat
tanpa menimbulkan gejala penyakitdan hidup bersimbiosis secara mutualisme dengan inangnya. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengevaluasi mekanisme antagonisme empat isolat cendawan endofit asal tanaman cabai merah untuk
mengendalikan patogen antraknosa secara in vitro. Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2021 di
Laboratorium dan Rumah Kasa Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa keempat isolat cendawan endofit memiliki persentase penghambatan sebesar 30,73 – 39,03% terhadap patogen
antraknosa. Mekanisme antagonisme yang terjadi meliputi kompetisi nutrisi, ruang dan oksigen; antibiosis, serta
hiperparasitisme.
Kata kunci: Cendawan endofit, Colletotrichum spp. tanaman cabai.

PENDAHULUAN
Tanaman cabai merah besar (Capsicum
annuum L.) merupakan salah satu jenis sayuran
penting di Indonesia. produktivitas cabai merah di
Indonesia masih relatif rendah yaitu 7,49 ton
(2015) angka ini lebih rendah dibandingkan
produktivitas pada tahun 1995 yaitu sebesar 8,73
ton/ha (Warisno dan Dahana, 2018). Penyakit
Antraknosa merupakan salah satu penyakit
penting dalam produksi cabai di daerah tropis.
Penyakit ini disebabkan oleh cendawan
Colletotrichum spp (Hidayat et al., 2004). Oleh
karena itu perlu dicari alternatif pengendalian
yang aman dan ramah lingkungan. Salah satunya
dengan menggunakan cendawan endofit.

Cendawan
endofit
tumbuh
dan
mendapatkan makanan dari tanaman inangnya.
Cendawan ini menginfeksi tanaman sehat pada
jaringan tertentu dan mampu menghasilkan
mikotoksin, enzim serta antibiotika, (Fitriyah et
al, 2013) melaporkan cendawan endofit
menghasilkan senyawa yang diduga saponin dan
bersifat antimikrobial.
Kemampuan
cendawan
endofit
mengkolonisasi jaringan tanaman merupakan
faktor penting untuk menekan kejadian penyakit.
Cendawan yang mampu mengkolonisasi semua
bagian jaringan tanaman dan berkembang biak
dengan cepat akan mampu berkompetisi dengan
mikroorganisme lain, sehingga berpotensi
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sebagai agens pengendali hayati yang efektif
(Wilia et al., 2013).

METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari
sampai bulan maret tahun 2021 di Laboratorium
Proteksi
Tanaman,
Fakultas
Pertanian,
Universitas Bengkulu.
Isolasi dan Identifikasi Cendawan Patogen
Colletotrichum spp.
Cendawan
patogen
Colletotrichum
penyebab penyakit antraknosa diisolasi dari buah
cabai yang menunjukkan gejala penyakit
antraknosa yang diperoleh dari lahan milik petani.
Isolasi cendawan dari bagian buah cabai yang
sakit dilakukan dengan cara memotong bagian
buah antara yang sehat dan yang sakit, lalu dicuci
dengan alkohol 70% dan dibilas dengan aquades
steril 2 kali, kemudian dikeringanginkan pada
tissue steril. Potongan-potongan buah yang telah
kering masing-masing ditanam pada media potato
dextrose agar (PDA), selanjutnya diinkubasikan
pada suhu kamar selama 4 hari. Setelah koloni
tumbuh pada jaringan tanaman dipindahkan ke
medium PDA baru. Sehingga diperoleh biakan
murni. Selanjutnya dilakukan karakterisasi
dengan pengamatan secara makroksopis dan
mikroskopis dan disesuaikan dengan buku
identifikasi (Soesanto, 2019).
Uji Mekanisme Antagonisme Cendawan
Endofit dan Patogen Colletotrichum spp.
Tahapan pengujian ini menggunakan
metode
biakan
ganda
(dual
culture)
(Dharmaputra et al., 1999), dengan mengambil
masing-masing biakan murni yang tergolong
cendawan endofit dan
cendawan patogen
Colletotrichum
spp.
hasil
karakterisasi
menggunakan cork borer berdiameter 7 mm,
kemudian diinokulasikan ke dalam cawan petri
yang berisikan media PDA secara berhadapan

dengan jarak 30 mm. Pengujian ini akan diulang
3 kali. Skema penempatannya ditampilkan dalam
gambar sebagai berikut :

Gambar 1. Uji biakan ganda
Ket: A = Potongan koloni cendawan endofit
P = Potongan koloni cendawan patogen
R1 = Jari-jari koloni patogen yang menjauhi
koloni cendawan endofit
R2 = Jari-jari koloni patogen yang mendekati
koloni cendawan endofit
Selanjutnya
semua
cawan
petri
diinkubasikan pada suhu kamar. Variabel yang
diamati adalah:
A. Persentase hambatan (%)
Persentase hambatan dihitung pada hari ke-8
setelah inokulasi dengan rumus :
R1 – R2
Hambatan (%) =
x 100%
R1
Ket : R1 = Jari-jari koloni patogen yang menjauhi
koloni cendawan endofit
R2 = Jari-jari koloni patogen yang mendekati
koloni cendawan endofit
B. Mekanisme Antagonisme Cendawan
Endofit dan Patogen secara In Vitro
Mekanisme
antagonisme
diidentifikasi
berdasarkan Farida (1992) yang meliputi :
1. Kompetisi ruang, nutrisi, dan oksigen:
kompetisi antara cendawan endofit
dengan cendawan patogen dalam
memperebutkan ruang, nutrisi, dan
oksigen diamati dengan cara melihat jenis
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jamur yang lebih cepat memenuhi cawan
petri.
2. Antibiosis:
pengamatan
antibiosis
dilakukan dengan mengukur lebar zona
kosong (hambatan) dan melihat ada atau
tidaknya perubahan warna pada medium
akibat senyawa antibiotik yang dihasilkan
cendawan endofit.
3. Lisis dan parasitisme: pengamatan
mekanisme
lisis
dan
parasitisme

dilakukan dengan mengamati hifa
cendawan endofit uji yang tumbuh di atas
cendawan
patogen
dengan
cara
mengambil dan menumbuhkan hifa
cendawan endofit dan cendawan patogen
menggunakan jarum ent, lalu diletakkan di
atas gelas objek untuk diamati secara
mikroskopis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pengamatan karateristik
patogen Colletotrichum spp. pada media PDA

bentuk koloni dan karakteristik cendawan
Colletotrichum spp. terlihat pada (Tabel 2 dan
Gambar 2).

Tabel 2: Diameter Koloni, Warna Kloni dan Pertumbuhan Miselium Colletotrichum spp.
Diameter dan warna koloni Colletotrichum spp.

Karakteri
stik

3

4

5

6

7

8

9

10

Diameter

1.5

2.7

3.6

4

4.8

5.3

5.5

5,8

warna

putih

putih

putihorange

putihorange

putihorange

putihorange

putihorange

putih
oran
ge

pertumbu
han
miselium

keatas

keatas

keataskesampi
ng

keataskesampin
g

keataskesampi
ng

keataskesampi
ng

keataskesam
ping

keat
askesa
mpin
g

A

B

Gambar 2. Koloni dan konidia cendawan Colletotrichum spp.
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Koloni cendawan memiliki tekstur yang
halus dan menyebar ke segala arah. Koloni
cendawan berwarna putih pada bagian tepi dan
orange pada bagian tengah. Pinggiran koloni tidak
rata dan terdapat bintik-bintik berwarna orange
(Gambar 2A). Bintik-bintik dan pada bagian
tengah orange tersebut menjadi semakin gelap
ketika biakan semakin lama (tua). Pertumbuhan
koloni Colletotrichum sp. Lambat . Sudirga
(2016) menyatakan bahwa pertumbuhan
Colletotrichum spp. lambat (3-6 mm dalam 24
jam), semakin tua biakan akan berubah warna
menjadi kehitaman pada permukaan koloni.
Hifa bersekat dan bercabang dengan
ujung membulat. Bentuk spora silindris tidak
memiliki sekat. Konidia transparan dan
memanjang dengan ujung membulat (Gambar
2B) . Hal ini sesuai dengan pernyataan Sudirga

(2016) bahwa ciri-ciri umum jamur dari Genus
Colletotrichum spp. yaitu memiliki hifa bersekat
dan bercabang serta menghasilkan konidia yang
transparan d an memanjang dengan ujung
membulat atau meruncing panjangnya antara 1016 µm dan lebarnya 5-7 µm dengan massa konidia
berwarna hitam.
Uji Mekanisme Antagonisme Cendawan
Endofit
dan
Patogen
Antraknosa
(Colletotrichum spp.)
Hasil penghambatan yang terjadi dari
empat cendawan endofit dengan cendawan
Colletotrichum spp. bervariasi. Berdasarkan hasil
uji biakan ganda (dual culture) rata-rata
cendawan endofit memiliki persentase hambatan
sebesar yaitu 30% (Tabel 3).

Tabel 3. Persentase Hambatan Empat Cendawan Endofit Terhadap Pertumbuhan Colletotrichum Spp.
Setelah 7 Hari Setelah Inkubasi (HSI).
Isolat cendawan endofit

Persentase hambatan (%)

A

39, 03%

B
C
D

38, 61%
30, 73%
35, 42%

Berdasarkan hasil persentase hambatan 7 hari setelah inkubasi (HSI) cendawan endofit memiliki
persentase hambatan tertinggi yaitu 39,03 %. Adanya perbedaan daya hambat ke empat isolat yang diuji
disebabkan karena adanya perbedaan kecepatan tumbuh dari masing-masing isolat dan kemampuannya
berkompetisi dalam mendapatkan nutrisi dari media tumbuh (Saryanah, 2019).
Dari hasil pengamatan terlihat bahwa ke empat isolat cendawan endofit memiliki mekanisme
antagonisme yang berbeda-beda (Tabel 4).
Tabel 4. Mekanisme Antagonisme Empat Cendawan Endofit Terhadap Cendawan Colletotrichum spp.
Isolat

Kompetisi nutrisi, ruang dan oksigen

Antibiosis

Lisis dan parasitisme

A

+

_

+

B

+

_

+

C

+

+

_

D

+

_

+

Keterangan: (+) terjadi mekanisme antagonis, (-) tidak terjadi mekanisme antagonis
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A

B

C

D

Gambar 3. Mekanisme antagonisme empat cendawan endofit terhadap Colletotrichum spp.
Keterangan : A= Colletotrichum vs cendawan endofit A, B= Colletotrichum vs cendawan endofit B, C=
Colletotrichum vs cendawan endofit C, D= Colletotrichum vs cendawan endofit D.
Pertumbuhan cendawan endofit yang
cepat menimbulkan persaingan nutrisi, ruang dan
oksigen dengan patogen. Persaingan akan nutrisi
memegang peranan utama pada hampir semua
agen hayati. Disamping persaingan akan nutrisi
juga persaingan ruang hidup dan oksigen
(Soesanto,
2008
dalam
wahyuni
et
al.,2019).Cendawan endofit dapat menyebabkan
pertumbuhan patogen menjadi terhambat karena
terjadinya kompetisi nutrisi, ruang dan oksigen
(Kurnia et al., 2014). Mekanisme antagonisme
cendawan endofit selain kompetisi, ruang dan
oksigen juga dapat berupa antibiosis yang
ditunjukkan dengan adanya zona bening. Dari 4
isolat yang diuji terdapat satu isolat yang bersifat
antibiosis yaitu isolat cendawan endofit C.
Terbentuknya zona bening karena adanya
senyawa metabolit yang dihasilkan cendawan
endofit yang bersifat antifungal (Liswarni et al.,
2018).
Hasil
pengamatan
mekanisme

antagonisme menunjukan bahwa ada tiga isolat
cendawan endofit yang tumbuh diatas cendawan
colletotrichum spp. yaitu isolat A, B dan D, hal ini
menunjukan bahwa mekanisme anatgonisme
cendawan endofit ini bersifat lisis dan parasitisme
(Gambar 3).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari uji keempat isolat
cendawan endofit memiliki kemampuan
mekanisme antagonisme yang renda. Keempat
isolat cendawan endofit terjadi mekanisme
antagonisme ruang, nutrisi dan oksigen, terdapat
satu isolat yang bersifat antibiosis yaitu pada
cendawan endofit C dan dengan rata-rata
persentase penghambatan yaitu 30%. Perlu
dilakukan pengujian potensi keempat isolat
cendawan endofit sebagai elisitor pertumbuhan
tanaman cabai terhadap penyakit antraknosa.
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ABSTRACT
Every year there is almost always an increase in shallot production, but this has not been able to meet the increase in national
demand for shallots in line with the increasing population and the development of the processed industry. Shoot death disease
in shallots is one of the limiting factors for shallot production. Shoot death disease Phytophthora sp. infects leaves and causes
wet rot on the leaf tips. The aim of the study was to evaluate the level of shoot death damage on shallots in coastal areas of
Bantul, Yogyakarta. The research was carried out in a randomized block design with 2 treatments, namely the size of the shallot
bulbs (large, medium, small, and mixed) and the application of a consortium of antagonistic microorganisms (without and with
the application of a consortium of antagonistic microorganisms). Parameters observed were disease incidence and disease
severity in shallot plants aged 20, 30, and 40 days after planting. The results showed that the incidence of shoot death in shallots
increased with the age of the plant, but the severity of the disease was relatively the same. The size of the shallot bulbs tended
not to affect the incidence of disease and the severity of shoot death, but the addition of a consortium of antagonistic
microorganisms was able to reduce the level of disease damage and the severity of shoot death.

Keywords: Coastal land, shallot, antagonistic microorganism, size of shallot bulb

ABSTRAK
Setiap tahun hampir selalu terjadi peningkatan produksi bawang merah, namun hal tersebut belum mampu mengimbangi
peningkatan permintaan bawang merah secara nasional seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya
industri olahan. Penyakit mati pucuk pada bawang merah merupakan salah satu faktor pembatas produksi bawang merah.
Penyakit mati pucuk Phytophthora sp. menginfeksi daun dan menimbulkan gejala busuk basah pada pemukaan ujung daun.
Tujuan penelitian adalah mengevaluasi tingkat kerusakan penyakit mati pucuk pada tanaman bawang merah di lahan pesisir
Bantul Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan dalam Rancangan Acak Kelompok dengan 2 perlakuan, yaitu ukuran umbi bawang
merah (besar, sedang, kecil, dan campuran) dan aplikasi konsorsium mikroorganisme antagonis (tanpa dan dengan aplikasi
konsorsium mikroorganisme antagonis). Parameter yang diamati kejadian penyakit dan keparahan penyakit pada tanaman
bawang umur 20, 30, dan 40 hari setelah tanam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian penyakit mati pucuk pada tanaman
bawang merah semakin meningkat dengan semakin tua umur tanaman, namun tingkat keparahan penyakit relative sama. Ukuran
umbi bawang merah cenderung tidak mempengaruhi tingkat kejadian penyakit dan keparahan penyakit mati pucuk, namun
penambahan konsorsium mikroorganisme antagonis mampu menurunkan tingkat kerusakan penyakit dan keparahan penyakit
mati pucuk.

Kata kunci: Bawang merah, lahan pesisir, mikroorganisme antagonis, ukuran umbi

PENDAHULUAN
Tanaman bawang merah merupakan salah
satu komoditas sayuran unggulan nasional,
sehingga berbagai program dan kegiatan

dilakukan
dalam
rangka
meningkatkan
produksinya. Produktivitas bawang merah
nasional tahun 2015 : 10,06 ton/ha, tahun 2016 :
9,67 ton/ha, dan tahun 2017 : 9,31 ton/ha (BPS,
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2018). Produktivitas bawang merah ini masih
tergolong rendah, bila dibandingkan dengan
potensi produksi optimum bawang merah yang
dapat mencapai 16 ton/ha.1
Bawang merah varietas Bima adalah salah
satu varietas yang sering dibudidayakan oleh
petani yang berada di Brebes, Bantul, dan
Nganjuk. Bawang merah varietas Bima biasanya
digunakan untuk bumbu masak, dengan ciri
morfologi ukuran daun lebih kecil dan warna
daun agak hijau pucat. (Sakti et al., 2017).
Menurut data BPS (2014) Setiap tahun
hampir selalu terjadi peningkatan produksi
bawang merah, akan tetapi hal tersebut belum
mampu mengimbangi peningkatan permintaan
bawang merah secara nasional seiring dengan
bertambahnya
jumlah
penduduk
dan
berkembangnya industri olahan.
Penyakit yang banyak ditemukan di lahan
tanaman bawang merah adalah mati pucuk yang
disebabkan oleh cendawan Phytophthora sp.
Penyakit mati pucuk Phytophthora sp.
menginfeksi daun dan menimbulkan gejala busuk
basah pada pemukaan ujung daun. Masa
cendawan dapat berbentuk seperti beludru pada
udara lembab. Masa cendawan semakin lama
akan menyebar pada permukaan daun, serangan
yang berat membuat tanaman mati dengan daun
melilit seperti dipilin (Wibowo, 2015).
Tujuan penelitian adalah mengevaluasi
tingkat kerusakan penyakit mati pucuk pada
tanaman bawang merah di lahan pesisir Bantul
Yogyakarta.

Bawang merah ditanaman di lahan pesisir Sanden
Bantul dengan ukuran lahan 500 m². Tiap
perlakuan ukurannya 40 m² terdiri dari 8 bedeng
dan tiap bedeng memiliki ukuran 1×5 m².
Parameter yang diamati adalah kejadian
penyakit dan keparahan penyakit pada tanaman
bawang umur 20, 30, dan 40 hari setelah tanam.
Kejadian penyakit dihitung berdasarkan rumus:
𝐾𝑃 = 𝑛/𝑁 𝑥 100%
Keterangan:
KP = kejadian penyakit
n = jumlah tanaman terinfeksi
N = jumlah tanaman diamati

METODE
Penelitian dilaksanakan dalam Rancangan
Acak Kelompok dengan 2 perlakuan, yaitu
ukuran umbi bawang merah (besar, sedang, kecil,
dan campuran) dan aplikasi konsorsium
mikroorganisme antagonis (tanpa dan dengan
aplikasi konsorsium mikroorganisme antagonis).

Semua data yang diperoleh dianalisa secara
deskriptif.

Keparahan penyakit dihitung berdasarkan rumus
Townsend dan Heuberger (1943) :
𝐼𝑃 = ∑ (𝑛𝑖. 𝑣𝑖) /𝑁. 𝑉 𝑥 100%
Keterangan:
IP = intensitas penyakit
ni = jumlah tanaman terinfeksi dengan skor
tertentu
vi = skor infeksi penyakit
N = jumlah tanaman diamati
V = skor infeksi penyakit tertinggi
Skor infeksi penyakit mengacu pada Febrianasari
et al., (2014) yang telah dimodifikasi sebagai
berikut:
0: tidak ada infeksi
1: bagian tanaman terinfeksi 1-20%
2: bagian tanaman terinfeksi 21-40%
3: bagian tanaman terinfeksi 41-60%
4: bagian tanaman terinfeksi 61-80%
5: bagian tanaman terinfeksi 81-100%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gejala serangan penyakit mati pucuk
terlihat pada bagian ujung- ujung tanaman, yaitu
pada bagian ujung daun menjadi busuk basah,
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kemudian mengering dan warnanya berubah
menjadi kuning kecoklatan lalu putih seperti
terpilin (Gambar 1).

Gambar 1. Gejala serangan penyakit mati
pucuk

Wibowo (2015) menyatakan bahwa
penyakit mati pucuk Phytophthora sp.
menginfeksi daun dan menimbulkan gejala busuk
basah pada pemukaan ujung daun bawang merah.
Dari Tabel 2 terlihat bahwa kejadian
penyakit mati pucuk semakin meningkat seiring
dengan semakin tuanya tanaman bawang. Hal ini
menunjukkan bahwa terjadi penyebaran patogen
ke tanaman di sekitarnya. Phytophthora sp. terus
mengalami pertumbuhan dan perkembangan
seiring dengan bertambahnya umur tanaman
bawang merah. Persentase kejadian penyakit
mati pucuk dipengaruhi oleh ukuran umbi dan
adanya konsursia mikroorganisme. Ukuran umbi
besar menyebabkan kejadian penyakit yang lebih
besar daripada ukuran umbi laiinnya. Hal ini
berarti ukuran ukuran umbi yang besar lebih
rentan terhadap cendawan Phythopthora sp.
Keberadaan konsorsia mikroorganisme mampu
menekan kejadian penyakit mati pucuk.
Terjadinya peningkatan kejadian penyakit
mati pucuk juga dipengaruhi oleh pemakaian
benih bawang merah oleh petani. Penularan
penyakit ini diduga berasal dari benih yang

Masa cendawan dapat berbentuk seperti beludru
pada udara lembab. Masa cendawan semakin
lama akan menyebar pada permukaan.
ditanam berasal dari tanaman bawang merah
sebelumnya yang menggunakan benih bawang
merah varietas Bima Brebes. Benih varietas Bima
Brebes diketahui merupakan benih yang peka
terhadap penyakit mati pucuk Phytophthora sp.
(BALITSA, 2018).
Namun intensitas penyakit mati pucuk
tetap stabil dari pengamatan pertama hingga
ketiga, yaitu 20%. Hal ini menunjukkan bahwa
penyebaran inokulum patogen ke tanaman sekitar
berlangsung
lebih
cepat
dibandingkan
penyebaran di dalam tanaman yang sama.
Fakytor lingkungan diduga sangat berperan
dalam penyebaran inokulum patogen tersebut.
Selain itu, infeksi penyakit mati pucuk
muncul diduga karena selama pengamatan
berlangsung sedang terjadi musim hujan. Siang
hingga malam hari terjadi hujan sehingga suhu
menjadi dingin dan kelembapan udara meningkat
yang menyebabkan cendawan penyakit mampu
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tumbuh dan berkembang. Hasil pemodelan
epidemi penyakit menunjukkan jika faktor suhu,
kelembapan, dan kecepatan angin kuadrat lebih

besar maka pengaruhnya terhadap laju infeksi
penyakit sangat tinggi (Purwanto et.al, 2016).

Tabel 2. Kejadian penyakit mati pucuk pada bawang merah umur 20, 30 dan 40 hari setelah tanam
Perlakuan
Kejadian Penyakit
(%)
20 HST
30 HST
40 HST
Umbi besar konsorsia
25,70%
44,20%
40,70%
Umbi sedang konsorsia
22,90%
40,25%
39,70%
Umbi kecil konsorsia
23,30%
37,00%
32,20%
Umbi campuran
24,40%
24,00%
20,60%
konsorsia
Umbi besar tanpa
24,60%
43,00%
38,70%
konsorsia
Umbi sedang tanpa
26,70%
42,20%
34,50%
konsorsia
Umbi kecil tanpa
26,80%
40,70%
37%
konsorsia
Umbi campuran tanpa
26,40%
41,70%
34,70%
konsorsia
Tabel 3. Intensitas penyakit mati pucuk pada tanaman bawang merah umur 20, 30, dan 40 hari setelah
tanam
Intensitas penyakit (%)
Perlakuan

20 HST

30 HST

40 HST

Umbi besar konsorsia
Umbi sedang konsorsia
Umbi kecil konsorsia
Umbi campuran konsorsia
Umbi besar tanpa konsorsia
Umbi sedang tanpa konsorsia
Umbi kecil tanpa konsorsia

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Umbi campuran tanpa konsorsia

20%

20%

20%

KESIMPULAN
Dari penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa:

1. Persentase kejadian penyakit mati pucuk pada
tanaman bawang merah sangat dipengaruhi oleh
perlakuan ukuran umbi dan konsorsia
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mikroorganisme, namun kedua perlakuan tidak
berpengaruh terhadap intensitas serangan
penyakit mati pucuk.
2. Kondisi lingkungan d=sangat berperan dalam
proses penyebaran inokulum patogen.
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ABSTRACT
Chili (Capsicum annum L) is one type of vegetable crop that has high economic value. In recent years there has been a spike in
chili prices in the market due to low productivity because of climate change and attacks by pests. The purpose of the research
was to take an inventory of pests and study the dynamics of pest populations in three chili varieties at the Center for the Study
of Agricultural Technology. Observations of pests were carried out on chili farms of Tanjung-2, Chiko, and Rabani Agrihorti
varieties planted in a screen house, observed once a week for one month. Pests found in three varieties of chili plants were
whitefly, aphids, mealybugs, mites, and thrips.. The population of the four pests decreases with the aging of chili plants. The
Rabani Agrihorti chili variety is the most susceptible to whitefly and trips attacks, the Ciko variety is the most susceptible to
aphid and mealybugs attacks, while the Tanjung-2 variety is the most susceptible to mites. Chili plant varieties are very
influential on the dynamics of pest populations.
Keywords: Aphid, mealybug, mite, thrip, whitefly

ABSTRAK
Cabai (Capsicum annum L) merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang bernilai ekonomi tinggi. Dalam beberapa tahun
terakhir terjadi lonjakan harga cabai di pasaran yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas karena perubahan iklim dan
serangan organisme pengganggu tumbuhan. Tujuan dari penelitian adalah menginventarisasi hama dan mempelajari dinamika
populasi hama pada tiga varietas cabai di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Pengamatan hama dan musuh alami dilakukan
pada pertanian cabai varietas Tanjung-2, Chiko, dan Rabani Agrihorti yang ditanam dalam rumah kassa, diamati seminggu sekali
selama satu bulan. Hama yang ditemukan pada tiga varietas tanaman cabai adalah kutu kebul, kutu daun/aphid, kutu dompolan,
tungau, dan thrips; sedangkan musuh alami yang ditemukan adalah laba-laba. Populasi ke empat hama semakin rendah dengan
semakin tuanya tanaman cabai. Varietas cabai Rabani Agrihorti paling rentan terhadap serangan kutu kebul dan trips, varietas
Ciko paling rentan terhadap serangan aphid dan kutu dompolan, sedangkan varietas Tanjung-2 paling rentan terhadap serangan
tungau. Varietas tanaman cabai sangat berpengaruh terhadap dinamika populasi hama.
Kata kunci : Aphid, kutu dompolan, kutu kebul, thrip, tungau

PENDAHULUAN
Cabai merah (Capsicum annuum L.)
merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang
bernilai ekonomi tinggi. Menurut Gunadi &
Sulastini (2013),
di daerah tropis seperti
Indonesia tanaman cabai merah mempunyai daya
adaptasi yang cukup luas, sehingga dapat ditanam
di dataran rendah sampai di dataran tinggi. Dalam
beberapa tahun terakhir terjadi lonjakan harga
cabai merah di pasaran yang disebabkan
rendahnya pasokan yang disebabkan oleh
menurunnya produktivitas karena pengaruh

perubahan iklim dan serangan organisme
pengganggu tumbuhan (OPT).
Cabai merupakan tanaman perdu dari
famili terong-terongan yang memiliki nama
ilmiah Capsicum sp. Cabai berasal dari benua
Amerika tepatnya daerah Peru dan menyebar ke
negara-negara benua Amerika, Eropa dan Asia
termasuk Negara Indonesia. Cabai mengandung
kapsaisin, dihidrokapsaisin, vitamin (A, C),
damar, zat warna kapsantin, karoten, kapsarubin,
zeasantin, kriptosantin, clan lutein. Selain itu,
juga mengandung mineral, seperti zat besi,
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kalium, kalsium, fosfor, dan niasin. Zat aktif
kapsaisin berkhasiat sebagai stimulan. Jika
seseorang mengonsumsi kapsaisin terlalu banyak
akan mengakibatkan rasa terbakar di mulut dan
keluarnya air mata. Selain kapsaisin, cabai juga
mengandung kapsisidin. Khasiatnya untuk
memperlancar sekresi asam lambung dan
mencegah infeksi sistem pencernaan. Unsur lain
di dalam cabai adalah kapsikol yang
dimanfaatkan untuk mengurangi pegal-pegal,
sakit gigi, sesak nafas, dan gatal-gatal
(Nurfalach,2010).
Organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
masih merupakan salah satu kendala pada
budidaya cabai merah baik di dataran rendah
maupun di dataran tinggi. Pada awal tahun 1996
Adiyoga et al. (1996) melaporkan OPT yang
umum menyerang cabai merah di daerah Jawa
Barat adalah ulat grayak (Spodoptera litura) dan
trips sebagai OPT utama pada musim kemarau,
sedangkan pada musim hujan adalah penyakit
virus dan antraknos (Colletotrichum spp.) yang
menurut Suryaningsih & Suhardi (1993) serangan
penyakit
antraknos
dapat
menyebabkan
kerusakan buah cabai sebesar 100%. Dibiyantoro
& Sanjaya (2001), dan Setiawati et al. (2011)
melaporkan bahwa pada tahun 1980 sampai 1990
trips mulai menjadi ancaman pada budidaya cabai
merah di dataran rendah. Hama yang menyerang
daun muda ini dapat mengakibatkan kehilangan
hasil sekitar 23%. Sejak awal 2003 terjadi
epidemi serangan virus gemini pada pertanaman
cabai merah di berbagai daerah di Indonesia, yang
mengakibatkan panen cabai merah mengalami
gagal panen sehingga harga cabai merah
melonjak, sementara petani rugi milyaran rupiah
(Duriat 2008, Setiawati et al. 2007, 2008).
Komoditas cabai banyak dikonsumsi
masyarakat sebagai bahan penyedap berbagai
masakan oleh perusahaan sebagai bahan baku
industri makanan, seperti pada perusahaan mie
instan, perusahaan makanan dan perusahaan

sambal. Minyak atsiri yang terkandung dalam
cabai sangat bermanfaat sebagai bahan baku obatobatan karena bisa menyembuhkan berbagai
penyakit seperti pegal-pegal, sesak nafas, obat
kuat untuk kaum adam dan beberapa penyakit
lainnya. Menurut Bank Indonesia, Kemenkeu,
dan Kemendagri (2015), komoditas cabai
merupakan salah satu penyumbang inflasi.
Lonjakan harga cabai yang hampir terjadi setiap
tahun, menempatkan cabai menjadi salah satu
komoditas strategis yang selalu mendapat
perhatian dari berbagai stakeholders termasuk
pemerintah (Setiawati et al., 2015).
Tujuan dari penelitian ini adalah
menginventarisasi hama dan mempelajari
dinamika populasi hama pada tiga varietas cabai
di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Yogyakarta.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan pada bukan Juni
sampai Agustus 2021. di dalam rumah kasa Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta.
Tanaman cabai varietas Tanjung-2, varietas Ciko,
dan varietas Rabani Agrihorti ditanam dalam
polybag ukuran 40 x 40 cm yang berisi campuran
tanah : pasir : sekam dengan perbandingan 2:1:1.
Jarak antar tanaman sampel sekitar 40 cm.
Pengamatan yang dilakukan adalah
menginventarisasi dan menghitung populasi
setiap hama yang ditemukan pada setiap sampel
tanaman cabai. Pengamatan dilakukan setiap satu
minggu sekali selama 4 minggu dari tanaman
umur 89- 113 HST. Penghitungan populasi hama
dilakukan dengan sistem sampling mutlak, yaitu
diamati pada setiap dua daun paling atas per
cabang sekunder (kecuali hama kutu dompolan
per seluruh bagian tanaman).
Pengendalian hama pada tiga varietas
tanaman cabai menggunakan insektisida pegasus
500sc dicampur dengan rendaman air cangkang
telur. Penyemprotan dilakukan setiap satu minggu
162

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

sekali bahkan lebih tergantung dengan kondisi
hama di lapangan.

Pada Tabel 1 dilihat keragaman hama dan
musuh alami yang ditemukan pada tiga varietas
cabai. :

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Keragaman hama dan musuh alami pada tiga varietas cabai
Varietas Cabai
Jenis Hama
Tanjung 2

Ciko

Rabani Agrihorti

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Kutu Kebul (Bemisi tabaci)
Kutu Daun (Aphidoidea)
Thrips (Thrips parvispinus Karny)
Tungau (Tetranychus sp)
Kutu Dompolan (Planococcus citri Risso)
Kutu Kebul (Bemisi tabaci)
Kutu Daun (Aphidoidea)
Thrips (Thrips parvispinus Karny)
Tungau (Tetranychus sp)
Kutu Dompolan (Planococcus citri Risso)
Kutu Kebul (Bemisi tabaci)
Kutu Daun (Aphidoidea)
Thrips (Thrips parvispinus Karny)
Tungau (Tetranychus sp)
Kutu Dompolan (Planococcus citri Risso)

Adapun hama yang menyerang tiga varietas
tanaman cabai di atas dijelas sebagai berikut:
a. Kutu Kebul

Musuh Alami
Laba-laba (Araneae)

Laba-laba (Araneae)

Laba-laba (Araneae)

Selain merusak tanaman secara langsung,
kutu kebul juga dapat memberikan kerusakan
secara tidak langsung bagi tanaman. Kerusakan
secara langsung dapat menimbulkan gejala
keriting daun, klorosis (menguning), belang
(mozaik), serta jika serangan sudah parah dapat
menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan tidak
produktif.

(Sumber : Dokumentasi pribadi)
Serangga dewasa kutu kebul berwarna putih
dengan sayap jernih, ditutupi lapisan lilin yang
bertepung. Ukuran tubuhnya berkisar antara 1-1,5
mm. Serangga dewasa meletakkan telur di
permukaan bawah daun muda, telur berwarna
kuning terang dan bertangkai seperti kerucut.
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b. Kutu Daun

(Sumber : Dokumentasi pribadi)
Imago bersayap (alate). Imago A. gossypii
bersayap memiliki panjang 1,1-1,7 mm. Kepala
dan toraks berwarna hitam, abdomen kuning
kehijauan dan ujung abdomen lebih gelap. Venasi
sayap berwarna coklat. Imago betina oviparous
berwarna gelap hijau keungu-unguan seperti
warna imago jantan. Imago viviparous
memproduksi keseluruhan 70 - 80 keturunan
dengan rata-rata 4,3 ekor nimfa per hari. Periode
reproduksi imago sekitar 15 hari, sedangkan
periode postreproduksi imago lima hari. Suhu
optimal untuk reproduksi 21oC-27oC (Capinera,
2007). Warna tubuh A. gossypii bervariasi mulai
dari kuning, hijau dan hijau gelap sampai hitam.
Nimfa yang berkembang menjadi imago
bersayap dapat berwarna kuning dan mensekret
warna putih, berupa tepung lilin pada tubuhnya.
A. gossypii yang berwarna gelap dapat
berkembang lebih cepat, meletakkan keturunan
lebih banyak dan tubuhnya lebih besar dari pada
yang berwarna cerah. Faktor yang menyebabkan
A. gossypii berwarna gelap adalah suhu dingin,
panjang hari dan kandungan nutrisi tumbuhan
inang (Godfrey et al., 2000).
Imago tidak bersayap (apterous). Imago
A. gossypii betina partenogenetik tanpa sayap
memiliki panjang 1-2 mm. Warnanya bervariasi
mulai dari hijau cerah sampai hijau gelap, kadangkadang putih, kuning dan hijau muda. Ujung
tungkai tibia dan tarsi serta kornikel berwarna

hitam. Kepala dan toraks berwana hitam,
abdomen berwarna hijau kekuningan, kecuali
ujung abdomen lebih gelap. Kauda mempunyai
dua atau tiga pasang setae. Pada koloni yang padat
dihasilkan A. gossypii yang berwarna kuning
dengan ukuran tubuh lebih kecil (Capinera, 2007).
Kutu daun ini memiliki rata-rata masa hidup 16,1
hari. Imago A. gossypii dapat memproduksi
tetesan madu, gula dan keturunan yang lebih
tinggi pada suhu 26,7 °C dari pada suhu 15,6 °C
atau 32,2 °C. Imago A. gossypii tidak bersayap
mempunyai kauda lebih terang dengan dua
sampai tiga rambut di setiap sisinya.
Gejala yang ditimbulkan sebagai serangan
kutu daun antara lain daun menjadi keriput dan
kerdil. Tingkat serangan yang parah yaitu
tanaman bisa layu bahkan mati. Selain itu kutu
daun dikenal juga sebagai vector bagi beberapa
virus antara lain virus PVY dan PLRV.
Bagian tanaman yang diserang oleh kutu
daun biasanya pucuk tanaman dan daun muda
dengan cara menusukkan bagian stylet lalu
menghisap nutrisi tumbuhan inang. Daun yang
diserang akan mengkerut, mengeriting dan
melingkar, menyebabkan pertumbuhan tanaman
terhambat dan tanaman menjadi kerdil. Kutu daun
tidak hanya menghisap sari makanan, tetapi juga
berperan sebagai vektor penyebar virus (Meilin,
2014).
c. Thrips

(Sumber : Dokumentasi pribadi)
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Thrips adalah kelompok serangga
berukuran kecil, bertubuh ramping, yang
termasuk ke dalam
ordo Thysanoptera
(thysanos = umbai; pteron = sayap). Thrips
adalah kata Yunani yang juga bisa berarti kutu
kayu. Jadi golongan ini terdiri dari serangga
yang bersayap umbai, yang menjadi salah satu
ciri morfologis yang paling penting. Hingga kini,
5000 spesies thrips telah diidentifikasi. Lima
puluh persen di antara spesies thrips tersebut
makan jamur, baik pada hifa maupun spora
jamur, dan sisanya adalah pemakan tumbuhan dan
predator thrips yang lain.
Thrips bertubuh silindris memanjang,
dengan panjang hanya 1 – 2 mm, meskipun ada
yang mencapai 13 mm, dan kebanyakan berwarna
hitam. Thrips mempunyai alat mulut yang
bertipe pencucuk-pengisap, meskipun lebih
tepat disebut sebagai pemarut. Bentuknya
pendek, buntak, tidak simetris. Thrips akan
mengisap cairan tumbuhan yang keluar dari
jaringan yang terlebih dahulu dilukai dengan
mulutnya.
Gejala fisik yang terlihat pada tanaman
cabai jika terserang thrips yaitu adanya bercakbercak putih atau keperak-perakan/ kekuningkuningan terutama pada permukaan bawah daun
cabai. Bercak-bercak awalnya tampak dekat
dengan tulang daun kemudian menjalar ke tulang
daun hingga seluruh permukaan daun menguning.
Gejala awal serangan thrips pada tanaman cabai
adalah daun yang terserang memperlihatkan
gejala noda keperak-perakan yang tidak beraturan
akibat adanya luka dari cairan makan sserangga
tersebut. Setelah beberapa waktu, noda keperakan
tersebut akan berubah menjadi cokelat tembaga
dan daun-daun akan mengeriting ke atas.
d. Tungau

(Sumber : Dokumentasi pribadi)
Tungau ini berukuran kurang dari 1 mm,
biasanya berwarna merah, hijau, orange atau
kuning. Siklus hidup tungau ini terdiri dari telur,
larva, nimfa (protonimfa dan deutonimfa) dan
dewasa. Telur umumnya diletakkan pada
permukaan bawah daun tapi terkadang juga pada
permukaan atas daun bila populasi tunga
berlimpah. Telur berbentuk bulat seperti bola dan
saat baru diletakkan berwarna putih bening. Larva
dan nimfa berwarna hijau kekuningan dengan
bintik gelap pada bagian samping atas. Tungau
dewasa umumnya berwarna merah atau merah
kekuningan. Warna tubuh imago terkadang
dipengaruhi oleh tanaman inangnya. Tungkai
berwarna kekuningan.
Imago betina memiliki lama hidup yang
lebih panjang dibandingkan imago jantan.
Tingkat fekunditas bervariasi dan dipengaruhi
oleh suhu. Imago betina hanya mampu
meletakkan telur rata-rata 10 butir telur per hari,
dan
selama
hidupnya
imago
betina
dapat menghasilkan kira-kira 100 butir telur pada
suhu 25oC. Imago jantan berkembang lebih cepat
dari pada betina.
Pada tanaman cabai, serangan tungau
membuat daun keriting menggulung ke bagian
kebawah seperti sendok terbalik. Daun menjadi
tebal dan kaku sehingga pembentukan pucuk
terhambat. Lama kelamaan daun akan menjadi
coklat dan mati. Hama tungau dapat menyerang
tanaman cabai pada musim hujan maupun musim
kemarau. Namun serangan berat umumnya terjadi
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pada musim kemarau. Ini karena tungau
berkembang biak lebih cepat dalam kondisi
kering.
e. Kutu Dompolan

(Sumber : Dokumentasi pribadi)
Kutu dewasa berbentuk oval, datar,
berwarna kuning kecoklatan, kuning muda atau
kuning tua, panjang 3- 4 mm, lebar 1,5- 2 mm.
Tubuh serangga ditutupi lapisan lilin. Di
sepanjang tepi badan kutu terdapat duri-duri dari
bahan semacam lilin sebanyak 14- 18 pasang dan
duri pada bagian pangkal panjangnya dua kali dari
panjang duri lainnya. Populasi kutu dompolan

meningkat selama musim kemarau, terutama bila
kelembaban nisbi pada siang hari di bawah 75 %.
Ledakan populasi akan terjadi bila kelembaban
nisbi turun di bawah 70 % dan berlangsung terus
menerus selama 3 - 4 bulan, dan hari hujan di
bawah 10 hari. Penyebaran kutu dibantu oleh
angin, hujan dan semut gramang. Kutu ini
memproduksi embun madu yang sangat disukai
oleh semut. Bila produksi embun madu
berlebihan biasanya timbul jamur jelaga pada
daun, tangkai atau buah sehingga pertumbuhan
bagian-bagian tersebut tidak normal dan kualitas
buah turun. Kutu ini menyukai tempat yang agak
teduh tetapi tidak terlalu lembab.
Gejala serangan yang disebabkan oleh
kutu dompolan pada bunga, buah dan daun yang
terserang akan kering kemudian menjadi gugur
bahkan pada buah dewasa menjadi berkerut dan
masak sebelum waktunya. Apabila serangan
terjadi pada pucuk, daun tidak dapat berkembang
dengan sempurna, bahkan dapat mati. Daun tua
yang terserang menjadi berwarna hijau kusam,
pada serangan berat, kemudian daun menjadi layu

Tabel 2. Dinamika populasi hama pada tiga varietas cabai
a. Kutu Kebul (Bemisia tabaci)
Total Populasi
No. Varietas
Minggu 1
Minggu
Minggu 3
2
1
Tanjung 2
109
95
29
2
Ciko
123
76
24
3
Rabani Agrihorti 173
116
47

Pada populasi kutu kebul varietas yang paling
rentan adalah varietas Rabani agrihorti dimana
pada pengamatan minggu pertama
sampai
minggu ke empat ditemukan total populasi kutu
kebul sebanyak 377 populasi.
Sedangkan

Minggu 4

Total

24
22
41

257
245
377

varietas yang tahan dengan serangan kutu kebul
adalah varietas Ciko dimana pengamatan pada
minggu pertama sampai keempat hanya
ditemukan 245 populasi lebih sedikit daripada
populasi di varietas Tanjung-2.
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b. Aphid (Aphidoidea)
No.

Varietas

1
2
3

Tanjung 2
Ciko
Rabani Agrihorti

Total Populasi
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3
525
70
0
543
150
9
479
110
0

Populasi kutu aphid paling banyak
ditemukan pada varietas Ciko dimana ada 702
total populasi selama pengamatan empat minggu
sehingga bisa dikatakan bahwa varietas Ciko
adalah varietas yang rentan dengan serangan kutu

Minggu 4
0
0
0

Total
595
702
589

aphid. Untuk varietas Tanjung-2 dan Rabani
agrihorti itu hanya ditemukan 595 dan 589
populasi sehingga masih dikatakan varietas yang
tahan dibandingkan dengan varietas Ciko.

c. Tungau (Tetranychus sp)
No.

Varietas

1
2
3

Tanjung 2
Ciko
Rabani Agrihorti

Minggu
1
170
91
112

Total Populasi
Minggu
Minggu
2
3
57
0
50
0
70
0

Varietas yang rentan terhadap serangan
tungau adalah varietas Tanjung-2 dimana selama
pengamatan empat minggu ditemukan total
populasi
sebanyak
227
lebih
banyak

Minggu 4

Total

0
0
0

227
141
182

dibandingkan dengan varietas Ciko dan Rabani
agrihorti.

d. Thrips (Thrips parvispinus Karny)
No.

Varietas

1
2
3

Tanjung 2
Ciko
Rabani Agrihorti

Total Populasi
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3
66
41
0
102
101
21
129
70
0

Populasi paling tinggi hama thrips ini
ditemukan pada varietas Ciko dimana total
populasi sebanyak 224 selama pengamatan empat
minggu. Sehingga bisa dikatakan bahwa varietas
ciko ini
rentan terhadap serangan thrips

Minggu 4
0
0
0

Total
107
224
199

dibandingkan dengan varietas Tanjung-2 dan
varietas Rabani agrihorti
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e. Kutu Dompolan (Planococcus citri Risso)
No.

Varietas

1
2

Tanjung 2
Ciko
Rabani Agrihorti

3

Total Populasi
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3
22
13
11
48
83
25
0
1
0

Populasi kutu dompolan paling banyak
ditemukan pada varietas Ciko dimana ada 185
total populasi. Populasi kutu dompolan pada
tanaman cabai sangat banyak setiap satu tanaman
bahkan ada 9-10 kutu dompolan. Sehingga bisa
dikatakan varietas Ciko rentan terhadap serangan
kutu dompolan. Sedangkan varietas yang tahan
adalah varietas Rabani agrihorti dimana hanya
ditemukan 1 populasi selama pengamatan.
Hama yang ditemukan pada tiga varietas
tanaman cabai didalam screen house BPTP hanya
terdapat kutu kebul, aphid/kutu daun,kutu
dompolan,tungau dan thrips sedangkan musuh
alami hanya ada laba-laba. Namun populasi hama
tersebut lambat laun menjadi turun akibat
pengendalian menggunakan insektisida pegasus
500SC dicampur dengan rendaman air cangkang
telur. Penyemprotan dilakukan 1 minggu sekali
bahkan bisa lebih sesuai kondisi hama di
lapangan. Populasi hama mengalami penurunan
drastis khususnya pada kutu aphid rata-rata pada
daun paling atas pada minggu ketiga kutu aphid
mati karena disemprot insektisida namun di daun
bawah kutu aphid tidak semuanya mati karena
didaun bawah tidak semuanya terkena insektisida.
Karena
pengamatan
populasi
hanya
menggunakan dua daun paling atas tiap cabang
sekunder maka jumlah kutu aphid yang masih
hidup tidak ikut dihitung dalam tabel. Di minggu
keempat kutu aphid mati diseluruh bagian
tanaman baik yang didaun atas maupun daun
bagian bawah.

Minggu 4
1
29
0

Total
47
185
1

Tidak hanya aphid yang mati akibat
insektisida pegasus dan campuran air cangkang
telur namun tungau, thrips dan beberapa kutu
dompolan mengalami penurunan populasi.
Namun demikian populasi kutu kebul hanya
mengalami penurunan yang sedikit, hal ini
disebabkan kutu kebul terbang ke tempat lain
ketika tanaman cabai disemprot insektisida.
Insektisida pegasus dan campuran cangkang telur
dapat menekan populasi hama yang ada di
tanaman cabai baik itu di varietas Tanjung 2, Ciko
dan Rabani agrihorti. Namun ada beberapa faktor
lain yang menyebabkan penurunan populasi hama
di dalam screen house diantaranya yaitu terdapat
tanaman inang pengganti (kucai), selain juga
pengaruh suhu, kelembaban, angin dan musuh
alami.
KESIMPULAN
1. Pada tiga varietas tanaman cabai di dalam screen
house Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Yogyakarta ditemukan lima hama utama yaitu
Kutu kebul (Bemisia tabaci), Kutu daun, Tungau
(Tetranychus sp), Thrips (Thrips parvispinus
Karny), dan Kutu dompolan.
2. Populasi hama tertinggi pada tiga varietas cabai
adalah kutu daun dengan jumlah populasi 100120 kutu pertanaman.
3. Musuh alami yang ditemukan pada tiga varietas
tanaman cabai adalah laba-laba.
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Dampak Aplikasi Campuran Air Rendaman Cangkang Telur Dan Ekstrak Tauge
Terhadap Infeksi Virus Kuning Di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Yogyakarta
Julfitri Ekasari Siregar1), Tunjung Pamekas1), dan Kiki Yolanda2)
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ABSTRACT
Chili (Capsicum annuum L.) is one of the most important horticultural crops in Indonesia as a domestic commodity and as an
export commodity. Chili production has decreased due to diasese caused by the yellow virus which is transmitted persistently by
whitefly (Bemisia tabacci). The aim of the study was to evaluate the effect of application of egg shell soaking water and
beansprout extract against yellow virus infection. The research was carried out from June to August 2021 at the Agroinnovation
Gardenof the Agricultural Technology Research Center Yogyakarta. Spraying of egg shell soaking water and bean sprout extract
was carried out 6 times on 3 chili varieties, namely Rawit, Tanjung, and Ciko. Observations were made before and after
application.The variables observed were the incidence of yellow virus disease and whitefly population. The results showed that
the mixture of egg shell soaking water and bean sprout extract increased the incidence of yellow virus disease in the three chili
varieties, although the application was able to reduce the whitefly population. The Tanjung chili variety showed the best response
to the treatment of amixture of egg shell soaking water and bean sprout extract. Egg shell soaking water and bean sprout extract
have the potential to protect chili plants from yellow virus infection.
Keywords: Chili, Chiko, Rawit, Tanjung, Yellow virus

ABSTRAK
Tanaman Cabai (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu tanaman holtikultura yang penting di Indonesia sebagai komoditas
di dalam negeri maupun sebagai komoditas ekspor. Produksi cabai mengalami penurunan produksi akibat penyakit kuning yang
disebabkan oleh virus kuning yang ditularkan secara persisten oleh kutukebul(Bemisiatabacci). Penelitian bertujuan untuk
mengevaluasi dampak aplikasi air rendaman cangkang telur dan ekstrak tauge terhadap infeksi penyakit virus kuning. Penelitian
dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2021 di Kebun Agroinovasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
Yogyakarta.Penyemprotan air rendaman cangkang telur dan ekstrak tauge dilakukan 6 kali terhadap 3 varietas cabai yakni Rawit,
Tanjung, dan Ciko. Pengamatan dilakukan sebelum dan sesudah aplikasi.Variabel yang diamati adalah kejadian penyakit virus
kuning dan populasi kutu kebul.Hasil penelitian menunjukkan bahwa campuran air rendaman cangkang telur dan ekstrak tauge
meningkatkan kejadian penyakit kuning pada ketiga varietas cabai, walaupun aplikasi tersebut mampu menurunkan populasi
kutu kebul. Cabai varietas Tanjung menunjukkan respon paling baik terhadap perlakuan campuran air rendaman cangkang telur
dan ekstrak tauge. Air rendaman cangkang telur dan ekstrak tauge berpotensi dalam melindungi tanaman cabai dari infeksi virus
kuning.
Kata Kunci: Cabai, Ciko, Tanjung, Rawit, Virus kuning
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PENDAHULUAN
Tanaman cabai (Capsicum annuum L.)
merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura
yang penting di Indonesia sebagai komoditas di
dalam negeri maupun sebagai komoditas ekspor.
Tanaman cabai merupakan tumbuhan yang
berasal dari anggota genus Capsicum (Capsicum
Annum L.). Tanaman cabai termasuk kedalam
kategori atau suku terong-terongan (Solanaceae)
dan juga merupakan tanaman yang mudah
ditanam baik di dataran rendah maupun di dataran
tinggi.
Menurut Devi (2010), tanaman cabai
banyak ragam dan tipe pertumbuhan dan bentuk
buahnya. Diperkirakan terdapat 20 spesies yang
sebagian besar hidup di negara asalanya.
Masyarakat pada umumnya hanya mengenal
beberapa jenis saja, yakni cabai besar, cabai
keriting, cabai rawit dan paprika.
Tanjung merupakan cabai merah lokal
berupa semak dengan tinggi tanaman 48– 55 cm.
Diameter batang berkisar antara 1– 1,3 cm,
berwarna hijau tua dengan bentuk batang
berbuku- buku. Bentuk daun melanset, panjang 6–
13 cm, lebar 1– 1,6 cm. Tata letak daun berseling.
Bagian ujung dan bagian pangkal daun
meruncing. Permukaan daun halus, warna tangkai
daun hijau muda, dengan panjang 4– 5 cm. Tepi
daun rata, jumlah tulang daun samping 3– 5 buah
(Susi et all.,2014).
Varietas ciko merupakan cabai merah
unggulan yang tergolong produktif karena dapat
menghasilkan 20,5 Ton/hektar, dengan panen
pertama dapat dimulai diusia 81-84 hari. Varietas
ini dapat beradaptasi baik pada dataran medium.
Varietas unggul ciko sebagai alternatif bagi petani
dalam memilih cabai berumur pendek dengan
produktivitas tinggi. Varietas diharapkan dapat
berkontribusi dalam peningkatan produksi cabai
(Kusandriyani, 2018).

Buah cabai rawit memiliki cita rasa sangat
pedas dengan panjang berkisar 2-3,5 cm dengan
diameter 0,4-0,7 cm. Buah cabai ini memiliki
banyak variasi warna seperti kuning, oranye, ungu
dan merah. Tanaman cabai rawit dapat tumbuh
baik pada dataran rendah ataupun dataran tinggi.
Tanaman cabai rawit memiliki kemampuan
bertahan yang baik terhadap musim hujan
(Maulidah et al. 2012).
Kebutuhan cabai di Indonesia cenderung
mengalami peningkatan setiap tahun sebesar
2,33- 3,73%. Hal ini perlu diimbangi produksi
yang tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik
(2020), produksi cabai merah di provinsi Jawa
dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami
penurunan secara berturut-turut : 41,367 ton,
35,773 ton, dan 32,145 ton, serta terjadi
penurunan produksi pada tahun 2018 ke 2019 dari
39,794 ton menjadi 37,812 ton.
Rendahnya produksi cabai antara lain dapat
disebabkan oleh organisme pengganggu
tumbuhan (OPT) baik berupa hama, penyakit
maupun gulma. OPT sebagai faktor pembatas
dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil
produksi. (Rocki, 2014). Salah satu penyakit yang
mempengaruhi produksi tanaman cabai di
Indonesia adalah penyakit virus yang menyerang
cabai yaitu virus kuning dan virus keriting
(Semangun, 2008). Virus dapat mempunyai
bermacam-macam pengaruh terhadap tumbuhan,
karena virus mempunyai daya tular yang tinggi
karena itu virus semakin diakui sebagai kendala
utama terhadap perkembangan tanaman cabai.
Virus kuning ditularkan secara persisten
oleh kutu kebul (Bemisia tabacci), Virus keriting
ditularkan oleh Aphid dan Thrips secara persisten.
Virus tersebut menyebar di dalam tanaman, Virus
membentuk gen yang dapat merusak jaringan
pada tanaman yang berupa kromosom atau
RNA/DNA. Juga
menghentikan kerjanya
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gen kromosom/klorofil yang berupa asam
amino
sehingga tanaman tersebut dikuasai oleh gen
virus kuning (Semangun 2008).
Virus gemini merupakan golongan virus
tumbuhan berbentuk isometri dan selalu
berpasangan yang memiliki masa inkubasi dalam
tanaman antara 10-15 hari. Kutu kebul (Bemisia
tabaci) merupakan serangga hama pengisap daun
yang berperan dalam penyebaran dan penularan
virus Gemini di lapangan. Satu ekor vektor
mampu menularkan virus dan membuat tanaman
sakit (Ali & Aprilia, 2018). Tingkat populasi kutu
kebul pada tanaman terung mengalami perubahan
sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman
inangnya. Pada fase awal pertumbuhan tanaman,
populasi kutu kebul sangat sedikit. Namun, makin
tua umur tanaman, populasi kutu kebul makin
meningkat dan mencapai puncaknya pada saat
tanaman berumur 63-77 hari setelah tanam.
Selanjutnya, populasi kutu kebul tersebut akan
menurun kembali (Angela et all., 2017).
Gangguan fisiologis akibat infeksi virus
gemini (pepper yellow leaf curl) yang terjadi
secara berkelanjutan ditunjukkan dengan gejala
luar berupa perubahan warna, bentuk dan ukuran
baik pada daun, batang, serta buahnya. Jenis
gejala luar yang sering muncul seperti layu,
bercak bercincin (ringspot), daun menguning. Hal
ini disebabkan karena infeksi virus dapat
mempengaruhi proses metabolisme tanaman
sehingga menyebabkan perubahan pertumbuhan
tanaman.
Media tanam yang dicampur dengan
pecahan cangkang telur, menyediakan unsur hara
yang berguna untuk pertumbuhan dan
perkembangan tanaman, begitu pula air rendaman
cangkang telur. Kualitas cangkang telur
mengandung 2,2 g kalsium dalam bentuk calcium
carbonat (CaCO3). Sekitar 95 % dari berat
cangkang telur adalah 5,5 g CaCO3. Rata-rata

cangkang telur mengandung sekitar 3% fosfor,
3% magnesium dan elemen penting natrium,
kalium, seng, mangan dan besi. Menurut Nikose
(2015) cangkang telur kaya akan sumber kalsium
dan dapat digunakan sebagai sumber pupuk
organik. Perendaman cangkang telur dalam air
akan melepaskan kandungannya keluar dan
pindah ke air perendamnya. Fungsi kalsium
adalah
mendorong
pembentukan
dan
pertumbuhan akar lebih dini, memperbaiki
ketegaran tanaman, mempengaruhi pengangkutan
air dan unsur-unsur hara, diperlukan untuk
pemanjangan sel-sel, sintesis protein, pembelahan
sel, dan mengatur translokasi karbohidrat.
Kecambah
kacang
hijau
(tauge)
merupakan jenis sayuran yang umum dikonsumsi,
mudah diperoleh, ekonomis dan tidak
menghasilkan senyawa yang berefek toksit (Ulfa,
2014).
Ekstrak tauge telah lama dikenal sebagai
salah satu sumber ZPT terutama sitokinin, auksin
dan giberelin. Pemberian ekstrak tauge cukup
berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai salah satu
sumber ZPT alami yang ramah lingkungan,
murah dan mudah didapat. Zat pengatur tumbuh
yang sering digunakan untuk perakaran adalah
auksin, namun relatif mahal dan sulit diperoleh.
Kecambah kacang hijau (tauge) komponen air
merupakan bagian yang terbesar dibandingkan
dengan komponen lainnya. Gula kacang hijau
didapatkan dalam bentuk sukrosa, fruktosa, dan
glukosa. Asam amino esensial yang terkandung
dalam protein kacang hijau antara lain triptofan
1,35 %, treonin 4,50 %, fenilalanin 7,07 %,
metionin 0,84 %, lisin 7,94 %, leusin 12,90 %,
isoleusin 6,95 %, valin 6,25 %. Triptofan
merupakan bahan baku sintesis IAA (Rauzana et
all., 2017).
Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan
untuk mengevaluasi dampak aplikasi air
rendaman cangkang telur dan ekstrak tauge
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terhadap infeksi penyakit virus kuning pada tiga
varietas cabai di Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Yogyakarta.
METODE
Penelitian
dilakukan
di
Kebun
Agroinovasi Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) Yogyakarta yang terletak di Jl.
Stadion Maguwoharjo No. 22 Karangsari,
Wedomartani, Ngemplak, Sleman, 55584, Daerah
Istimewa Yogyakarta, yang dilaksanakan pada
tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 06 Agustus
2021.
Pengamatan Kejadian Penyakit dan Populasi
Kutu Kebul
Kegiatan pengamatan Kejadian Penyakit
dan Populasi Kutu Kebul dilakukan sebanyak 2
kali ( sebelum dan sesudah aplikasi) .Pengamatan
pertama dilakukan pada 02 Juli 2021. pengamatan
dilakukan dengan menghitung Kejadian penyakit
Kuning pada 3 varietas cabai yakni varietas
Rawit,Tunjung dan Chiko.Pengamatan dilakukan
dengan metode konvensional yakni turun
kelapangan dengan menghitung jumlah tanaman
terserangan pertanaman dan juga menghitung
jumlah populasi kutu kebul per tanaman. Dalam
Perhitungan populasi kutu kebul, keberadaan
hama kutu Kebul ditemukan pada daun tertua
pada tanaman cabai. Pengamatan kedua
dilakukan pada 30 Juli 2021, dimana pengamatan
dilakukan sesudah pengaplikasian campuran air
rendaman cangkang telur dan ekstrak tauge
selama 3 Minggu dengan 6 kali penyemprotan.
Adapun variabel yang diamati adalah kejadian
penyakit dan populasi kutu kebul.
1) Kejadian Penyakit Virus Kuning
Perhitungan
kejadian
penyakit
tanaman
terserang dapat dihitung dengan rumus:
%

Keterangan :
P = presentase tanaman terserang
a = jumlah tanaman terserang
B = jumlah tanaman
yang diamati
(Rahardjo dan Suhardi, 2008).
Perhitungan kejadian penyakit dilakukan
pada tanggal 02 Juli 2021 (sebelum aplikasi) dan
30 Juli 2021 (sesudah aplikasi) pemberian
campuran air rendaman cangkang telur dan
ekstrak tauge.
2. Populasi Kutu Kebul (Bemisia tabaci)
Populasi Bemisia tabaci dihitung pada 53
tanaman dari 3 varietas. Populasi kutu kebul
dihitung dengan cara menghitung jumlah kutu
kebul yang terdapat di permukaan bawah daun
cabai pada tiap varietas kemudian mentotal secara
keseluruhan. Perhitungan ini dilakukan pada
tanggal 02 Juli 2021 (sebelum aplikasi) dan 30
Juli 2021 (sesudah aplikasi) pemberian campuran
air rendaman cangkang telur dan ekstrak tauge.
Pembuatan Rendaman Cangkang Telur dan
Ekstrak Tauge
Rendaman Cangkang Telur terdiri dari (1)
Cangkang Telur dari 20 Butir Telur, (2) Air 600
ml, (3) Botol plastik bekas . Pembuatannya
terbilang mudah dengan mengumpulkan
cangkang telur yang diperoleh dari pedangang
martabak, lalu menghacurkan cangkang telur dan
memasukkannya ke dalam air 600 ml dan
difermentasi selama 14 hari sebelum digunakan
dengan tujuan agar air rendaman Cangkang Telur
sempurna.Air rendaman dikatakan sempurna jika
kandungan yang terdapat dalam cangkang telur
keluar dan menyatu bersama - sama dengan air.
Ekstrak Tauge terdiri dari (1) tauge 200
Gram, (2)air 100 ml, (3) Blender (4) Saringan,
pembuatan ekstrak tauge juga sangat mudah yakni
dengan memasukkan 200 gram tauge dan air 100
ml kedalam blender kemudian memblender tauge
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sampai halus lalu menyaring hasil blender dan
menunggu selama 2 jam kemudian ekstrak tauge
siap digunakan.
Aplikasi Air Rendaman Cangkang Telur
dengan Ekstrak Tauge
Pengaplikasian dilakukan pada pagi hari
karena pagi hari adalah waktu yang tepat untuk
menyemprot tanaman dimana stomata daun
terbuka dikarenakan suhu lingkungan tanaman
tidak panas, percobaan dilakukan menggunakan
Knapsack sprayer electrik, dengan konsentrasi
sebagai berikut : Air Rendaman Cangkang Telur
(600 ml ) + Ekstrak Tauge (300 ml) + 9 Liter Air
= 10 liter. Dan dengan dosis 0,18 l/tanaman (53
tanaman). dalam setiap pengaplikasianya.
Adapun cara pengaplikasiannya dilakukan
dengan menyiapkan alat semprot (Knapsack
sprayer electrik), kemudian mencampurkan Air
Rendaman Cangkang Telur dengan Ekstrak
Tauge dengan perbandingan 2 (Air rendaman
cangkang telur) : 1 (Ekstrak tauge) kemudian
menambahkan 9 liter air sehingga total menjadi
10 liter. Kemudian menyemprotkan aplikasi
terhadap 53 tanaman dari tiga varietas.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gejala Penyakit Virus Kuning
Berikut gejala 3 varietas tanaman cabai
terinfeksi virus kuning.

yang

Gambar 1. 1)Chiko, 2) Tanjung, 3)Rawit
Dari 3 varietas tanaman cabai (Gambar 1)
dapat dilihat bahwa daun cabai berubah dari
warna hijau menjadi menguning. Warna kuning
hampir mirip penyakit bulai pada jagung sehingga
sebagian petani menyebutnya penyakit ”Bulai

Amerika”. Pengamatan lapang menunjukkan
pertanaman cabai merah yang 100% terserang
tidak menghasilkan buah sama sekali. Penyebab
penyakit adalah anggota kelompok virus gemini
yang juga banyak menyerang tanaman tembakau,
tomat.
Variasi gejala lain yang mungkin timbul
pada cabai adalah : (1) Gejala diawali dengan
pucuk mengkerut cekung berwarna mosaik hijau
pucat, pertumbuhan terhambat, daun mengkerut
dan menebal disertai tonjolan berwarna hijau tua,
(2) Gejala diawali dengan mosaik kuning pada
pucuk dan daun muda, gejala berlanjut pada
hampir seluruh daun menjadi bulai, (3) Gejala
awal urat daun pucuk atau daun muda berwarna
pucat atau kuning sehingga tampak seperti jala,
gejala berlanjut menjadi belang kuning,
sedangkan bentuk daun tidak banyak berubah, (4)
Gejala awal daun muda/pucuk cekung dan
mengkerut dengan warna mosaik ringan, gejala
berlanjut dengan seluruh daun berwarna kuning
cerah, bentuk daun berkerut dan cekung dengan
ukuran lebih kecil, serta pertumbuhan terhambat.
Hal ini sesuai dengan pendapat Sudiono (2012)
yang mengatakan bahwa 3 varietas cabai yang di
uji semuanya dapat terinfeksi oleh virus kuning
keriting. Dimana tanaman mulai menunjukkan
gejala. Infeksi virus Gemini pada ketiga varietas
cabai tersebut menghasilkan gejala yang berbeda
– beda pada setiap varietasnya.
Penyakit yang disebabkan oleh virus
gemini tidak ditularkan karena tanaman
bersinggungan atau terbawa benih. Di lapangan
virus ditularkan oleh kutu kebul Bemisia tabaci
atau Bemisia argentifolia. Kutu kebul dewasa
yang mengandung virus dapat menularkan virus
selama hidupnya pada waktu dia makan pada
tanaman sehat. Satu kutukebul cukup untuk
menularkan virus. Efisiensi penularan meningkat
dengan bertambahnya jumlah serangga per
tanaman.Sifat kutu kebul yang mampu makan
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pada banyak jenis tanaman (polifagus)
menyebabkan virus ini menyebar dan menular
lebih luas berbagai jenis tanaman. Virus gemini

Tabel 1. Kejadian Penyakit Kuning pada 3
Varietas Cabai Sebelum Aplikasi.
Sebelum Aplikasi
VarietasCabai

memiliki tanaman inang yang luas dari berbagai
tanaman seperti:ageratum, kacang buncis,
kedelai, tomat, tembakau, dll.
Gambar 2. Kutu Kebul Di Permukaan
Bawah Daun Cabai
Kutu kebul merupakan kepompong
berbentuk oval, agak pipih, berwarna hijau ke
putih-putihan sampai kekuningkuningan. Pupa
terdapat pada permukaan bawah daun (Gambar
2). Serangga dewasa berukuran kecil, berwarna
putih dan mudah diamati karena pada bagian
permukaan bawah daun ditutup lapisan lilin yang
bertepung.Seukuran tubuhnya berkisar 1-1.5 mm
dan siklus hidupnya antara 7-21 hari. Serangga
dewasa biasanya berkelompok dalam jumlah
yang banyak. Bila tanaman tersentuh, serangga
tersebut akan beterbangan seperti kabut.
Kejadian Penyakit Kuning dan Populasi Kutu
Kebul Sebelum dan Setelah Aplikasi
Campuran Air Rendaman Cangkang Telur
dan Ekstrak Tauge

Rawit
Tanjung
Chiko

Jumlah
Tanaman
Sakit

Jumlah
Tanaman
Sakit

Kejadian
Penyakit
(%)

7

18

63,6 %

12

17

5,8 %

6

18

33,3 %

Tabel 2. Kejadian Penyakit Kuning pada 3
Varietas Cabai Setelah Aplikasi.
Sesudah Aplikasi
VarietasCabai Jumlah
Jumlah
Tanaman
Tanaman
Sakit
Sakit

Kejadian
Penyakit
(%)

Rawit
13
TanjungChiko
1

18

94,4 %

17

23,5 %

12

18

72,2 %

Berikut Kejadian Penyakit Kuning pada 3
Varietas Cabai Sebelum dan Setelah Aplikasi
Campuran Air Rendaman Cangkang Telur dan
Ekstrak Tauge.

Gambar 3. Grafik batang Kejadian Penyakit Kuning pada 3
Varietas Cabai Sebelum dan Setelah Aplikasi Campuran
Air Rendaman Cangkang Telur dan Ekstrak Tauge

Berdasarkan tabel dan grafik, diketahui
bahwa aplikasi campuran ekstrak tauge dan air
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rendaman cangkang telur tidak berpengaruh
terhadap pengendalian penyakit kuning pada
tanaman cabai. Dikatakan tidak berpengaruh
dikarenakan kenaikan persentase kejadian
penyakit dari ketiga varietas semakin meningkat
(Gambar 3). Kenaikan kejadian penyakit dapat
dilihat dari kejadian penyakit pada 3 varietas
cabai. Dengan varietas yang paling banyak
terinfeksi virus kuning adalah varietas Rawit
dengan kejadian penyakit sebesar 94,4% dan
varietas Tanjung dengan kejadian penyakit
sebesar 23,5 % (Tabel 1).
Grafik batang kejadian penyakit virus
kuning pada varietas rawit tanjung dan ciko
menunjukkanbahwa dalam pengamatan sebelum
dan sesudahaplikasi persentase kejadian penyakit
terjadi pada varietas Ciko dengan kenaikan
sebesar 38,9 % , varietas Rawit 30,8 % dan
varietas Tanjung dengan kenaikan sebesar
17,7 %.
Tidak adanya pengaruh terhadap kejadian
penyakit kuning dengan pemberian aplikasi
campuran air rendaman cangkang telur dan
ekstrak tauge dalam 6 kali pengaplikasian pada
tanaman tetap tidak menunjukkan pengaruh
terhadap kejadian penyakit kuning disebabkan
oleh virus kuning yang sudah ada sebelum
dilakukan penyemprotan. Sehingga penularan
penyakit kuning sulit untuk di kontrol. Dan yang
terjadi di lapangan menunjukkan penyakit kuning
ini cepat menyebar karena tanaman yang sudah
terinfeksi mempengaruhi tanaman cabai yang di
sekitarnya sehingga tanaman tersebut tertular.
Dan dengan melihat kejadian penyakit kuning
grafik batang (Gambar 3) maka varietas paling
tahan terhadap penyakit kuning dari 3 varietas
yang ada adalah varietas Tanjung hal ini didukung
oleh penelitian yang dilakukan oleh Balitsa pada
tahun 2011, bahwasanya ketahanan varietas
Tanjung terhadap hama dan penyakitnya adalah
agak toleran. Dimana Toleransi ialah satu sifat

yang dimiliki oleh tanaman yang mampu
menyembuhkan diri dari kerusakan serangan
hama, meskipun jumlah hama yang menyerang
berjumlah sama dengan yang menyerang pada
tanaman peka.Inilah yang membuat varietas
tanjung lebih tahan terhadap hama kutu kebul di
bandingkan varietas rawit dan varietas chiko,
sedangkan varietas yang paling rentan adalah
varietas rawit dikarenakan rawit adalah varietas
lokal tetapi walaupun demikian rawit memiliki
kemampuan bertahan yang baik terhadap musim
hujan (Maulidah et all,2012).
Dan pengaplikasian ekstrak tauge pada 3 varietas
tanaman cabai berpengaruh dalam kerontokan
daun akibat infeksi virus kuning, dimana setelah
pengaplikasian jumlah kerontokan pada daun
menurun dikarenakan ekstrak tauge mengandung
berbagai hara, vitamin, karbohidrat dan zat
pengatur tumbuh yaitu auksin. Tauge
mengandung zat pengatur tumbuh auksin yang
berfungsi sebagai stimulan dalam memperlancar
proses
metabolisme
sehingga
dapat
meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan
tanaman (Rupina et all., 2015).
Berikut Populasi Kutu Kebul pada 3 Varietas
Cabai Sebelum dan Setelah Aplikasi Campuran
Air Rendaman Cangkang Telur dan Ekstrak
Tauge.
Tabel 3. Populasi Kutu Kebul pada 3 Varietas
Cabai Sebelum dan Setelah Aplikasi
Populasi Kutu Kebul pada 3 Varietas Tanaman
Cabai
Varietas
Cabai

Sebelum
Aplikasi

Rawit Tanjung Chiko 43 Ekor
3 Ekor
34 Ekor

Sesudah
Aplikasi
15 Ekor
0 Ekor
9 Ekor
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telur khususnya pada tanaman antara lain,
menebalkan
dinding
sel,
meningkatkan
pemanjangan sel akar, kofaktor proses enzimatis
dan hormonal, pelindung dari cekaman panas,
hama, dan penyakit. Maka Cangkang telur juga
berpotensi dalam melindungi tanaman dari
serangan hama dan penyakit.

Gambar 4 . Grafik batang Kejadian Penyakit Kuning pada 3
Varietas Cabai Sebelum dan Setelah Aplikasi Campuran
Air Rendaman Cangkang Telur dan Ekstrak Tauge

Berdasarkan data yang diperoleh,
diketahui bahwa aplikasi ekstrak tauge dan air
rendaman cangkang telur ternyata berpengaruh
terhadap penurunan kutu kebul. Dengan variates
Rawit yang memiliki jumlah populasi kutu kebul
terbanyak (43 ekor) yang kemudian mengalami
penurunan populasi menjadi 15 ekor (Tabel
3).Sedangkan variates Tanjung yang memiliki
jumlah populasi kutu Kebul terkecil (3 ekor) yang
kemudian mengalami penurunan populasi
menjadi 0 ekor setelah pengaplikasian campuran
air rendaman cangkang telur dan ekstrak tauge
(Tabel 3).
Pada pengamatan jumlah populasi kutu
kebul dapat dilihat bahwa jumlah kutu kebul
menurun drastis pada tiga varietas cabai (Gambar
4).Dan ketiga varietas tersebut mengalami
penurunan drastis setelah Pengaplikasian air
rendaman cangkang telur dan ekstrak tauge.Maka
dari itu dapat disimpulkan bahwa air rendaman
cangkang telur dan ekstrak tauge berpengaruh
nyata dalam menekan penyebaran kutu kebul
pada tanaman cabai. Penurunan populasi kutu
kebul setelah pengaplikasian air rendaman
cangkang tekur dan ekstrak tauge dikarenakan
karena air rendaman cangkang telur memiliki bau
yang tidak disukai hama kutu Kebul. Hal ini
sesuai dengan pendapat Easterwood (2007), yang
menyatakan bahwa Peran kalsium pada cangkang

KESIMPULAN
Pemberian Air Redaman cangkang telur
dan ekstrak tauge tidak berpengaruh dalam
mengendalikan
penyakit
kuning
tetapi
berpengaruh dalam menurunkan populasi kutu
kebul pada 3 varietas tanaman cabai. Dan varietas
Tanjung menunjukkan respon paling baik
terhadap perlakuan campuran air rendaman
cangkang telur dan ekstrak tauge. Air rendaman
cangkang telur dan ekstrak tauge berpotensi
dalam melindungi tanaman cabai dari infeksi
virus kuning.
SARAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan varietas yang paling tahan terhadap
infeksi virus kuning dan paling baik untuk
ditanam petani adalah cabai varietas tanjung.
Penelitian ini bisa dilaksanakan dengan
baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu
penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada
Kepala Balai BPTP Yogyakarta, Pembimbing
Lapangan di BPTP Yogyakarta beserta Staff
Kepegawaian.Ketua
Jurusan
Perlindungan
Tanaman Universitas Bengkulu sekaligus
Pembimbing Utama dalam kegiatan penelitian
ini. Dan Juga teman-teman magang Universitas
Bengkulu dan Universitas Veteran Yogyakarta.
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Serangan WBC Pada Padi Inpari 32 Dan Inpari 42 Di Desa Tulung Balak,
Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur
Dewi Rumbaina Mustikawati, Rr. Ernawati dan Ratna Wylis Arief
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung
Korespondensi: rumbaina@yahoo.com

ABSTRACT
Two rice varieties that were innovated by the Research and Development Center of the Ministry of Agriculture, among others,
are Inpari 32 and Inpari 42. The purpose of this paper is to describe the results of observations of brown planthopper attacks
on Inpari 32 and Inpari 42 rice plants planted on farmers' land. The activity was carried out in March-July 2019, on farmers'
land in Tulung Balak village, Batanghari Nuban District, East Lampung Regency. Brown planthopper observations were carried
out on 2 rice varieties of the Agricultural Research and Development Agency, namely Inpari 32 and Inpari 42 and as a
comparison of other varieties side by side (hybrids). Observations were made on brown planthopper attack (area affected by
brown planthopper divided by the total area of that variety multiplied by one hundred percent). The results showed that the new
superior varieties of rice varieties Inpari 32 and Inpari 42 even though attacked by brown planthopper with an intensity of
50.00% and 28.57%, respectively, could still produce with a productivity of 4.20 tons at Inpari 32 and 4.40 tons at Inpari 42,
while the hybrid rice crop failure did not produce.
Keywords: Paddy, variety, brown planthopper.

ABSTRAK
Dua varietas padi hasil inovasi Balitbangtan Kementerian Pertanian antara lain adalah Inpari 32 dan Inpari 42. Tujuan dari tulisan
ini adalah menguraikan hasil pengamatan serangan wereng batang coklat pada tanaman padi Inpari 32 dan Inpari 42 yang ditanam
di lahan petani. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Maret- Juli 2019, di lahan petani di desa Tulung Balak, Kecamatan Batanghari
Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Pengamatan wereng batang coklat dilakukan terhadap 2 varietas padi Badan Litbang
Pertanian yaitu Inpari 32 dan Inpari 42 dan sebagai pembanding varietas lain yang berdampingan (hibrida). Pengamatan
dilakukan terhadap serangan wereng batang coklat (luasan terserang wereng batang coklat dibagi luas total tanaman varietas
tersebut dikali seratus persen). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa varietas unggul baru padi varietas Inpari 32 dan Inpari 42
meski terserang wereng batang coklat dengan intensitas masing-masing 50,00% dan 28,57% masih bisa menghasilkan dengan
produktivitas sebesar 4,20 ton pada Inpari 32 dan 4,40 ton pada Inpari 42, sedangkan pada padi hibrida puso tidak menghasilkan.
Kata kunci : Padi, varietas, wereng batang coklat

PENDAHULUAN
Salah satu komponen inovasi teknologi
yang sangat penting artinya dalam upaya
meningkatkan produktivitas tanaman padi adalah
penggunaan varietas unggul baru. Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian
(Balitbangtan) Kementerian Pertanian melalui
Balai Penelitian Padi di Sukamandi telah berhasil
merakit varietas unggul padi yang memiliki sifatsifat potensi hasilnya tinggi, nasi enak pulen,
bekualitas dan kebal dari organisme pengganggu
tanaman.
Dua varietas padi hasil inovasi
Balitbangtan Kementerian Pertanian antara lain

adalah Inpari 32 dan Inpari 42. Varietas Inpari 32
dilepas pada tahun 2013 memiliki tekstur nasi
sedang, sedangkan Inpari 42 dilepas pada tahun
2016 memiliki tekstur nasi pulen. Kedua varietas
ini agak rentan terhadap wereng batang coklat
biotipe 1, 2, dan 3 (Sasmita et al., 2019). Namun
demikian kedua varietas ini banyak disukai oleh
petani di Lampung.
WBC
(Wereng
Batang
Coklat)
(Nilaparvata lugens) merupakan hama utama
pada tanaman padi yang termasuk ordo
Hemiptera dari famili Delphacidae. Hama ini
menyerang tanaman padi yang dapat merusak
secara langsung maupun secara tidak langsung.
Jika WBC menghisap cairan jaringan tanaman
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padi, secara langsung tanaman menjadi kering
dan akhirnya mati. Gejala merusak secara tidak
langsung adalah WBC dapat menjadi vektor virus
penyakit kerdil rumput dan kerdil hampa
(Rahmawati et al., 2015; Suprihanto et al., 2018).
Tujuan
dari
tulisan
ini
adalah
menguraikan hasil pengamatan serangan WBC
pada tanaman padi Inpari 32 dan Inpari 42 yang
ditanam di lahan petani.
METODOLOGI
Kegiatan dilaksanakan pada bulan MaretJuli 2019, di lahan petani di desa Tulung Balak,
Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten
Lampung Timur. Pengamatan WBC dilakukan
terhadap 2 varietas padi Badan Litbang Pertanian
yaitu Inpari 32 dan Inpari 42 dan sebagai
pembanding varietas lain yang berdampingan
adalah varietas hibrida (Mapan 05). Pengamatan
dilakukan terhadap serangan WBC dengan
rumus:
P=

A
x 100%
B

Keterangan:
P = Persentase serangan
A = luasan terserang WBC
B = luas total tanaman varietas tersebut
Sebagai data dukung dilakukan juga
pengamatan terhadap tinggi tanaman, jumlah
anakan, panjang malai, persentase bulir bernas
dan hampa (masing-masing 5 sampel tanaman)
dan produktivitas, pengamatan dilakukan pada
ubinan sebanyak 10 ubinan dibuat secara random
sebagai pengulangan, sehingga rancangan yang
digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok
dengan 3 perlakuan dan 10 pengulangan. Ukuran
ubinan 2 meter x 5 meter. Data dianalisis secara

deskriptif dan secara statistik dengan
menggunakan Duncan Multi Ranges Test
(DMRT) taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan serangan WBC dilaksanakan
saat tanaman berumur 15 hari setelah tanam.
Intensitas kerusakan pada padi Inpari 32 (14,29%)
dan pada varietas Inpari 42 (7,14%), sedangkan
pada varietas hibrida 100% (puso). Saat tanaman
berumur 2 bulan kerusakan tanaman meningkat
menjadi 50% pada varietas Inpari 32 dan 28,57%
pada varietas Inpari 42, sedangkan pada varietas
hibrida kerusakan tanaman terjadi sejak 15 hari
setelah tanam sudah 100% (Gambar 1).
Terjadinya kekeringan pada tanaman padi
yang terserang WBC karena terjadi proses
penghambatan penyebaran fotosintesis berupa
sukrosa ke seluruh bagian tanaman, sehingga
menyebabkan
tanaman
padi
terhambat
pertumbuhannya, bahkan puso (Darmadi dan
Alawiyah, 2018; Chaerani, 2017).
Ketahanan
tanaman
terhadap
hama
ditentukan oleh beberapa faktor antara lain
adanya pembatas dari stuktur tanaman,
allelokimia,
dan
nutrisi
yang
tidak
seimbang. Biasanya kualitas ketahanan yang
bekerja cenderung memberikan ketidak cocokan
tanaman terhadap hama adalah suatu sifat yang
diwariskan dengan adanya non preferensi,
antibiosis, dan tolerance (Painter, 1951 dalam
BBPadi, 2017).
Dalam deskripsinya dinyatakan bahwa
varietas Inpari 32 agak rentan terhadap hama
wereng batang coklat biotipe 1, 2 dan 3.
Sedangkan varietas Inpari 42 dinyatakan agak
tahan terhadap hama WBC biotipe 1 dan agak
rentan terhadap biotipe 2 dan 3 (Sasmita et al.,
2019).
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Gambar 1. Kerusakan tanaman akibat serangan wereng
Dalam deskripsinya varietas Mapan05
dinyatakan agak peka terhadap wereng coklat
biotipe 1,2 dan 3 (KEPUTUSAN MENTERI
PERTANIAN
NOMOR
:
132/Kpts/SR.120/3/2006; Muthohharoh et al.,
2018), namun di lapangan varietas ini tidak tahan
terhadap serangan WBC. Varietas hibrida yang
telah dihasilkan dari penelitian terdahulu
umumnya rentan terhadap hama wereng batang
coklat (WBC) (Nugraha et al., 2011). Hal ini
sejalan dengan penelitian Satoto et al. (2010),
yang meneliti padi hibrida Hipa 7 dan Hipa 8,
keduanya rentan terhadap hama WBC. Dalam
deskripsinya ketahanan tanaman varietas padi
terhadap hama adalah ketahanan relatif dan bukan
absolut. Ketahanan yang dimaksud adalah tidak

permanen, bila populasi hama atau jumlah hama
berada pada ambang kerusakan maupun ambang
ekonomi, ada kemungkinan ketahanan tanaman
akan berubah (BBPadi, 2017).
Dari ketiga varietas ini yang ditanam dalam
satu hamparan, varietas Inpari 32 dan Inpari 42
masih bisa menghasilkan produksi, sedangkan
varietas hibrida puso. Hasil pengamatan bulir
bernas varietas Inpari 32 lebih tinggi dan berbeda
nyata dengan varietas Inpari 42, dan bulir
hampanya lebih rendah pada varietas Inpari 32
dan berbeda nyata dengan varietas Inpari 42
(Tabel 1). Namun demikian produktivitas kedua
varietas tidak berbeda nyata. Hal ini kemungkinan
disebabkan serangan wereng pada varietas Inpari
32 lebih tinggi dibanding pada varietas Inpari 42.

Tabel 1. Data generatif pada padi Inpari 32 dan Inpari 42
Varietas
Bulir bernas (%)
Bulir hampa (%)
Produktivitas (ton/ha)
Inpari 32
91,23 a
8,78 b
4,20 a
Inpari 42
84,88 b
15,12 a
4,40 a
CV (KK) %
4,67
34,41
5,58
Keterangan: Angka dengan notasi yang sama dalam kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5%

Produktivitas hasil pengamatan padi varietas Inpari 32 adalah 4,20 ton/ha dan varietas Inpari 42 adalah
4,40 ton/ha. Hasil ini jauh dibawah deskripsinya, dimana rata-rata hasil varietas 32 adalah 6,30 ton/ha
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sedangkan potensi hasilnya 8,42 ton/ha. Rata-rata hasil varietas Inpari 42 adalah 7,11 ton/ha, sedangkan
potensi hasilnya 10,58 ton/ha (Sasmita et al., 2019).
Serangan WBC dapat menurunkan produksi
terpadu biointensif. Iptek Tanaman Pangan
Vol. 11 (1): 9-18.
padi baik secara kualitatif maupun kuantitatif
Muthohharoh, N., Sasongko, L. A., & Awami, S.
yang menyebabkan gagal panen (Setyorini et al.,
N. (2018). Preferensi petani terhadap
2013; Iswanto et al., 2016; Aristyawan et al.,
beberapa varietas padi di Kecamatan Blora
2020).
Kabupaten Blora. AGRONOMIKA Vol. 12
(2) Agustus 2017 – Januari 2018: 80-86.
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Varietas unggul baru padi varietas Inpari 32
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ABSTRACT
A landscape is a land or a heterogeneous area consisting of various natural and urban habitats with different land areas. The
presence of insects in an agricultural habitat is affected by multiple factors, such as the landscape structure. Therefore, this
manuscript aims to review the landscape and its effect on the presence of insects. The landscape structure is generally divided
into three essential parts: the matrix, patch, and corridor. Agricultural landscape structures can be grouped into complex
landscapes and simple landscapes. The grouping of agricultural landscapes is based on plant vegetation and the area of
natural habitat found in the landscape. In addition, landscape grouping can also be done with differences in the number of
patches. Several studies have shown that landscape structure can positively and negatively impact insect diversity and
abundance. For example, the landscape structure of agricultural habitats has negatively affected the quantity of Hymenoptera
insects, but on the contrary; Herbivorous insects have a positive impact.

Keywords: Abundance; Diversity; Herbivores; Hymenoptera

ABSTRAK
Lanskap merupakan suatu lahan atau suatu area heterogen yang terdiri dari berbagai habitat, baik habitat alami maupun buatan
manusia dengan luasan yang berbeda. Lanskap memiliki struktur yang dapat berubah akibat adanya perubahan habitat yang
dipengaruhi oleh aktifitas manusia. Keberadaan serangga di suatu habitat pertanian sangat dipengaruhi oleh berbagai macam
faktor salah satunya adalah struktur lanskap. Oleh karena itu penulisan naskah ini bertujuan untuk mengulas tentang lanskap
dan pengaruhnya terhadap keberadaan serangga. Struktur lanskap pada umumnya terbagi menjadi tiga bagian dasar yaitu
matriks, patch dan koridor. Struktur lanskap pertanian dapat dikelompokkan menjadi lanskap komplek dan lanskap sederhana.
Pengelompokkan lanskap pertanian didasarkan atas vegetasi tanaman dan luasan habitat alami yang terdapat di lanskap
tersebut. Selain itu pengelompokkan lanskap dapat dilakukan juga dengan perbedaan jumlah patch pada suatu lanskap.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa struktur lanskap dapat memberikan dampak negatif maupun positif terhadap
keanekaragaman dan kelimpahan serangga. Sebagai contoh kelimpahan serangga Hymenoptera berpengaruh negatif terhadap
struktur lanskap luasan habitat pertanian, namun sebaliknya, serangga Herbivora berpengaruh positif .

Kata Kunci: Herbivora; Hymenoptera; Keanekaragaman; Kelimpahan

PENDAHULUAN
Lanskap merupakan suatu bentangan lahan
yang memiliki keberagaman vegetasi dan habitat,
baik itu habitat alami maupun buatan manusia
dengan ukuran dan bentuk lahan yang berbeda
(Turner & Gardner, 2015). Lanskap memiliki
struktur penyusunnya, yang dapat berubah akibat
adanya aktifitas manusia. Kegiatan manusia akan
membuat perubahan dari habitat alami menjadi
habitat pertanian, perkebunan, lahan industri,
perumahan dan berbagai keperluan manusia
lainnya. Kegiatan ini memicu terjadinya

fragmentasi habitat sehingga akan merubah
fungsi dan ekosistem yang ada didalam lanskap
tersebut.
Lanskap yang sudah mengalami fragmentasi
habitat dan perubahan fungsi akan memengaruhi
struktur lanskap sehingga dapat membentuk
lanskap kompleks dan lanskap sederhana.
Pengelompokkan lanskap didasari atas proporsi
habitat alami. Selain itu, habitat tanaman non
pertanian (pepohonan, hutan padang rumput)
yang dominan pada suatu lanskap merupakan ciri
dari lanskap kompleks sebaliknya jika habitat
184

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

tanaman non pertanian lebih sedikit dan vegetasi
tanaman seragam maka lanskape tersebut adalah
lanskap sederhana (Menalled et al., 1999; Plećaš
et al., 2014; Thies et al., 2005).
Lanskap pertanian yang didalamnya terdapat
sistem budidaya pertanian merupakan kegiatan
yang tidak terlepas dari keberadaan serangga.
Serangga berdasarkan fungsi dapat digolongkan
menjadi serangga merugikan (hama) dan
serangga berguna (musuh alami, serangga
penyerbuk, dekomposer). Pada suatu habitat
pertanian, keanekaragaman dan kelimpahan
serangga dipengaruhi oleh vegetasi tanaman,
keadaan di sekitar lahan dan penyusun lanskap
pertanian tersebut. Beberapa penelitian yang telah
dilakukan melaporkan bahwa keanekaragaman
struktur lanskap yang tinggi dapat meningkatkan
keanekaragaman serangga, baik musuh alami
seperti parasitoid, maupun serangga penyerbuk,
seperti lebah, kupu-kuppu (Krauss et al., 2003;
Lizmah et al., 2019; Stefan-Dewenter et al.,
2002).
Penelitian lainnya juga menyatakan bahwa
kompleksitas lanskap yang tinggi akan
memengaruhi kelimpahan serangga liar dan
kekayaan spesies lalat Syrphidae (Bommarco et
al., 2012). Lizmah et al., (2019) melaporkan
bahwa lanskap komplek memiliki kelimpahan
Hymenoptera parasitoid yang lebih tinggi
daripada lanskap sederhana. Lanskap yang
kompleks akan memengaruhi kekayaan dan
kelimpahan spesies serangga. Pada lanskap
kompleks terdapat vegetasi tanaman yang
beragam dan keberadaan habitat alami yang lebih
dominan. Hal ini dikarenakan habitat alami
memiliki sumber daya yang lebih banyak
sehingga dapat menjadi tempat berlindung bagi
beberapa serangga. Oleh karena itulah penulisan
artikel review ini bertujuan untuk mengetahui
struktur lanskap, dan pengaruhnya terhadap
keanekaragaman serangga.

METODE
Metode yang dilakukan dalam penulisan ini
adalah studi literatur untuk menjelaskan tentang
struktur lanskap, dan pengaruhnya terhadap
keanekaragaman serangga.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekologi dan Struktur Lanskap
Ekologi lanskap adalah ilmu yang
mempelajari tentang komposisi atau susunan,
peran dan transformasi suatu lahan (lanskap) yang
beragam (heterogen). Ekologi lanskap juga
melakukan studi tentang hubungan ekosistem
dengan lingkungannya yang terjadi di dalam
suatu area tersebut. Ruang dan waktu,
keberagaman (heterogen), dan interaksi dalam
lanskap merupakan prinsip-prinsip yang ada
dalam ekologi (Turner & Gardner, 2015) .
Lanskap dapat didefinisikan sebagai bentangan
suatu lahan yang beragam yang meliputi habitat
alami atau habitat buatan manusia (Turner &
Gardner, 2015). Matrik patch dan koridor
merupakan tiga komponen utama yang
membentuknya suatu lanskap (Forman 1995
dalam (Mcgarigal, 2015).
Habitat yang dominan dengan vegetasi
tumbuhan yang sama atau seragam pada suatu
lanskap disebut dengan matriks. Selain itu, Patch
adalah habitat yang ukurannya lebih kecil dari
matriks (Mcgarigal, 2015). Patch yang bentuknya
memanjang disebut dengan koridor (Turner &
Gardner, 2015).
Berdasarkan strukturnya,
koridor terbagi menjadi tiga jenis yaitu: koridor
garis (line), koridor jalur (strip), dan koridor
gelombang (stream). Berdasarkan fungsinya
koridor dapat dibagi menjadi, koridor habitat,
koridor perpindahan (movement corridor) dan
koridor perintang (barrier/filter corridor). Habitat
yang menyediakan tempat untuk berkembang
biak, hidup dan mati suatu organisme, tempat
perpindahan ataupun sebagai tempat hidup
sementara maupun habitat permanen disebut
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koridor habitat (Mcgarigal, 2015). Habitat yang
berfungsi sebagai penghubung perpindahan suatu
spesies antar satu habitat disebut dengan koridor
perpindahan sedangkan habitat yang dapat

menghambat aliran energi, nutrisi mineral, dan
atau perpindahan spesies ke habitat lain disebut
koridor perintang (Mcgarigal, 2015).

Gambar 1. Ilustrasi struktur dasar lanskap
Pengelompokan Lanskap Pertanian
Lanskap pertanian, pada umumnya dibagi
menjadi lanskap kompleks dan lanskap
sederhana. Pembagian lanskap ini didasarkan atas
heterogenitas susunan lanskap, kelompok spasial,
dan bentuknya. Persson et al., (2010) menyatakan
bahwa pengelompokkan kompleksitas suatu
lanskap pertanian didasari atas beberapa faktor
yaitu proporsi lahan pertanian, proporsi habitat
semi-alami, dan proporsi habitat padang rumput,
semak belukar. Persson et al. (2015) membuat
kelompok lanskap pertanian berdasarkan atas
komposisi dari berbagai jenis tanaman
penyusunnya. Dijelaskan lebih lanjut lanskap
komplek memiliki komposisi habitat alami 8%
dan habitat pertanian 80%, sedangkan untuk
lanskap sederhana proporsi habitat alami cukup
sedikit yaitu 1% dan habitat pertanian sebesar
90% dengan luasan lahan mencapai 5,54 ha
(Marino & Landis, 1996). Pengelompokan

lanskap pertanian yang dilakukan di Jerman
adalah dengan perbandingan komposisi tanaman
nonpertanian (padang rumput, tanaman pagar,
taman bunga, hutan), jika tanaman nonpertanian
<3% maka lanskap termasuk kedalam lanskap
sederhana, sedangkan jika >50% maka
dikategorikan ke dalam lanskap kompleks (Thies
et al., 2003). Di Indonesia, lanskap komplek jika
komposisi tanaman nonpertanian (lahan hijau,
hutan pepohonan) >50% sedangkan lanskap
sederhana proporsi tanaman nonpertanian <30%
(Lizmah et al., 2019).
Perbedaan jumlah patch dan komposisi
vegetasi tanaman pada patch pada suatu lanskap
dapat juga menjadi dasar untuk pengelompokkan
lanskap (Flick et al., 2012). Dijelaskan lebih
lanjut bahwa lanskap pertanian dikelompokkan
menjadi 4 kelompok lanskap yaitu lanskap
dengan kekayaan patch yang tinggi, kepadatan
patch yang tinggi (high patch richness, high patch
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density); lanskap dengan kekayaaan patch yang
tinggi, kepadatan patch yang rendah (high patch
richness, low patch density); lanskap yang
kekayaan patch rendah, kepadatan patch rendah
(low patch richness, low patch density); dan
lanskap dengan kekayaan patch yang rendah,
kepadatan patch yang tinggi (low patch richness,
high patch density). Selain itu pengelompokkan
lanskap pertanian didasarkan juga dengan
parameter lanskap yaitu Class Area (Luas lahan
dengan vegetasi yang sama) dan jumlah patch
dari tiga jenis penggunaan lahan yaitu, lahan
pertanian, hutan (pepohonan) dan perumahan
(Syahidah et al., 2019).
Hubungan Serangga denganLanskap
Lanskap pertanian yang merupakan habitat
bagi serangga memiliki beberapa macam
komponen yang dapat memengaruhi keberadaan
serangga. Komponen tersebut diantaranya
fragmentasi lanskap, luasan patch, kualitas patch,
heterogenitas patch, edge, diversitas vegetasi
tanaman, dan mikroklimat (Hunter, 2002). Selain
itu Landis et al., (2000) menyatakan bahwa
jumlah fragmentasi habitat yang semakin tinggi
akan menyebabkan punahnya spesies serangga.
Fragmentasi habitat merupakan peristiwa yang
mengakibatkan terbentuknya habitat yang
ukurannya lebih kecil dari habitat sebelumnya.
Beberapa penelitian melaporkan bahwa
fragmentasi
habitat
akan
menyebabkan
terbentuknya patch baru di suatu lanskap yang
mengakibatkan rendahnya keanekaragaman
spesies serangga (Dianzinga et al., 2020).
Selanjutnya dijelaskan juga bahwa peningkatan
luasan area suatu habitat akan memengaruhi
kekayaan dan kelimpahan spesies serangga
(Connor et al., 2000). Beberapa serangga dari
ordo Hemiptera dan Lepidoptera kekayaan
spesiesnya dipengaruhi oleh habitat yang
terfragmentasi. Hal ini dipengaruhi oleh
kelimpahan sumber daya makanan di habitat

tersebut. Sebagai contoh tingkah laku pencarian
makan Bombus veteranus, serangga ini lebih suka
untuk tetap tinggal di dalam suatu habitat yang
terfragmentasi dengan sumber daya makanan
yang melimpah daripada mencari makan ke
habitat lainnya, terbang dengan jarak yang lebih
jauh (Goverde et al., 2002)
Penelitian yang dilakukan pada serangga
penyerbuk pada struktur lanskap kompleks dan
lanskap sederhana, hasilnya menunjukka bahwa
keanekaragaman dan kelimpahan serangga
penyerbuk semakin meningkat pada lanskap yang
semakin kompleks. Pada penelitian ini proporsi
habitat yang dipelajari adalah habitat semi-alami.
Pada
habitat
semi-alami,
ketersediaan
sumberdaya seperti sarang dan sumber makanan
bagi serangga penyerbuk lebih melimpah (StefanDewenter, 2002). Namun sebaliknya, penelitian
yang dilakukan oleh (Westphal et al., 2003)
menyatakan bahwa komposisi habitat alami tidak
berpengaruh terhadap kelimpahan lebah. Namun,
tanaman Brassica rapus yang sedang berbunga
berpengaruh nyata terhadap kelimpahan lebah,
Struktur lanskap yang dilaporkan memengaruhi
serangga adalah ukuran dan bentuk patch. Marini
et al. (2010) melaporkan bahwa patch dapat
menjadi indicator untuk perlindungan suatu
organisme
karena
akan
memengaruhi
kemampuan organisme untuk bertahan hidup di
suatu lanskap. Selain itu, dilaporkan juga bahwa
ukuran patch memengaruhi pergerakan sumber
daya di dalamnya (Ludwig et al., 2000). Selain itu
di Indonesia dilaporkan bahwa parameter lanskap
class area, jumlah edge dan luasan patch dari
habitat pepohonan dan pertanian memengaruuhi
keanekaragaman dan kelimpahan serangga
(Susilawati, 2016).
KESIMPULAN
Penyusun lanskap terdiri tiga bagian utama
yaitu matriks, patch dan koridor. Lanskap dapat
dikelompokkan berdasarkan struktur lanskap, dan
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komposisi vegetasi tanaman. Struktur lanskap
dapat memberikan pengaruh yang postif dan
negative
terhadap
keanekaragaman
dan
kelimpahan serangga.
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ABSTRACT
Chili plant is one of the horticultural crops that have high economic value that needs to be increased in production. The low
production of chili is partly caused by aphid pests which can reduce the quantity and quality of production. The purpose of this
study was to evaluate the population and damage level of aphid attacks on red chili plants at Agricultural Technology Reasearch
Center, Yogyakarta. Three varieties of red chili (Tanjung, Ciko, and Rabani AH) were planted in polybags in the screen house.
Population observations and aphid attack rates were observed on red chili plants aged 86, 96, 103, and 110 days after planting.
The results showed that the population of aphids decreased with increasing age of chili plants. The apid population is strongly
influenced by the type of red chili variety. The intensity of aphid attack was highest in the Ciko variety. The Ciko variety is the
most susceptible variety to aphid attacks.
Keywords: aphid; chili; attack intensity; population.

ABSTRAK
Tanaman cabai merupakan salah satu tanaman hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang perlu ditingkatkan
produksinya. Rendahnya produksi cabai antara lain disebabkan oleh hama aphid yang dapat menurunkan kuantitas dan kualitas
produksi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi populasi dan tingkat serangan hama aphid pada tanaman cabai merah
di BPTP Yogyakarta. Tiga varietas cabai merah (Tanjung, Ciko, dan Rabani AH) ditanam dalam polibag di rumah kassa.
Pengamatan populasi dan tingkat serangan aphid diamati pada tanaman cabai merah umur 86, 96, 103, dan 110 hst. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa populasi aphid semakin rendah dengan semakin tuanya umur tanaman cabai. Populasi aphid
sangat dipengaruhi oleh jenis varietas cabai merah. Tingkat serangan aphid paling tinggi pada varietas Ciko. Varietas Ciko adalah
varietas paling rentan terhadap serangan aphid.
Kata kunci: aphid; cabai; intensitas serangan; populasi.

PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan salah satu
negara agraris, karena sektor pertanian di
Indonesia masih menjadi prioritas pembangunan
(Budiasti, Suryadarma, & Suhartini 2016).
Tanaman cabai diperkenalkan ke daerah
Asia pada abad ke 16, oleh pengembara Portugis
dan Spanyol dari Amerika Selatan dalam
perjalanan dagangnya dan menyebar sampai ke
Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam buku
Suwandi tahun 1996. Cabai masuk ke Indonesia
diduga dibawa oleh saudagar-saudagar dari Persia
ketika singgah di Aceh.

Asal Tanaman cabai adalah dari daerah
Meksiko dalam buku Greenleaf pada tahun 1986.
Tanaman cabai sudah tersebar ke beberapa daerah
Tropik dan Subtropik. Area penanaman daerah
tropik diantaranya adalah Asia tropik (India,
Malaysia, Indonesia, dan Philipina), Afrika tropik
(Afrika Selatan, Senegal, Nigeria, Siera leone,
Ghana, Sudan, dan Kenya); Amerika Selatan;
Carribean dan beberapa daerah tropik lainnya.
Tanaman cabai (Capsicum annum L) berasal dari
dunia tropika dan subtropika Benua Amerika,
khususnya Colombia, Amerika Selatan, dan terus
menyebar ke Amerika Latin. Bukti budidaya
cabai pertama kali ditemukan dalam tapak galian
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sejarah Peru dan sisaan biji yang telah berumur
lebih dari 5000 tahun SM di dalam gua di
Tehuacan, Meksiko. Penyebaran cabai ke seluruh
dunia termasuk negar-negara di Asia, seperti
Indonesia dilakukan oleh pedagang Spanyol dan
Portugis (Devi, 2010).
Cabai merupakan salah satu komoditas
hortikultura yang memiliki nilai ekonomi penting
di Indonesia dan menjadi salah satu komoditas
rempah-rempah yang menyokong kebutuhan
pangan masyarakat (Triana, Budiwati, Sudarsono,
& Ratnawati, 2017).
dihasilkan dari budidaya pertanian rakyat
baik dalam skala besar maupun skala kecil. Cabai
dapat digunakan dalam bentuk buah segar
maupun olahan kering sebagai bahan bumbu
dapur, ramuan
Manfaat cabai selain berguna sebagai
penyedap masakan, cabai juga mengandung gizi
yang sangat diperlukan untuk kesehatan manusia.
Secara umum cabai memiliki kandungan gizi dan
vitamin diantaranya kalori, protein, lemak,
kalsium, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C,
dan mengandung senyawa-senyawa alkaloid
seperti Capsaicin, Flavonoid dan minyak esensial
(Andayani, 2013).
Ketersediaan air dan curah hujan
merupakan faktor penting yang harus
diperhatikan. Air sangat diperlukan sejak awal
pertumbuhan sampai masa pembentukan bunga
dan buah. Jika terjadi kekeringan pada masa
vegetatif, pertumbuhan tanaman akan mengalami
keterlambatan. Jika kekeringan terjadi pada
periode pembungaan dan pembentukan buah atau
pada vase generatif, hasil buah akan menurun,
bahkan tanaman tidak dapat menghasilkan buah.
Sebaliknya, tanah yang terlalu becek juga dapat
menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat
dan mudah terserang penyakit, terutama yang
disebabkan oleh cendawan (Tony, 2011).
Rendahnya produksi cabai antara lain
dapat disebabkan oleh organisme pengganggu

tumbuhan (OPT) baik berupa hama, penyakit
maupun gulma. OPT sebagai faktor pembatas
dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil
produksi. Salah satu hama yang sering
menimbulkan kerusakan pada tanaman cabai
adalah kutu daun. Kutu daun memiliki warna
tubuh yang berbeda-beda diantaranya kuning,
kuning kemerah-merahan, hijau, hijau gelap,
hijau kekuning-kuningan, dan hitam suram
(Rocki, 2014).
Menurut Blackman & Eastop (2007),
jumlah kutu daun yang menjadi hama pada
tanaman pertanian sekitar 450 spesies, 100
spesies diantaranya merupakan hama penting
karena mampu menurunkan nilai ekonomi.
Spesies kutu daun yang dominan menjadi hama
pertanian berasal dari kelompok Aphidinae.
Kelompok Aphidinae tidak hanya memiliki
jumlah spesies yang paling banyak, namun
kelompok ini juga paling banyak menjadi hama
pada tanaman herbal
Hama kutu daun ada beberapa jenis
diantaranya kutu daun coklat (Toxoptera
citricidus Kirk), kutu daun hitam (Toxoptera
aurantii), kutu daun hijau (Myzus persicae dan
Aphis gossypii). Siklus hidup kutu daun dimulai
dari telur, nimfa dan imago. Telur menetas pada
umur 3 sampai 4 hari setelah diletakkan di daun,
kemudian menjadi nimfa dimana stadia nimfa
berumur 14 sampai 18 hari kemudian berubah
menjadi imago. Imago kutu daun mulai
bereproduksi pada umur 5 sampai 6 hari setelah
perubahan dari nimfa menjadi imago. Imago kutu
daun dapat bertelur sampai 73 butir telur selama
hidupnya. Serangan kutu daun umumnya dimulai
dari permukaan daun bagian bawah, pucuk
tanaman, kuncup bunga, dan batang muda
(Kurnianti, 2015).
Hama kutu daun ini memiliki bulu/rambut
halus pada tubuh yang disebut rambut capitate
yang tumbuh dari pori-pori yang disebut
tuberculate. Pada bagian perut hanya terdapat satu
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baris rambut capitate dan terdapat satu rambut
capitate yang panjang. Kutu daun (Chaetosiphon
sp) pada instar 4 memiliki sayap dan panjang
sayap dua kali lipat dari panjang tubuh (Kaligis,
et al., 2013).
Kendala
yang
dialami
dalam
membudidayakan tanaman cabai di BPTP yang
terletak di Jl.Stadion Maguwoharjo No.22
Karangsari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini adalah
tanaman cabai terserang hama kutu daun. Dengan
adanya praktek lapangan maka dilakukan
pengamatan pada tanaman cabai di BPTP
Yogyakarta yakni untuk mendapatkan data
seberapa besar intensitas serangan hama aphids
(kutu daun) dan populasinya pada tanaman cabai
yang ada di kebun BPTP Yogyakarta.
Tujuan dari penelitian ini adalah
mengetahui intensitas serangan hama dan
populasi hama kutu daun pada komoditas cabai
merah yang ada di Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Yogyakarta.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Yogyakarta yang terletak di
Jl. Stadion Maguwoharjo No. 22 Karangsari,
Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta. Kegiatan penelitian
magang ini dilakukan pada tanggal 28 Juni
sampai dengan tanggal 6 Agustus.
Kegiatan pengamatan ini dilakukan setiap 1
kali seminggu mulai 29 Juni 2021 sampai dengan
6 Agustus 2021, yang dilaksanakan di dalam
rumah kasa BPTP Yogyakarta sendiri yaitu di Jl.
Stadion Maguwoharjo No. 22 Karangsari,
Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta. Pengamatan dilakukan
terhadap 8 sampel tanaman cabai dari 3 jenis
varietas cabai yakni varietas Tanjung, varietas
Ciko dan varietas Rabani AH. Waktu pengamatan
dilakukan setiap satu kali seminggu selama 30

hari. Sehingga jumlah pengamatan yang
dilakukan adalah sebanyak 4 kali pengamatan.
Pengamatan minggu pertama dilakukan
ketika usia tanaman cabai tersebut adalah 86 HST,
pengamatan minggu kedua adalah ketika tanaman
berusia 96 HST, pengamatan ketiga adalah ketika
tanaman berusia 103 dan pengamatan yang
terakhir adalah berusia 110 HST. Hal yang
diamati adalah bagaimana intensitas serangan
hama aphids dan juga populasi hama aphids
terhadap ketiga jenis varietas cabai tersebut.
Pengamatan serangan dan populasi dilakukan
secara langsung dengan melihat gejala yang
disebabkan oleh hama aphids tersebut yaitu
menunjukkan gejala daun yang menggulung,
mengeriting, mengkerut, tanaman kerdil bahkan
layu.
Analisis atau pengolahan data dilakukan pada
minggu ke 4 dari aktifitas magang, data yang
diolah merupakan data hasil pengamatan selama
aktifitas magang dilaksanakan yaitu sebanyak 4
kali pengamatan.
Untuk menghitung intensitas serangan hama
aphids sendiri yaitu dengan menggunakan rumus
(Abadi, 2003) :
𝑛𝑥𝑉

P = ∑ 𝑍 𝑥 𝑁 X 100%
Keterangan :
P = Intensitas Serangan.
n = Jumlah daun yang diserang.
V = Nilai numerik dari kategori serangan.
Z = Nilai numerik dari kategori serangan
tertinggi.
N = Jumlah daun tanaman yang diamati .
Sedangkan untuk menghitung daata populasi
hama aphids adalah dengan menghitung jumlah
populasi hama aphids sebanyak 8 sampel setiap 3
varietas yakni varietas Tanjung, Ciko dan Rabani
AH, kemudian mentotal secara kesuluruhan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan intensitas serangan dan
populasi hama aphids dilakuka secara langsung di
kebun milik BPTP Yogyakarta sendiri yaitu di
yaitu di Jl. Stadion Maguwoharjo No. 22
Karangsari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi pengamatan
tersebut dilaksanakan tepat langsung di halaman
belakang dari kantor BPTP Yogyakarta sendiri
yaitu didalam rumah kasa cabai. Didalam rumah
kasa tersebut terdapat beberapa jenis varietas
cabai diantaranya cabai varietas Tanjung,varietas
Rabani dan varietas Ciko.
Usia setiap jenis varietas cabai tersebut
adalah sama, dimana pada pengamtan pertama
yakni berusia 89 HST, minggu kedua yaitu 96
HST, pada minggu ketiga berusia 103 HST dan
pada pengamtan minggu ke 4 yaitu berusia 110
HST.
Gejala Serangan Hama Aphids
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa
ketiga varietas tanaman cabai yang terserang
hama kutu daun menyebabkan daun tanaman
cabai menjadi keriting dan pertumbuhan menjadi
terhambat dibandingkan dengan tanaman cabai
yang sehat. Serangan hama kutu daun tersebut
juga berpengaruh terhadap pembentukkan bunga
dan buah menjadi terhambat. Hama kutu daun
menyerang saat tanaman mulai mengalami
pembentukan tunas baru dan pada fase
pembentukan bunga dan buah. Hal tersebut sangat
berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman
cabai hingga pada proses pembentukkan bunga
dan buah.
Tanaman cabai yang terserang kutu daun
menunjukkan gejala daun tanaman cabai yang
mengeriting dan mengkerut serta tanaman akan
kerdil bahkan apabila tingkat kerusakan nya

sudah parah akan menyebabkan matinya tanaman
cabai akibat layu.
Kerusakan pada tanaman akibat bagian
tanaman yang diserang oleh kutu daun yaitu
biasanya pada pucuk tanaman dan daun muda
dengan cara menusukkan bagian stylet lalu
menghisap nutrisi tumbuhan inang. Daun yang
diserang akan mengkerut, mengeriting dan
melingkar, menyebabkan pertumbuhan tanaman
terhambat dan tanaman menjadi kerdil. Kutu daun
tidak hanya menghisap sari makanan, tetapi juga

Gambar 8.1 Gejala daun
mengeriting. Sumber :
Dokumentasi pribadi.

Gambar 11.2 Gejala
daun mengkerut.
Sumber : Dokumentasi
pribadi.

Gambar 9.3 Gejala
tanaman kerdil Sumber :
Dokumentasi pribadi.

Gambar 10.4 Gejala
tanaman layu Sumber :
Dokumentasi pribadi.

berperan sebagai vektor
penyebar virus dan penyakit (Meilin, 2014).
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Grafik 1. Intensitas serangan hama kutu daun pada tiga jenis varietas cabai di BPTP Yogyakarta

Dari 4 kali pengamatan yang dilakukan
terhadap 3 varietas cabai yang masing masing 8
sampel yang di tanam di dalam rumah kasa,
intensitas serangan hama kutu daun terhadap
ketiga jenis varietas cabai tersebut tidak terlalu
parah seperti dengan tanaman cabai lainnya yang
berada di luar rumah kasa. Hal ini didukung oleh
salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh
Wayan pada tahun 2017, dalam jurnalnya beliau
mencoba melakukan pengamatan intensitas
serangan hama kutu daun terhadap cabai merah
diluar rumah kasa yaitu di lahan pertanian di desa
Sukawati. Serangan dimulai pada minggu kedua
setelah tanam dan serangan tertinggi mencapai
73%. Hal itu juga didukung karena kelimpahan
populasi hama kutu aphidsnya paling tertinggi
berada pada tanaman cabai yang ada di lahan
pertanian di desa Sukawati.
Salah satu fungsi rumah kasa ialah
mencegah masuknya serangga hama seperti kutu
daun, kutu kebul, dan terutama yang berukuran
besar seperti ngengat, kumbang, dan lalat buah.
Pada Minggu pertama sudah langsung ditemukan
adanya gejala serangan dari kutu daun. Dari tabel

hasil pengamatan diatas, diketahui bahwa pada
pengamatan
Minggu pertama, tanaman cabai dengan
varietas Ciko adalah tanaman yang paling banyak
terserang oleh kutu daun dan intensitas serangan
yang paling parah berada pada sampel dari
varietas Ciko yaitu sebesar 64,8%. Dan intensitas
serangan terendahnya adalah pada varietas
Rabani AH yaitu sebesar 21%.
Pada pengamatan Minggu kedua,
intensitas serangan tertinggi adalah masih sama
dengan Minggu pertama yaitu pada tanaman cabai
varietas ciko sebesar 69% dan terendah adalah
pada varietas Rabani AH sebesar 16,8%. Secara
keseluruhan, intensitas serangan hama aphids
pada ketiga varietas tersebut sudah menurun. Hal
ini dikarenakan dilakukannya penyemprotan pada
tanaman cabai sebanyak sekali seminggu
menggunakan campuran pestisida nabati yaitu
extrak cangkang telur dengan insektisida seperti
pegasus 500 SC. Pegasus 500SC merupakan
Insektisida yang bersifat akarisida bekerja sebagai
racun kontak dan perut, berbentuk pekatan dan
suspense berwarna putih ke abu-abuan yang dapat
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larut dalam air, untuk mengendalikan hama
serangga, ulat grayak, lalat buah, kutu daun, dan
hama trhips pada tanaman cabai, apel, bawang
merah, dan tanaman lainnya.
Pada pengamatan Minggu ketiga,
intensitas serangan hama aphids yang paling
tertinggi aalah sebesar 68,8% paa varietas Ciko
dan yang terendah adalah pada varietas Tanjung
sebesar 11%.Pada pengamatan terakhir, intensitas
serangan terbesar hanyalah 54,1% varietas Ciko
dan yang terendah adalah 7,2 % pada varietas
Tanjung.
Sehingga intensitas serangan hama kutu
daun yang paling parah adalah pengamatan
minggu kedua yaitu sebesar 69% dan intensitas
serangan terendah adalah pada minggu ke empat
yaitu sebesar 7,25%. Rata rata intensitas serangan
terhadap cabai varietas Tanjung sudah menurun
begitu hal nya dengan varietas Rabani dan
varietas
Ciko.
Karena
dilakukannya
penyemprotan dengan pegasus dengan campuran
ekstra cangkang telur. Namun, walaupun
demikian diantara beberapa sampel yang diamati,
ada beberapa sampel dari tanaman cabai tersebut
yang sudah hampir mati yang menunjukkan gejala
kerdil dan layu secara keseluruhan. Hal itu
disebabkan oleh karena pertumbuhan tanaman
cabai sudah terhambat akibat serangan hama
aphids yang menyerap nutrisi dari tanaman cabai.
Populasi Hama Aphids
Untuk mengetahui populasi dari hama
kutu daun pada tanaman cabai, maka dilakukan
pengamatan terhadap 8 sampel tanaman dari tiap
varietas. Kemudian jumlah populasi kutu daun
yang ditemukan dari tiap sampel nya akan ditotal
dan menjadi nilai akhir populasi tiap minggunya.
Hasil pengamatan populasi kutu daun setiap dari
pengamatan Minggu pertama sampai dengan
pengamatan Minggu ke 4 menunjukkan bahwa
populasi hama kutu daun pada ketiga jenis
varietas cabai tersebut secara keseluruhan adalah
menurun. Hal itu dikarenakan adanya tindakan

penegndalian yang dilakukan oleh pihak BPTP
setiap sekali seminggunya. Dimana yang
digunakan adalah pegasus 500SC yang dicampur
dengan ekstrak cangkang telur kemudian
disemprotkan pada tanaman cabai tersebut.

Gambar 1.5 Populasi hama kutu daun.
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kutu daun ditemukan bergerombol di
bawah permukaan bawah daun dan kuncup
bunga. Hama kutu daun ini berbentuk bulat
memanjang dan memiliki tiga pasang tungkai,
sepasang antena, tubuh berwarna hijau
menguning hingga kehitaman dan pada kutu
dewasa memiliki sepasang sayap, imago kutu
daun memiliki ukuran panjang tubuh 2 mm dan
lebar 1 mm.
Menurut
Moreau
Debra
dalam
penelitiannya hama ini memiliki bulu/rambut
halus pada tubuh yang disebut rambut capitate
yang tumbuh dari pori-pori yang disebut
tuberculate. Pada bagian perut hanya terdapat satu
baris rambut capitate dan terdapat satu rambut
capitate yang panjang.
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Grafik 2. Populasi hama kutu daun pada tiga varietas cabai di
BPTP Yogyakarta.

Dari grafik tersebut terlihat bahwa
populasi kutu daun paling tertinggi adalah sebesar
3042 pada cabai varietas Ciko yakni pada
pengamatan miggu pertama. Sedangkan populasi
terendah adalah pada varietas Tanjung sekitar 5
ekor atau tidak ditemukannya lagi hama kutu
daun yang hidup yaitu pada pengamatan minggu
ke empat. Populasi hama kutu daun pada tanaman
cabai tersebut dari minggu ke minggu
menunjukan tanda penurunan populasi. Hal ini
disebabkan karena dilakukan nya pengendalian
hama pada seluruh tanaman cabai yaitu dengan
menggunakan insektisida pegasus 500 SC dan
ekstrak cangkang telur. Pupuk ini disemprotkan
pada tanaman cabai sebanyak 1 kali seminggu.
Hasil pengamatan di areal rumah kasa
tanaman cabai terdapat serangga hama yang
menyerang yaitu kutu daun famili Aphididae.
Kutu daun yang menyerang tanaman cabe
biasanya berasal dari jenis Myzus persicae. Kutu
daun menyerang dengan menghisap cairan pada
daun. Sehingga daun menjadi kering dan
permukaan daun keriting.
Jenis varietas cabai dapat memsengaruhi
populasi kutu daun. Hal ini didukung oleh
pernyataan Trisna (2014) yang menyatakan
bahwa kelimpahan kutu daun pada tanaman
berkaitan dengan aktifitas metabolisme tanaman
dan kuantitas maupun kualitas nutrisi pada
tanaman. Jika diperhatikan, tanaman cabai

varietas Ciko tidak memiliki nutrisi yang baik lagi
karena nutrisi tanamannya sudah dihisap oleh
kutu daun sehingga varietas Ciko ini lebih rentan
terhadap hama kutu daun. Itulah maka sebabnya
tanaman cabai varietas Ciko memiliki tingkat
intensitas terparah dan jumlah populasi yang
paling terbanyak dibandingakn 2 varietas lainnya.
KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari
kegiatan magang yang dilakukan meliputi
pengamatan intensitas serangan hama kutu daun
dan populasinya pada ketiga jenis varietas cabai
yang ada di BPTP Yogyakarta adalah bahwasanya
intensitas serangan hama kutu daun paling
tertinggi adalah 69% pada pengamatan kedua
terhadap varietas Ciko. Sedangkan intensitas
serangan terendah adalah 7,2% pada pengamatan
terakhir terhadap varietas Tanjung. Dan populasi
hama kutu daun tertinggi adalah sebanyak 3042
ekor pada varietas Ciko dan populasi terendah
adalah sebanyak 0 atau tidak ditemukannya lagi
hama kutu daun yang hidup pada tanaman cabai
tersebut. Hal itu disebabkan karena adanya
tindakan pengendalian sekali seminggu terhadap
hama kutu daun dengan menggunakan insektisida
Pegasus 500 SC yang dicampurkan dengan
ekstrak cangkang telur.
UCAPAN TERIMA KASIH
Percobaan
penelitian
tidak
dapat
dilaksanakan dengan baik jika tanpa bantuan dari
berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak
instansi tempat penelitian yaitu Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Yogyakarta (BPTP) yaitu
Ibu Kiki Yolanda S.P sebagai pembimbing
lapangan serta staff
kepegawaian BPTP
Yogyakarta. Dan juga ketua jurusan Perlindungan
Tanaman Universitas Bengkulu ibu Dr. Ir.
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penulis dalam melaksanakan kegiatan penelitian
ini.
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Tingkat Serangan Hama Spodoptera Exigua Pada Tanaman Bawang Merah Di
Lahan Pesisir Sanden, Bantul, Yogyakarta
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ABSTRACT
One of the leading commodities used for consumption and export is shallot. In the process of cultivating shallots, there are
several obstacles that result in a decrease in the quantity and quality of the shallot harvest. The armyworm Spodoptera exigua
is a very important shallot pest because it causes a yield loss of 20-100% at the young and old shallot plant stages. The purpose
of this study was to evaluate the attack rate of armyworm pests on shallot plants in the coastal land of Sanden, Yogyakarta. The
treatments were a consortium of antagonistic microorganisms (without and with a consortium of antagonistic microorganisms)
and the size of the shallot bulbs (large, medium, small, and mixed). Observations were made on shallot plants aged 20-40 days
after planting, with an interval of 10 days of observation. The variables observed were the percentage of attacks and the intensity
of armyworm attacks. The results showed that the percentage of attack and intensity of armyworm attack on shallot plants was
strongly influenced by the treatment of the antagonistic microorganism consortium and the size of the shallot bulbs. The
treatment of a consortium of antagonistic microorganisms was able to reduce the percentage of armyworm attacks, but the
opposite happened to the intensity of armyworm attacks. In general, the percentage and intensity of armyworm attack was highest
in the small tuber size treatment.
Keywords : Caterpillar army, consortium of antagonistic microorganisms , shallots,, Spodoptera
exigua

ABSTRAK
Salah satu komoditas unggulan yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi maupun expor adalah bawang merah. Dalam proses
budidaya tanaman bawang merah mengalami beberapa kendala yang berakibat pada penurunan kuantitas maupun kualitas hasil
panen bawang merah. Ulat grayak Spodoptera exigua.merupakan hama bawang merah yamg sangat penting karena
menyebabkan kehilangan hasil 20-100% pada stadia tanaman bawang muda-tua. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi
tingkat serangan hama ulat grayak pada tanaman bawang merah di lahan pesisir Sanden,Yogyakarta. Perlakuan yang diberikan
adalah konsursium mikroorganisme antagonis (tanpa dan dengan konsorsium mikroorganisme antagonis) dan ukuran umbi
bawang merah (besar, sedang, kecil, dan campuran). Pengamatan dilakukan pada tanaman bawang merah usia 20-40 HST,
dengan interval waktu pengamatan 10 hari sekali. Variabel yang diamati adalah persentase serangan dan intensitas serangan
ulat grayak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase serangan dan intensitas serangan ulat grayak pada tanaman bawang
merah sangat dipengaruhi oleh perlakuan konsorsium mikroorganisme antagonis dan ukuran umbi bawang merah. Perlakuan
konsorsium mikroorganisme antagonis mampu menekan persentase serangan ulat grayak., namun hal sebaliknya terjadi pada
intensitas serangan ulat grayak. Secara umum, persentase dan intensitas serangan ulat grayak paling tinggi pada perlakuan
ukuran umbi kecil.
Kata kunci : Bawang merah, konsorsium mikroorganisme antagonis, Spodoptera exigua, ulat grayak

PENDAHULUAN
Salah satu komoditas unggulan yang
digunakan untuk kebutuhan konsumsi maupun
ekspor adalah bawang merah.
Walaupun
bawang merah bukan merupakan kebutuhan
pokok tetapi masyarakat membutuhkan bawang
merah sebagai bahan pokok bumbu penyedap
berbagai masakan dan juga obat-obatan.

Banyaknya kegunaan bawang merah dalam
kehidupan manusia membuat permintaan
terhadap komoditas ini semakin bertambah
sehingga pasarnya terbuka baik untuk pasar
dalam negeri maupun pasar luar negeri. Menurut
Badan Pusat Statistik (2019), rata rata luas areal
panen bawang merah di Indonesia Mencapai
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159.195 ha dengan jumlah produksi sebanyak
1.580.243 ton
Hasil produksi bawang merah tersebut
diharapkan mengalami peningkatan sehingga
dapat memenuhi konsumsi bawang merah
domestik dan menghindari impor bawang merah
dari luar negri. Namun dalam proses budidayanya
tanaman bawang merah mengalami beberapa
kendala yang menyebabkan penurunan kuantitas
maupun kualitas. Penurunan produktivitas hasil
panen bawang merah ini disebabkan oleh
serangan Organisme Penganggu Tanaman (OPT)
meliputi Hama dan Penyakit.
Organisme
Penganggu Tanaman (OPT) merupakan salah
satu faktor penghambat dalam upaya peningkatan
produksi tanaman. Sehubungan dengan hal
tersebut maka pemantauan kehilangan hasil
akibat serangan OPT perlu dilakukan secara
berkelanjutan dengan tujuan untuk mengetahui
gambaran susut hasil akibat OPT dengan berbagai
tingkat serangan dan kehilangan hasil yang dapat
diselamatkan oleh petani. Dengan terkumpulnya
informasi
tersebut
diharapkan
strategi
pengendalian OPT yang tepat guna dan berhasil
guna dapat segera disusun, sehingga produksi
yang hilang dapat ditekan dan pendapatan petani
dapat ditingkatkan (Pertiwi. 2014).
Triwidodo (2020) melaporkan bahwa
hama yang menyerang pertanaman bawang merah
yaitu ulat bawang Spodoptera spp., sedangkan
penyakit yang ditemukan yaitu mati pucuk
Phytophthora sp. dan bercak ungu Alternaria sp.
Jenis hama dan penyakit utama yang menyerang
tanaman petani di Cibunut dan Tejaguna adalah
ulat bawang (S. exigua), sedangkan penyakit
utama adalah Alternaria sp. dan Fusarium sp
(Basuki.2014). Serangan hama ulat grayak
Spodoptera exigua. Bisa terjadai pada stadia
tanaman muda dan tua dengan potensi kehilangan
hasil dapat mencapai 20-100% (Adiyoga et al.,
2004). Oleh karena itu perlu diketahui tingkat

serangan hama Spodoptera exigua pada tanaman
bawang merah sehingga dapat diketahui pada usia
berapa serangan hama terbesar terjadi serta dapat
dilakukan pengendalian apabila serangan hama
sudah melewati ambang batas ekonomi
Tujuan dari penelitian ini adalah
mengevaluasi tingkat serangan hama ulat grayak
pada tanaman bawang merah di lahan pesisir
Sanden, Bantul, Yogyakarta.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di lahan petani
yang bekerjasama dengan Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta
berlokasi di lahan pasir pantai Kecamatan Sanden
Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Penelitian
dilaksanakan pada bulan Juni - Agustus 2021.
Perlakuan yang diberikan adalah konsursium
mikroorganisme antagonis (tanpa dan dengan
konsorsium mikroorganisme antagonis) dan
ukuran umbi bawang merah (besar, sedang, kecil,
dan campuran).
Bawang merah varietas Bima Brebes
ditanam dengan penugalan pada bedengan
dengan ukuran 1 x 5 m dan jarak tanam 20 x 20
cm. Tanah dicangkul hingga gembur dengan
kedalaman olah tanah antara 20 - 30 cm. Bibit
dipilih yang sehat dengan 4 ukuran berbeda (umbi
bawang merah yang berukuran atau berbentuk
kecil, umbi bawang merah yang berukuran atau
berbentuk umbi besar, umbi bawang merah yang
berukuran atau berbentuk umbi sedang dan umbi
campuran gabvungan dari umbi berukuran besar
kecil dan sedang ) dan umbi direndam dengan
konsorsium atau tanpa konsorsium sebelum
ditanam pada bedengan.anaman bawang merah
dirawat dengan dilakukan penyiraman pada siang
dan sore hari. Pengendalian OPT secara kimiawi
dilakukan jika OPT telah melewati ambang
ekonomi.
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Pengamatan dilakukan pada tanaman
bawang merah usia 20-40 HST, dengan interval
waktu pengamatan 10 hari sekali. Variabel yang
diamati adalah persentase serangan dan intensitas
serangan ulat grayak. Persentase serangan ulat
grayak dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut :
a
P = N x 100 %
dimana :
P = tingkat kerusakan daun (%)
a = jumlah daun terserang/rumpun contoh
N = jumlah daun yang diamati/rumpun contoh
(Moekasan dkk, 2000).
Intensitas serangan hama dihitung
menggunakan rumus (Rivai 2006):
IS = =

(ni.vi)
N.V

∑ 𝑥 100%

Keterangan:
IS = Intensitas serangan hama
ni = jumlah tanaman terserang dengan skor
tertentu
vi = skor serangan hama
N = jumlah tanaman diamati
V = skor serangan hama tertinggi
Skor serangan hama (vi) mengacu pada
Febrianasari et al. (2014) yang telah dimodifikasi
sebagai berikut:
0: tidak ada gejala serangan
1: gejala serangan 1-20%
2: gejala serangan 21-40%
3: gejala serangan 41-60%
4: gejala serangan 61-80%
5: gejala serangan 81-100%

HASIL DAN PEMBAHASAN
Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera ;
Noctuidae) merupakan serangga kosmopolitan
yang menjadi hama penting pada tanaman
bawang merah. Hama tersebut memiliki
kemampuan menyebar cepat pada tanaman
bawang merah di dataran rendah dan dataran

tinggi, selain itu hama tersebut menyerang
tanaman bawang merah sepanjang tahun baik
musim kemarau maupun musim hujan (Moekasan
et al., 2012).

Gambar 1. Gejala serangan ulat grayak pada
tanaman bawang merah
Gejala serangan larva S. exigua berupa
bercak-bercak transparan pada daun akibat
termakannya jaringan daun bagian dalam,
sedangkan lapisan epidermis luar ditinggalkan
(Gambar 1). Serangan berat mengakibatkan daun
mengering. Serangan ulat ini juga terkadang
sangat sulit untuk diamati karena ulat akan masuk
ke bagian dalam daun bawang dan menggerogoti
bagian dalam daun bawang (Gambar 2) sehingga
akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Ulat
grayak berwarna hijau dengan sekat tubuh yang
jelas (Gambar 3).

Gambar 2. Ulat grayak di bagian dalam daun
bawang
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Persentase dan intensitas serangan hama
ulat grayak pada tanaman bawang merah umur 20
- 40 HST dapat dilihat dalam Gambar 4-7 berikut.

Gambar 3. Morfologi ulat grayak
15.00%
10.00%

20HST

5.00%

30HST

0.00%
Umbi Besar
Konsorsia

Umbi sedang
konsorsia

Umbi kecil
konsorsia

Umbi campuran
konsorsia

40HST

Gambar 4. Persentase serangan Spodoptera dengan perlakuan konsorsia mikroorganisme
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Gambar 5. Persentase serangan Spodoptera exigua tanpa perlakuan konsorsia mikroorganisme
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Gambar 6. Intensitas serangan Spodoptera exigua dengan perlakukan konsorsia mikroorganisme
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Tabel 7. Intensitas serangan Spodoptera exigua dengan perlakuan tanpa konsorsia mikroorganism
Serangan ulat S. exigua merupakan
penyebab utama penurunan hasil produktivitas
budidaya tanaman bawang merah. Hal ini perlu
diperhatikan agar populasi ulat grayak dapat
ditekan agar tidak menganggu produktifitas
tanaman bawang merah.
Berdasarkan data di atas terlihat bahwa
persentase serangan S. exigua pada tanaman
bawang merah Tanpa Konsorsia lebih tinggi dari
pada persentase serangan S. exigua pada tanaman
bawang merah dengan Konsorsia, pada
pengamatan 40 HST, walaupun sebelumnya
persentase serangan S. exigua pada tanaman
bawang merah dengan Konsorsia mengalami
peningkatan pada 20 dan 30 HST. Hal sebaliknya
terjadi pada intensitas serangan ulat grayak pada
tanaman bawang merah dengan Konsorsia
mengalami serangan yang lebih tinggi daripada
intensitas serangan S. exigua pada tanaman
bawang merah tanpa Konsorsia. Intensitas
serangan S. exigua pada tanaman bawang merah
tanpa Konsorsia terus mengalami penurunan. Hal
ini kemungkinan akibat daerah tanaman bawang
yang ada pada wilayah yang kering sehingga
serangan S. exigua tinggi. Hasil penelitian ini
sesuai dengan pendapat Rauf (1999) yang
menyatakan berlimpahnya sumberdaya makanan
dan musim kering merupakan faktor pendukung
utama ledakan populasi S. exigua.

Serangan S. exigua yang naik dan turun
menyebabkan digunakannya pestisida kimia dan
perangkap feromon exi pada tanaman bawang
merah. Hal ini dilakukan untuk menghindari
serangan spodoptera yang akan terus meningkat
Berdasarkan data intensitas serangannya dapat
dikatakan bahwa serangan S. exigua di lahan pasir
Sanden, Bantul, Yogyakarta termasuk ke dalam
kategori Ringan hingga Sedang, yakni dengan
intensitas serangan 20-40%.
KESIMPULAN
1. Hama utama dan cukup merugikan secara
ekonomi bagi petani yang menyerang
bawang merah di lahan pesisir Sanden
Bantul
Yogyakarta
adalah
hama
Spodoptera exigua.
2. Persentase serangan S. exigua pada
tanaman bawang merah Tanpa Konsorsia
lebih tinggi daripada persentase serangan
S. exigua pada tanaman bawang merah
dengan Konsorsia.
3. Intensitas serangan ulat grayak pada
tanaman bawang merah dengan Konsorsia
mengalami serangan yang lebih tinggi
daripada intensitas serangan S. exigua
pada tanaman bawang merah tanpa
Konsorsia.
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4. Serangan hama S. exigua pada lahan pasir
Sanden, Bantul, Yogyakarta masuk ke
dalam kategori serangan ringan – sedang.
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Perbandingan Droplet antara Tipe Nozel Drone Sprayer untuk Aplikasi Pestisida
dan Pupuk di Perkebunan Teh
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ABSTRACT
The diminishing workforce is one of the inhibiting factors in the tea plantation business, so mechanization is unavoidable. The
use of drones is an alternative technology to increase the efficiency and effectiveness of field maintenance activities such as
spraying pesticides and fertilizers. This experiment aims to determine the type and composition of the most optimal nozzles for
pesticides and fertilizers application using a drone sprayer on tea plants. The test was conducted at the Experimental Garden
of the Research Institute for Tea and Cinchona, Gambung on May 27, 2021. The drone used is the "Sekar" hexacopter drone
with four nozzles types composition, including 2 cone types + 2 flat v types, 4 flat v types, 2 flat v types and 2 centrifuge
types. The experimental results show that a drone sprayer with two types of centrifuge nozzles composition has a higher total
particle per cm2, particle area (mm2), and percentage of the closing area (%) compared to other nozzles however, the percent
of the coverage area of the centrifuge nozzle-type drone sprayer is lower than knapsack sprayer and mist blower. The
composition of 2 nozzle-type centrifuges can be considered for use in spraying pesticides and fertilizers using drones, however
it is necessary to improve the droplet more evenly.

Keywords: cone type, flat v type, centrifuse type

ABSTRAK
Tenaga kerja yang semakin berkurang menjadi salah satu faktor penghambat pada usaha perkebunan teh, sehingga mekanisasi
merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Penggunaan drone menjadi salah satu alternatif teknologi yang dapat digunakan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pemeliharaan kebun seperti penyemprotan pestisida dan pupuk.
Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui tipe dan komposisi nozel yang paling optimal untuk aplikasi pestisida dan pupuk
daun menggunakan drone sprayer pada tanaman teh. Pengujian dilakukan di Kebun Percobaan Pusat Penelitian Teh dan Kina,
Gambung pada tanggal 27 Mei 2021. Drone yang digunakan yaitu drone hexacopter “Sekar” dengan empat komposisi tipe
nozel antara lain 2 buah tipe cone + 2 buah tipe flat v, 4 buah tipe flat v, 2 buah tipe flat vdan 2 buah tipe sentrifuse. Hasil
percobaan menunjukkan drone sprayer dengan komposisi nozel 2 buah tipe sentrifuse memiliki total partikel per cm 2, luas
partikel (mm2), dan persentase area penutupan (%) yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe nozel drone lainnya, namun
persentase area penutupannya lebih rendah dibandingkan dengan knapsack sprayer dan mist blower. Komposisi 2 buah nozzle
tipe sentrifuse dapat dipertimbangkan untuk digunakan pada penyemprotan pestisida dan pupuk menggunakan drone, namun
diperlukan perbaikan dan penyempurnaan curahan droplet drone lebih merata.

Kata Kunci: Tipe cone, tipe flat v, tipe sentrifuse

PENDAHULUAN
Tanaman teh umumnya ditanam di
dataran tinggi dengan hamparan yang sangat
luas.
Kegiatan
pemeliharaan
seperti

penyemprotan pestisida dan pemupukan di
perkebunan teh masih dilakukan secara manual
sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Usaha
perkebunan teh yang berorientasi keuntungan secara
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ekonomi dapat dicapai dengan produksi yang
berkesinambungan. Produktivitas tanaman
merupakan fungsi interaksi antara : (1)
tanaman itu sendiri, (2) lingkungan, dan (3)
teknis dan budidaya. Strategi untuk mencapai
hal ini adalah dengan memperhatikan faktorfaktor produksi terkait dengan management
budidaya yang optimal (Dewi et al., 2017).
Salah satu tantangan yang dihadapi
dalam kegiatan usaha perkebunan adalah
minimnya tenaga kerja. Perkembangan
ekonomi yang begitu pesat membuat
masyarakat lebih memilih pekerjaan lain di
luar usaha perkebunan. Tenaga kerja
merupakan bagian terbesar dari pengeluaran
dalam usaha semua komoditas perkebunan.
Mekanisasi pertanian seperti pengolahan
tanah, penanaman, pemeliharaan, panen,
hingga pasca panen sudah semakin maju di era
industri 4.0 (Khoirunisa & Kurniawati, 2019).
Mekanisasi menjadi salah satu upaya untuk
mengatasi permasalahan tenaga kerja di
perkebunan teh dan meningkatkan efisiensi
faktor-faktor produksi (Pane et al., 2017).
Upaya mekanisasi sebagai solusi
kelangkaan tenaga kerja dan efisiensi faktor
produksi dalam pemeliharaan kebun teh
seperti pemupukan dan penyemprotan
pestisida
bisa
dilakukan
dengan
memanfaatkan teknologi Unmanned Aerial
Vehicle (UAV) atau drone (Wirabudi et al.,
2019). Penggunaan drone untuk aplikasi
penyemprotan pestisida dan pemupukan dapat
dilakukan secara cepat (Berner & Chojnacki,
2017) dan berguna pada lokasi yang sulit
dijangkau oleh tenaga kerja manusia (Mogili
& Deepak, 2018; Yallapa et al., 2015).
Aplikasi pestisida pada umumnya
dilakukan dengan cara penyemprotan
menggunakan alat semprot. Alat semprot akan

memecah larutan menjadi butiran-butiran halus
(droplet), kemudian didistribusikan ke seluruh
bidang sasaran secara merata (Ramesh & Yogananda
Murthy, 2013). Efikasi pestisida dipengaruhi oleh
teknik penyemprotan yang meliputi sudut
penyemprotan, bentuk alat penyemprot, pola
distribusi, volume semprot, dan panjang jangkauan
cairan semprot. Lebih spesifik dikatakan bahwa tipe,
ukuran, tekanan dan posisi nozel sangat berperan
dalam
menentukan
efisiensi
penyemprotan
(Prabaningrum, 2017).
Saat ini, belum ada pengujian terkait
pemanfaatan drone untuk aplikasi penyemprotan
pestisida dan pemupukan untuk perkebunan teh di
Indonesia. Kajian tentang efektivitas drone dalam
penyemprotan pestisida dan pemupukan menjadi hal
menarik untuk diteliti sebagai sumber inovasi
terbarukan menuju perkebunan teh 4.0. Percobaan
ini bertujuan untuk mengetahui tipe dan komposisi
nozel yang paling optimal untuk aplikasi pestisida
dan pupuk daun menggunakan drone. Pengujian
dilakukan dengan menggunakan berbagai tipe nozel
dengan parameter pengukuran jumlah partikel,
ukuran droplet dan persentase penutupan sprayer.
Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan acuan
jenis nozel yang tepat untuk aplikasi pestisida dan
pupuk di perkebunan teh
METODE
Pengujian dilakukan pada tanggal 27 Mei
2021 di Pusat Penelitian Teh dan Kina. Drone yang
digunakan adalah drone Hexacopter “Sekar” (Frogs
Indonesia) (Gambar 1.) dengan kapasitas tangki 10
liter. Terdapat 4 tipe nozel yang diujikan antara lain:
Kode
A
B
C
D

Komposisi nozel
Tipe Cone 2 buah di pinggir + Tipe
Flat-V (2) buah di tengah
Tipe Flat-V 4 buah
Tipe Flat-V (2) buah
Sentrifuse (2) buah

Paper test yang digunakan adalah paper test
tipe Syngenta dengan ukuran 26 x 76 mm, yang
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ditempatkan pada sebaran 5 titik sepanjang
lebar sprayer (4 m), antara lain 0, 1, 2, 3, 4
meter (Gambar 2). Pengujian parameter
menggunakan aplikasi image processing Fiji
Image-J dengan parameter jumlah partikel,
ukuran partikel (mm2) dan persentase
penutupan (%). Ketinggian semprot drone
adalah 2 m di atas permukaan bidang petik
tanaman teh (Gambar 3).

Gambar 1. Drone hexacopter “Sekar”

Gambar 2. Paper test tipe Syngenta

2 meter

Gambar 3. Ketinggian semprot drone
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbandingan antar tipe nozel

Perbandingan droplet antar tipe nozel drone
prayer dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan hasil
uji statstik dapat dilihat bahwa tipe nozel sentrifuse,
memiliki luas jumlah partikel, dan persentase
penutupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
tipe lainnya, namun tidak berbeda nyata pada
parameter luas partikel.
Sebaran partikel
Sebaran total partikel dan persentase
penutupan dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar
5. Tipe nozel sentrifuse memiliki total partikel yang
jatuh lebih tinggi dari 3 tipe lainnya. Pada posisi
tengah bidang semprot yaitu jarak 2 m, partikel yang
terjatuh pada tipe nozel sentrifuse (2) memiliki
kecenderungan lebih banyak dibandingkan pada
posisi tepi (0-1 m) dan (3-4 m).
Pada tengah lebar semprotan, atau jarak 2
meter, nozel tipe sentrifuse memiliki penutupan area
cenderung lebih tinggi dibandingkan posisi ujung (0
dan 4 m), begitu juga dengan flat-V (2) namun
persentase nya lebih kecil dibanding nozel tipe
sentrifuse. Berbeda dengan 2 tipe lainnya, Con (2) +
Flat –V (2) dan Flat-V (4) pada tengah bidang
semprotan, persentase penutupan cenderung lebih
rendah dibandingkan ujung. Hal ini menunjukkan
nozel sentrifuse dapat meminimalkan posisi tidak
tersemprot (blank spot), sehingga dapat lebih merata.
Perbandingan dengan manual
Aplikasi penyemprotan pestisida oleh
pekebun pada umumnya biasa dilakukan secara
manual atau tenaga manusia menggunakan knapsack
sprayer atau tipe mist blower. Perbandingan droplet
antara tipe manual dan drone sprayer dapat dilihat
pada Tabel 2.
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Tabel 1. Perbandingan jumlah partikel per cm2, persentase penutupan, dan luas partikel (mm2)
Kode

Total per cm2

Komposisi nozel

luas (mm2)

Penutupan (%)

A
Cone (2) + Flat-V (2)
12.88a
0.27a
2.71a
B
Flat-V (4)
11.21a
0.32a
2.14a
C
Flat-V (2)
8.07a
0.41a
2.75a
D
Sentrifuse (2)
45.22b
0.22a
8.01b
Keterangan : huruf yang sama dibelakang angka pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji jarak
berganda Duncan dengan taraf kepercayaan 95%

Gambar 4. Sebaran total partikel per cm2 tiap jarak antar tipe komposisi nozel

Gambar 5. Sebaran persentase (%) penutupan droplet antar tipe komposisi nozel
Tabel 2. Perbandingan beberapa tipe nozel drone dengan nozel manual
Komposisi nozel
Flat-V (2)
Sentrifuse (2)
Knapsack
Mist blower

Total partikel per cm2

Penutupan (%)

Volume semprot (l/ha)

8.07
45.22
19.37
20.71

2.75
8.01
78.11
33.10

40
40
375
90
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Meskipun tipe nozel sentrifuse memiliki
total partikel per cm2 lebih tinggi, namun
persentase penutupan area masih jauh lebih
rendah dibandingkan dengan droplet yang
dikeluarkan oleh alat penyemprot manual
knapsack sprayer dan mist blower (Tabel 2).
Namun demikian, drone sprayer membutuhkan
volume semprot per hektar yang lebih rendah
dibandingkan alat semprot manual knapsack
sprayer dan mist blower (Tabel 2).
Penelitian yang dilakukan pada tanaman
kapas ditemukan bahwa keseragaman dan
curahan droplet yang paling baik saat ketinggian
terbang drone mencapai 2 meter (Lou et al.,
2018). Chen et al. (2020) melakukan penelitian
pada tanaman kapas menggunakan drone sprayer
dengan 4 buah nozel tipe sentrifuse dan
ketinggian terbang 2 m didapat bahwa, pada
volume semprot 30 L/ha area penutupan droplet
maksimal sebanyak 9,51%. Distribusi droplet di
atas kanopi tanaman dipengaruhi secara
signifikan oleh volume semprotan, dimana area
penutupan dan kerapatan droplet akan meningkat
secara bertahap seiring dengan meningkatnya
volume aplikasi (Chen et al., 2020). Penelitian
yang dilakukan pada kanopi tanaman oat didapat
bahwa kerapata droplet berbanding terbalik
dengan ukuran partikel droplet (Ferguson et al.,
2016).
KESIMPULAN
1.
Drone sprayer dengan 2 buah tipe nozel
sentrifuse memiliki total partikel per cm2,
luas partikel (mm2), dan persentase area
penutupan (%) yang lebih tinggi
dibandingkan dengan tipe 2 buah Flat-V,
Flat-V (4), dan kombinasi Cone (2) + FlatV (2).
2.
Sebaran distribusi partikel pada jarak 4
meter lebih merata pada tipe nozel
sentrifuse (2) dibandingkan dengan tipe

3.

nozel Flat-V (2), Flat-V (4), dan kombinasi
Cone (2) + Flat-V (2).
Persentase area penutupan drone sprayer
tipe nozel sentrifuse masih jauh lebih
rendah dibandingkan dengan knapsack
sprayer dan mist blower namun drone
sprayer memiliki volume semprot yang
lebih rendah dibandingkan dengan tipe
manual.

SARAN
1. Dari hasil pengujian di atas diperlukan
perbaikan dan penyempurnaan curahan
droplet agar dapat tersebar merata mendekati
area penutupan tipe manual.
2. Perlu adanya parameter pengamatan droplet
di bawah daun kanopi tanaman teh untuk
mengakomodir penggunaan pemupukan cair
agar lebih efektif mengingat letak stomata di
bawah permukaan daun.
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Colletotrichum capsici, Penyebab Antraknosa Pada Tanaman Cabai (Capsicum
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ABSTRACT
Beauveria bassiana is one of the entomopathogenic fungi that have the potential to control plant pathogens. This study aimed
to obtain an endophytic B. bassiana isolate that was effective in inhibiting the growth of the fungus Colletotrichum capsici
in vitro. This study used a completely randomized design (CRD) with 5 treatments and 4 replications. The treatments
consisted of control and 4 isolates of B. bassiana endophytic (PB211, PD114, PA221, and TD312). Testing the antagonistic
power of endophytic B. bassiana isolates against the fungus C. capsici using the double culture method and the volatile
method. The results showed that endophytic B. bassiana was able to inhibit the growth of the fungus C. capsici with an
inhibitory percentage of 14.23-15.75%. Endophytic B. bassiana was able to inhibit colony growth, number of conidia, and
conidial germination of the fungus C. capsici, but did not affect the fresh weight and dry weight of the fungus C. capsici. B.
bassiana PB211 isolate was the most effective in inhibiting the growth of the fungus C. capsici.
Keywords: dual culture, endophytic, conidia, volatiles

ABSTRAK
Beauveria bassiana merupakan salah satu cendawan entomopatogen yang berpotensi mengendalikan patogen tanaman.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan isolat B. bassiana endofit yang efektif dalam menghambat pertumbuhan
cendawan Colletotrichum capsici secara in vitro. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5
perlakuan 4 ulangan. Perlakuan terdiri atas kontrol dan 4 isolat B. bassiana endofit (PB211, PD114, PA221, dan TD312).
Pengujian daya antagonis isolat B. bassiana endofit terhadap cendawan C. capsici menggunakan metode biakan ganda dan
metode uap biakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa B. bassiana endofit mampu menghambat pertumbuhan cendawan
C. capsici dengan persentase daya hambat 14.23-15.75% B. bassiana endofit mampu menghambat luas koloni, jumlah
konidia, dan daya kecambah cendawan C. capsici, namun tidak berpengaruh terhadap berat segar dan berat kering cendawan
C. capsici. Isolat B. bassiana PB211 merupakan isolate yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan cendawan C.
capsici.

Kata Kunci: biakan ganda, endofit, konidia, volatil

PENDAHULUAN
Antraknosa merupakan salah satu penyakit
utama pada tanaman cabai yang dapat
menurunkan hasil tanaman cabai. Kehilangan
hasil tanaman cabai akibat penyakit ini dapat
mencapai 75-100% (Duriat et al., 2007; Syukur et
al., 2016). Menurut Kim et al. (1999) penyakit
antraknosa pada tanaman cabai disebabkan oleh
lima spesies utama cendawan dari genus
Colletotrichum
yaitu
C.
capsici,
C.
gloeosporioides, C. acutatum, C. coccodes, dan C.

dematium. Suryaningsih et al. (1996) melaporkan
bahwa penyebab penyakit antraknosa yang paling
banyak dijumpai menyerang tanaman cabai di
Indonesia adalah cendawan C. capsici dan
cendawan C. gloeosporioides. Fransiska (2019)
melaporkan cendawan C. gloeosporioides
ditemukan menyerang buah cabai muda dan buah
cabai masak, sedangkan cendawan C. capsici
hanya menyerang buah cabai masak.
Cendawan C. capsici dapat menginfeksi
buah, cabang, ranting, dan daun tanaman cabai.
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Infeksi pada buah biasanya terjadi pada buah
menjelang tua. Gejala awal membentuk bercak
cokelat kehitaman dan sedikit melekuk, kemudian
meluas menjadi busuk lunak. Pada tengah bercak
terdapat kumpulan titik-titik hitam yang terdiri
dari setae dan konidia cendawan. Serangan berat
dapat menyebabkan seluruh buah mengering dan
mengerut (keriput). Buah yang seharusnya
berwarna merah menjadi berwarna seperti jerami
(Semangun, 2007).
Berbagai teknik pengendalian penyakit
antraknosa telah dilakukan di antaranya tidak
menggunakan benih yang terinfeksi patogen,
kultur teknis, dan secara kimiawi dengan
menggunakan fungisida, namun belum efektif.
Hasyim et al. (2015) melaporkan bahwa di sentra
produksi tanaman cabai terdapat lebih dari 60
jenis fungisida yang digunakan petani dengan
frekuensi penggunaan berkisar antara 2-3 kali
dalam satu minggu atau sekitar 35-50% dari total
biaya produksi. Penggunaan fungisida secara
intensif seringkali menimbulkan dampak negatif
terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu
juga dapat menambah biaya produksi dan
menyebabkan resistensi organisme penganggu
tanaman (OPT) (Hersanti, 2016). Akibat besarnya
dampak negatif yang ditimbulkan dari
penggunaan fungisida maka perlu adanya
alternatif lain dalam mengendalikan penyakit
antraknosa pada tanaman cabai.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk
mengendalikan penyakit antraknosa adalah
dengan menggunakan cendawan entomopatogen
Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. Beauveria
bassiana merupakan cendawan entomopatogen
yang telah digunakan untuk mengendalikan
berbagai jenis hama. Pada kondisi laboratorium,
B. bassiana dapat mematikan larva Crocidolomia.
pavonana sampai 80%. Mortalitas larva sangat
tergantung pada sumber isolat (Trizelia dan
Nurdin 2010). B. bassiana juga dapat mematikan
beberapa jenis hama sayuran seperti Spodoptera

exigua (Razak et al., 2016), S. litura (Trizelia et
al., 2016), Nezara viridula (Prayogo, 2013) dan
dan Eurydema pulchrum (Trizelia et al., 2019).
Cendawan entomopatogen B. bassiana yang
selama ini dilaporkan untuk mengendalikan
serangga hama ternyata juga memiliki
kemampuan untuk mengendalikan patogen
tanaman (Gothandapani et al., 2014). Hasil
penelitian Sanivada and Challa, (2014)
menunjukkan cendawan B. bassiana memiliki
daya antagonis terhadap Colletotrichum falcatum
penyebab penyakit akar merah pada tanaman tebu
dan Alternaria porri pada bawang merah
(Gothandapani et al., 2014). Cendawan B.
bassiana dilaporkan dapat menghambat patogen
tular tanah Fusarium sp. penyebab penyakit layu
fusarium pada tanaman tomat sebesar 43,87%
dengan membentuk mekanisme antibiosis
(Rachmawati et al., 2016). Selanjutnya Indahsari,
(2018) melaporkan bahwa cendawan B. bassiana
memiliki daya antagonis terhadap Rhizoctonia
solani penyebab penyakit rebah kedelai, dengan
nilai persentase penghambatan 69,72% pada
umur 7 hari setelah inokulasi secara in vitro.
Selanjutnya Trizelia et al. (2018) melaporkan
cendawan B. bassiana isolat PB211 endofit
batang cabai mempunyai daya antagonis terhadap
cendawan patogen C. gloeosporioides dengan
daya hambat sebesar 59.08%. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mendapatkan isolat B. bassiana
endofit yang efektif dalam menghambat
pertumbuhan cendawan C. capsici secara in vitro.

METODE
Isolasi dan identifikasi cendawan patogen
Colletotrichum capsici
Sampel buah cabai yang bergejala
antraknosa diperoleh dari Pasar Bandar Buat,
Padang. Isolasi cendawan dilakukan dengan
menggunakan metode tanam langsung pada
media Sabouraud Dextrosa Agar with Extract
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(SDAY). Buah cabai yang bergejala antraknosa
dipotong ukuran 1cm x 1cm. Sterilisasi
permukaan dengan akuades steril (60 detik);
alkohol 70% (30 detik); akuades steril (60 detik)
dan dikering anginkan. Potongan tersebut
ditempatkan dalam cawan petri yang sudah berisi
media SDAY masing-masing berisi 3 potongan
dan diinkubasi pada suhu ruangan selama 3 hari.
Cendawan tumbuh yang diduga cendawan C.
capsici diisolasi lagi sampai didapatkan biakan
murninya dan diperbanyak. Identifikasi dilakukan
pengamatan morfologi cendawan C. capsici
secara makroskopis dan mikroskopis untuk
mendapatkan karakteristiknya berpedoman pada
buku Genera of Imperfect Fungi oleh Barnet and
Hunter (1972).
Perbanyakan
cendawan
Beauveria
bassiana endofit
Isolat cendawan B. bassiana yang digunakan
merupakan hasil isolasi dari bagian (batang, daun,
akar) tanaman cabai dan batang tanaman gandum.
Ada 4 isolat cendawan endofit B. bassiana yang
digunakan yaitu PB211, PD114, PA221 dan
TD312. Semua isolat cendawan B. bassiana
diperbanyak menggunakan media SDAY dan
diinkubasi selama 21 hari.
Uji daya antagonis menggunakan metode
biakan ganda
Pengujian dilakukan untuk mengetahui daya
antagonis dari masing-masing isolat cendawan B.
bassiana terhadap cendawan patogen C. capsici.
Cendawan antagonis dan cendawan patogen yang
telah berumur 7 hari diambil 0,7 cm kemudian
diletakkan di atas media SDAY dalam cawan
petri yang sama, dengan jarak 3 cm pada garis
tengah cawan petri. Untuk control, cawan petri
yang berisi media hanya diletakkan cendawan
pathogen. Cendawan diinkubasi selama 21 hari
pada suhu ruang. Kemampuan daya hambat
cendawan B. bassiana dalam menekan

perkembangan cendawan C. capsici ditentukan
berdasarkan persentase daya hambat. Pengamatan
mulai dilakukan 1 hari setelah inkubasi sampai 11
hari setelah inkubasi. Pengamatan dilakukan
dengan mengukur luas koloni cendawan C.
capsici menggunakan kertas milimeter ploting
dengan menggambarkan luas koloni tersebut pada
plastik kaca. Persentase daya hambat dapat
dihitung dengan menggunakan rumus: DH= (lklp)/k x 100%, dimana DH= persentase daya
hambat, lk= Luas koloni cendawan patogen pada
control, lp= Luas koloni cendawan patogen pada
perlakuan
Uji daya Antagonis menggunakan metode
uap biakan
Pengujian dengan metode uap dilakukan
untuk melihat pengaruh uap yang dikeluarkan
oleh cendawan B. bassiana berupa senyawa
volatil dalam menekan perkembangan patogen.
Cendawan B. bassiana dan cendawan patogen
yang telah berumur 7 hari masing-masing diambil
0,7 cm kemudian diletakkan di tengah cawan petri
yang masing-masing berisi media SDAY secara
terpisah. Selanjutnya kedua cawan petri tersebut
saling ditangkupkan satu sama lain sehingga
saling berhadapan. Cendawan patogen C. capsici
berada di atas dan cendawan antagonis B.
bassiana berada di bawah (Sudantha et al., 2011).
Biakan diinkubasi pada suhu ruang sampai
cendawan patogen pada kontrol memenuhi cawan
petri (umur 14 hsi).
Pengamatan luas koloni dilakukan 1 hari
setelah inkubasi sampai 14 hari setelah inkubasi.
Penghitungan luas koloni menggunakan kertas
milimeter ploting dengan menggambarkan luas
tersebut pada plastik kaca. Pengamatan juga
dilakukan terhadap jumlah konidia dan daya
kecambah konidia setelah 14 hari inkubasi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Daya hambat B. bassiana terhadap cendawan C.
capsici menggunakan metode biakan ganda
Hasil analisis ragam menunjukkan perlakuan
keempat isolat cendawan B. bassiana endofit
berpengaruh nyata terhadap luas koloni cendawan
C. capsici pada umur 11 hsi dibandingkan kontrol.
Luas koloni cendawan C. capsici pada perlakuan
cendawan B. bassiana endofit berbeda tidak
nyata. Perlakuan yang memiliki luas koloni
cendawan C. capsici terkecil yaitu isolat B.
bassiana PB211 dengan rata-rata luas koloni
31,55 cm2 dan daya hambat 15,75%. Rata-rata
luas koloni dan persentase daya hambat isolat B.
bassiana endofit dapat dilihat pada Tabel 1.
Angka-angka pada lajur yang sama dan diikuti
oleh huruf kecil yang sama ialah tidak berbeda
nyata menurut LSD pada taraf nyata 5%.
Terhambatnya pertumbuhan koloni cendawan
C. capsici akibat perlakuan cendawan B. bassiana
diduga akibat respon senyawa metabolit sekunder
yang dihasilkan oleh cendawan B. bassiana yang
bersifat antifungal. Hal ini sesuai dengan

pendapat Ownley et al. (2010) yang menyatakan
bahwa cendawan B. bassiana menghasilkan
banyak senyawa metabolit sekunder yang bersifat
toksik dan dapat mengganggu pertumbuhan
koloni cendawan patogen di antaranya
beauvericin,
bassianin,
beauverolides,
bassianolides, oosporein, dan bassianolone.
Halwiyah et al. (2019) melaporkan cendawan B.
bassiana mampu menghambat pertumbuhan
cendawan Fusarium solani dengan daya hambat
29,19%.
Hasil pengamatan metode biakan ganda pada
umur 21 hsi menunjukkan bahwa koloni masingmasing isolat B. bassiana mampu tumbuh di atas
permukaan koloni cendawan C. capsici. Koloni
cendawan B. bassiana yang tumbuh di atas koloni
cendawan C. capsici tidak bercampur sehingga
hifa atau miselia kedua cendawan dapat
dipisahkan. Pada pengamatan menggunakan slide
culture menunjukkan hifa isolat cendawan B.
bassiana endofit tidak bersifat hiperparasit
terhadap hifa cendawan C. capsici.

Tabel 1. Daya hambat isolat B. bassiana endofit terhadap cendawan C. capsici pada umur 11 hsi.
Perlakuan

Luas koloni (cm2) ± SD

Daya hambat (%)

Kontrol

37,45 ± 0.05 a

-

B. bassiana PA221

32,12 ± 0.46 b

14,23

B. bassiana TD312

31,96 ± 0.98 b

14,66

B. bassiana PD114

31,91 ± 0.81 b

14,79

B. bassiana PB211

31,55 ± 0.67 b

15,75
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Daya hambat B. bassiana terhadap
cendawan C. capsici menggunakan
metode uap biakan
Luas koloni cendawan C. capsici
Hasil analisis ragam luas koloni
cendawan C. capsici menunjukkan bahwa
perlakuan memberikan pengaruh berbeda
nyata (Tabel 2). Luas koloni cendawan C.
capsici pada perlakuan control adalah 57,68
cm2, berbeda tidak nyata dengan luas koloni
pada perlakuan isolat B. bassiana PA221,
tetapi berbeda nyata dengan perlakuan tiga
isolate lain (PD114, PB211 dan TD312).
Perlakuan yang memiliki efektivitas tertinggi
yaitu isolat B. bassiana TD312 dengan
efektivitas 32.32%.
Angka-angka pada lajur yang sama
dan diikuti oleh huruf kecil yang sama ialah
tidak berbeda nyata menurut LSD pada taraf
nyata 5%.
Uji antagonis empat isolat cendawan
B. bassiana terhadap cendawan C. capsici
dengan menggunakan metode uap biakan
dapat menghambat pertumbuhan koloni
cendawan C. capsici bila dibandingkan
dengan kontrol. Koloni cendawan C. capsici
yang diberi perlakuan cendawan B. bassiana
tetap tumbuh namun tidak mampu memenuhi
cawan petri. Hal ini diduga pengaruh dari
senyawa volatil yang dikeluarkan oleh
cendawan
B.
bassiana
mengganggu
pertumbuhan koloni cendawan C. capsici.
Berdasarkan penelitian Moloinyane and
Felix (2019) menyatakan bahwa cendawan
B. bassiana menghasilkan senyawa volatil
yang mudah menguap yaitu naftalena,
polifenol, alkaloid, dan avonoids yang
bersifat antifungi dan mengandung racun.
Tabel 2. Luas koloni cendawan C.
capsici setelah perlakuan isolat cendawan B.
bassiana endofit pada umur 14 hsi.

Luas koloni (cm2)
± SD

Efektivitas (%)

Kontrol

57,68 ± 4.37 a

-

B. bassiana
PA221

53,70 ± 8.41 ab

6.90

B. bassiana
PD114

46,90 ± 8.72 bc

18.69

B. bassiana
PB211

46,84 ± 9.34 bc

18.79

B. bassiana
TD312

39,04 ± 10.15 c

32.32

Perlakuan

Jumlah konidia cendawan C. capsici
Hasil pengamatan terhadap jumlah
konidia cendawan C. capsici menunjukkan
bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang
nyata (Tabel 3). Jumlah konidia yang
dihasilkan pada control berbeda tidak nyata
dengan perlakuan isolat B. bassiana PA221
dan TD312. Perlakuan cendawan B. bassiana
mampu menghambat pembentukan konidia
C. capsici. Pada kontrol, jumlah konidia
yang dihasilkan mencapai 12.38 x 105
konidia/ml, sedangkan pada perlakuan
cendawan B. bassiana hanya menghasilkan
konidia sebesar 4.38 – 9.50 x 105 konidia/ml.
Semakin sedikit jumlah konidia cendawan C.
capsici maka semakin tinggi efektivitas yang
dimiliki dalam menekan pertumbuhan
cendawan C. capsici. Perlakuan yang
memiliki efektivitas tertinggi yaitu isolat B.
bassiana PB211 dengan efektivitas 64.62%.
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Tabel 3. Jumlah konidia cendawan C. capsici
setelah perlakuan isolat cendawan B.
bassiana endofit pada umur 14 hsi.
Jumlah konidia/ml
Efektivitas
Perlakuan
5
suspensi X 10 ± SD
(%)
Kontrol
12,38 ±6.22 a
B. bassiana
9,5 ±2.04 ab
23,26
PA221
B. bassiana
8,63±2.21 ab
30,29
TD312
B. bassiana
5,88±3.12 b
52,50
PD114
B. bassiana
4,38±0.75 b
64,62
PB211
Keterangan: Angka-angka pada lajur yang sama dan
diikuti oleh huruf kecil yang sama ialah tidak berbeda
nyata menurut LSD pada taraf nyata 5%.

Daya kecambah konidia cendawan C.
capsici
Hasil analisis ragam daya kecambah
konidia cendawan C. capsici menunjukkan
bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang
nyata terhadap daya kecambah konidia
cendawan C. capsici pada umur 14 hsi (Tabel
4). Daya kecambah konidia C. capsici pada
control mencapai 80.25% berbeda tidak
nyata dengan perlakuan B. bassiana PA221,
PB211 dan PD114.
Semakin sedikit
persentase daya kecambah maka semakin
tinggi efektivitasnya dalam menekan daya
kecambah konidia cendawan C. capsici.
Perlakuan yang memiliki efektivitas tertinggi
yaitu isolat B. bassiana TD312 dengan
efektivitas 34.27%. Terjadinya penurunan
daya kecambah konidia cendawan C. capsici
diduga karena pengaruh senyawa volatil yang
dihasilkan oleh cendawan B. bassiana yang
mampu
menghambat
perkecambahan
konidia cendawan C. capsici.

Tabel 4. Daya kecambah konidia
cendawan C. capsici setelah perlakuan isolat
cendawan B. bassiana endofit pada umur 14
hsi.
Daya kecambah
Efektivitas
Perlakuan
(%) ± SD
(%)
Kontrol
80,25 ± 5,73 a
B.
bassiana
62,50 ± 23,22 ab
22,12
PA221
B.
bassiana
61,75 ± 10,69 ab
23,05
PB211
B.
bassiana
60,50 ± 14,80 ab
24,61
PD114
B.
bassiana
52,75 ± 16,66 b
34,27
TD312
Keterangan : Angka-angka pada lajur yang sama dan
diikuti oleh huruf kecil yang sama ialah tidak berbeda
nyata menurut LSD pada taraf nyata 5%.

Berat segar dan berat kering koloni
cendawan C. capsici
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perlakuan empat isolat cendawan B. bassiana
endofit tidak memberikan pengaruh yang
nyata terhadap berat segar dan berat kering
koloni cendawan C. capsici (Tabel 5).
Bahkan pada pengamatan berat kering
beberapa perlakuan isolat tidak efektif dalam
menekan pertumbuhan cendawan C. capsici.
Hal ini diduga pengaruh dari luas koloni
cendawan C. capsici, dimana semakin besar
luas koloni cendawan C. capsici semakin
besar berat segar dan berat kering koloni
cendawan yang dihasilkan, begitu juga
sebaliknya semakin kecil luas koloni
cendawan C. capsici semakin kecil berat
segar dan berat kering cendawan C. capsici
yang dihasilkan.
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Tabel 5. Berat segar koloni cendawan C.
capsici setelah perlakuan isolat cendawan B.
bassiana endofit pada umur 14 hsi.
Berat segar (g) ± Berat kering (g) ±
Perlakuan
SD
SD
Kontrol
2,08 ± 0,71 a 0,19 ± 0,02
a
B. bassiana
PD114
B. bassiana
TD312
B. bassiana
PB211
B. bassiana
PA221

2,02 ± 0,11

a

0,18 ± 0,04

a

1,64 ± 0,28

a

0,17 ± 0,05

a

1,61 ± 0,23

a

0,17 ± 0,01

a

1,58 ± 0,36

a

0,15 ± 0,03

a

Keterangan: Angka-angka pada lajur yang sama dan
diikuti oleh huruf kecil yang sama ialah tidak berbeda
nyata menurut LSD pada taraf nyata 5%.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian yang
diperoleh semua isolat cendawan B. bassiana
endofit yang diuji mampu menghambat
pertumbuhan koloni cendawan C. capsici.
Pada metode biakan ganda semua isolat
cendawan B. bassiana endofit mampu
menghambat pertumbuhan cendawan C.
capsici dengan persentase daya hambat
14.23-15.75% pada umur 11 hsi. Isolat
cendawan B. bassiana endofit mampu
menghambat luas koloni, jumlah konidia,
dan daya kecambah cendawan C. capsici
pada metode uap biakan, namun tidak
berpengaruh terhadap berat segar dan berat
kering cendawan C. capsici. Dari keempat
isolat B. bassiana endofit yang diuji, isolat B.
bassiana PB211 paling efektif menghambat
pertumbuhan cendawan C. capsici.
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ABSTRACT
Tobacco cutworms (Spodoptera litura) are dangerous pests. They have many host plants and have caused 80% loss of yield
in crop production. This research aims to compare five botanical insecticides that are useful in controlling S. litura. This
study was carried out by reviewing several relevant journal articles. These botanical insecticides include: (1) Cerbera
odollam leaf extract, (2) Ageratum conyzoides leaf extract, (3) Areca catechu seed extract, (4) a combination of Swietenia
mahagoni seed extract and Tinospora crispa stem, (5) Chromolaena odorata leaf extract. The result revealed that the five
botanical insecticides were effective in controlling S. litura, because they produced an average mortality of larvae above
80%. However, bintaro leaf extract with a concentration of 2% and babadotan leaf extract with a concentration of 500g/l
were the best botanical insecticides, because they produced the highest larval mortality of 100%. However, babadotan leaves
are more economical and easy to obtain than bintaro leaves.
Keywords: environmental friendly, organic farming, sustainable farming, climate change

ABSTRAK
Ulat grayak (Spodoptera litura) merupakan hama yang berbahaya, memiliki banyak inang dan menyebabkan penurunan hasil
budidaya tanaman hingga 80%. Studi ini bertujuan untuk membandingkan lima insektisida nabati yang bermanfaat dalam
mengontrol S. litura. Studi ini ditulis berdasarkan penelusuran-penelusuran pada beberapa artikel jurnal yang relevan.
Insektisida yang dikaji di antaranya: 1) ekstrak daun bintaro (Cerbera odollam), (2) ekstrak daun babadotan (Ageratum
conyzoides), (3) ekstrak biji pinang (Areca catechu), (4) kombinasi ekstrak biji mahoni (Swietenia mahagoni) dan batang
brotowali (Tinospora crispa), (5) ekstrak daun kirinyu (Chromolaena odorata). Hasil studi menunjukkan bahwa kelima
insektisida nabati efektif dalam mengontrol S. litura, sebab kelimanya menghasilkan rata-rata mortalitas larva di atas 80%.
Namun, ekstrak daun bintaro dengan konsentrasi 2% dan ekstrak daun babadotan dengan konsentrasi 500g/l merupakan
insektisida nabati terbaik, sebab menghasilkan mortalitas larva tertinggi yaitu sebesar 100%. Akan tetapi, daun babadotan
lebih ekonomis dan mudah didapat dibandingkan dengan daun bintaro.
Kata Kunci: ramah lingkungan, pertanian organik, pertanian berkelanjutan, perubahan iklim

PENDAHULUAN
Spodoptera litura atau lebih dikenal
dengan sebutan ulat grayak di Indonesia
merupakan hama polifag (Lolodatu, Jati, &
Zahida, 2019), inangnya tersebar pada komoditas
pangan, perkebunan, hingga hortikultura (Irvan
Zestyadi R.S., 2018). Hama ini dapat
menyebabkan kehilangan hasil produksi hingga
40-50% pada pertanaman tembakau (Nurani,
Sudiarta, & Darmiati, 2018), 60% pada cabai
merah (Lolodatu, Jati, & Zahida, 2019), bahkan
penurunan hasil produksi hingga 80% pada
kedelai (Setiawan & Supriyadi, 2014). Sifatnya
yang polifag dan intensitas serangannya yang

tinggi menjadikan ulat ini sebagai hama yang
sangat berbahaya. Serangga yang tergolong ke
dalam hama perusak daun ini dapat menyerang
tanaman secara mekanis. Larva muda merusak
daun, lalu meninggalkan sisa-sisa epidermis
bagian atas (transparan) dan tulang daun.
Kemudian, tulang daun dirusak oleh larva hingga
tanaman kehabisan daun (Khamid & Siriyah,
2018).
Perubahan temperatur dan kandungan
CO2 merupakan komponen utama perubahan
iklim yang sangat mempengaruhi pertumbuhan
dan perkembangan ulat grayak (S. Litura). Suhu
merupakan komponen iklim yang secara
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langsung mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan hama ini, sedangkan peningkatan
kadar CO2 di atmosfer mempengaruhi S. Litura
secara tidak langsung. Suhu yang optimal untuk
perkembangan S. Litura adalah sekitar 270C300C. Namun, menurut Rao, Manimanjari, Rao,
Swathi, & Maheswari (2014), syarat suhu untuk
pertumbuhan dan perkembangan S. litura pada
kacang tanah bisa saja meningkat pada skenario
perubahan iklim di masa mendatang. Sehingga,
mereka memprediksi bahwa insiden hama ini
akan menjadi lebih tinggi di masa depan. Hal
tersebut diprediksi berdasarkan data skenario
emisi PRECIS (Providing REgional Climates for
Impacts Studies) A1B di sebelas lokasi
penanaman kacang tanah di India. Syarat suhu
optimal yang meningkat disebabkan oleh
peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer yang
berdampak pada rendahnya gizi daun tanaman
kacang tanah sebagai makanan larva. Peningkatan
tersebut menyebabkan penurunan konsentrasi
nitrogen pada tanaman kacang tanah sebanyak
3%, peningkatan C:N ratio sebanyak 13% dan
penurunan kadar protein pada daun. Hal tersebut
menjadikan kualitas daun menurun yang mana
berakibat pada berubahnya pertumbuhan dan
perkembangan larva. Selain itu, perubahan cara
makan serangga juga dipengaruhi oleh
meningkatnya kandungan polifenol pada daun
sebanyak 2% (yang disebabkan oleh peningkatan
konsentrasi CO2 di atmosfer (Rao, Manimanjari,
Rao, Swathi, & Maheswari, 2014).
Karakteristik fisiologis yang berbahaya
dan skenario efek perubahan iklim yang
memungkinkan adanya peningkatan insiden hama
ini di masa depan mengharuskan setiap petani
untuk menentukan pengendalian yang tepat.
Umumnya, para petani menggunakan insektisida
berbahan kimia sintetis seperti abamektin.
Namun, di samping ampuhnya pembasmian
hama, insektisida sintetis terbukti memiliki efek
samping yang cukup serius. Pertama, munculnya

gejala resistensi pada hama seperti resistensinya
S.litura yang berasal dari Karangploso, Malang
terhadap abamektin 18 EC dengan nilai nisbah
resistensi 4,02 (Greta, 2015). Kedua, insektisida
sintetis sangat berbahaya bagi lingkungan.
Sebagai contoh, residu yang menetap di dalam
tanah yang berpotensi untuk meracuni organisme
non target seperti turunnya populasi musuh alami
yang mengakibatkan populasi hama meningkat
lebih cepat dari sebelumnya atau disebut dengan
resurjensi hama (Purnomo, 2010). Selain itu,
kandungan insektisida juga dapat mengalir
hingga ke sumber air dan meracuni lingkungan
pada area tersebut. Ketiga, insektisida sintetis
juga berpotensi untuk meracuni rantai makanan
hewan, serta meracuni manusia melalui kontak
saat aplikasi (Djunaedy, 2009).
Oleh karena itu, penggunaaan insektisida
berbahan sintetis harus direduksi untuk
meminimalisir berbagai dampak negatif yang
telah disebutkan. Solusi alternatif yang tepat
adalah penggunaan insektisida nabati dengan
karakteristiknya
yang
mudah
terurai
(biodegradable) sehingga lebih aman bagi
lingkungan. Selain itu, insektisida nabati juga
lebih aman bagi hewan dan manusia karena sifat
residunya yang cepat hilang.
Artikel ini akan membahas perbandingan
dari lima insektisida nabati atau insektisida nabati
yang paling efektif untuk mengendalikan hama
ulat grayak (S. Litura), di antaranya adalah: (1)
Ekstrak daun bintaro (Cerbera odollam), (2)
Ekstrak daun babadotan (Ageratum conyzoides),
(3) Ekstrak biji pinang (Areca catechu), (4)
Kombinasi ekstrak biji mahoni (Swietenia
mahagoni) dan batang brotowali (Tinospora
crispa), (5) ekstrak daun kirinyu (Chromolaena
odorata).
METODE
Metode penulisan karya tulis ilmiah yang
digunakan adalah studi literatur. Metode ini
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dilakukan setelah penentuan topik bahasan dan
penetapan rumusan masalah. Studi kepustakaan
juga diperlukan dalam mengembangkan aspek
teoritis maupun aspek manfaat praktis dengan
tujuan memperoleh dan membangun landasan
teori, kerangka berpikir, dan menghubungkan
permasalahan dengan solusi yang berkaitan
dengan topik bahasan.
Data yang digunakan berasal dari
textbook, jurnal, artikel ilmiah, literatur review
yang berkorelasi dengan topik bahasan. Data yang
digunakan sebagian besar menggunakan platform
online dengan memperhatikan domain yang
resmi, seperti domain akademik (.ac.id), domain
organisasi (.or.id), domain pemerintah (.go.id
atau .gov), domain pendudukan (.edu), dan
domain resmi lainnya.
Analisis data dimulai dari data yang
ditemukan yang secara sekuensi diperhatikan dari
yang paling relevan hingga yang mendukung
topik bahasan. Kemudian membaca abstrak dari
jurnal yang ditemukan untuk mempertimbangkan
apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan
solusi dalam bahasan. Selain itu, mencatat hal-hal
penting dan relevan dengan permasalahan topik
bahasan. Untuk mencegah adanya plagiat, dalam
karya tulis ilmiah ini mencantumkan daftar
pustaka jika memang informasi berasal dari ide
atau hasil penelitian orang lain.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bintaro
Cerbera odollam atau biasa dikenal
dengan nama sebutan bintaro memiliki potensi
sebagai insektisida (Yan et al. 2011) karena
memiliki senyawa metabolit sekunder yang
diduga dapat memberikan efek yang menghambat
pertumbuhan dan perkembangan serangga dan
menyebabkan mortalitas (Dadang & Prijono,
2008). Senyawa metabolit sekunder yang dimiliki
C. odollam di antaranya: (1) Saponin, (2)

Polifenol, (3) Alkaloid, (4) Terpenoid, (5)
Flavonoid, (6) Steroid, dan (7) Tanin. Saponin
dan polifenol dikenal sebagai senyawa toksik
terhadap serangga dan dapat menghambat
aktivitas makan serangga. Alkaloid dan terpenoid
dapat melindungi tanaman dari serangan hama
dan penyakit (Dadang & Prijono, 2008).
Flavonoid, steroid, saponin, dan tanin
memberikan efek terhadap mortalitas larva
Spodoptera litura (Asikin & Ni’matuljannah,
2019).
Pemanfaatan ekstrak daun bintaro sebagai
insektisida nabati ulat grayak (Spodoptera litura)
dapat dipertimbangkan karena beberapa hal,
antara lain : (1) Ekstrak daun bintaro mampu
menghambat aktivitas makan dari larva ordo
Lepidoptera, (2) Senyawa metabolit sekunder
yang terkandung dalam ekstrak daun bintaro
dapat menimbulkan efek kematian (Aldywaridha,
2010), dan (3) Daun bintaro lebih melimpah
dibandingkan dengan buahnya, sehingga jika
dilihat dari segi ekonomi lebih mudah didapat dan
lebih murah karena tanaman bintaro banyak
dimanfaatkan sebagai penghias kota.
Pembuatan
ekstrak
daun
bintaro
dilakukan dengan cara pengambilan daunnya
terlebih dahulu. Kemudian dicuci dengan air biasa
dan dilanjutkan dengan air aquades. Setelah itu,
daun dikering anginkan pada suhu ruangan.
Setelah kering, daun dipotong kecil-kecil dan
dihaluskan dengan menggunakan blender hingga
berbentuk bubuk (Sa’diyah dkk. 2013). Serbuk
halus kemudian dimaserasi (direndam) dengan
menggunakan pelarut organik, yaitu methanol
(Asmaliyah dkk. 2010). Setelah 24 jam, rendaman
disaring dengan menggunakan corong Buchner
yang dilapisi kertas saring. Hasil ekstraksi dengan
pelarut tersebut diuapkan dan dipekatkan dengan
freezer dryer hingga menghasilkan ekstrak kasar.
Ekstrak kasar yang dihasilkan kemudian
disimpan dalam lemari es sampai saat akan
digunakan (Ningrum, 2012).
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Berdasarkan hasil penelitian Sa’diyah, et
al. (2013), dengan perlakuan pemberian ekstrak
daun bintaro konsentrasi 2% didapatkan hasil
bahwa lama perkembangan S. litura F. pada instar
2 mengalami perlambatan perkembangan, yaitu
selama 3.4 hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan
Utami (2011) bahwa konsentrasi ekstrak juga
memberikan efek nyata dalam perkembangan
larva S. litura F. dan semakin meningkatnya
konsentrasi maka lama perkembangan tiap instar
semakin lama. Pada instar 3 dengan perlakuan
pemberian ekstrak daun bintaro 2%, lama
perkembangan lebih cepat 0.3 hari, yaitu 2.7 hari.
Hal ini dikarenakan pada instar 3 terdapat
beberapa larva yang mati sebelum mencapai
instar 4. Pada instar 4 lama perkembangan lebih
cepat 0.5 hari, yaitu 2.5 hari. Namun, S. litura F.
tidak mengalami instar 5 karena banyaknya S.
litura F. yang telah mati akibat pengaruh ekstrak
daun bintaro.
Menurut Laba dan Soekarna (1986), suatu
insektisida dikatakan efektif apabila mampu
mematikan minimal 80% serangga uji.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Sa’diyah dkk. (2013), pemberian ekstrak daun
bintaro konsentrasi 2% mampu mematikan
hingga 100% serangga uji. Hal ini membuktikan
bahwa ekstrak daun bintaro merupakan
insektisida yang dikatakan sangat efektif dalam
mengendalikan hama ulat grayak (Spodoptera
litura F.).
Kirinyu
Chromolaena odorata atau yang biasa
dikenal dengan kirinyu memiliki kemampuan
mendominasi area dengan cepat karena dapat
memproduksi biji yang sangat banyak. Setiap
tumbuhan dewasa kirinyu mampu menghasilkan
sekitar 80.000 biji setiap musimnya (Departemen
of Natural Resources, Mines dan Water 2006).
Menurut FAO (2006), Perkembangan kirinyu
yang sangat cepat dan membentuk komunitas

rapat sehingga dapat menghalangi perkembangan
tumbuhan lain. Hal ini dapat dimanfaatkan
sebagai sumber insektisida nabati yang murah
karena mudah didapat.
Menurut Biller et al. (1994), kirinyu
mengandung Pas (pyrrolizidine alkaloid) yang
bersifat racun. Kandungan senyawa ini
menyebabkan tanaman berbau menusuk dan
berasa pahit sehingga bersifat repellent atau
sebagai bahan penolak. Selain itu, kirinyu juga
mengandung alelopati yang cukup efektif dalam
mengendalikan hama perusak tanaman, seperti
ulat grayak (BALITTRA, 2020).
Menurut Asikin dan Susanti (2018),
langkah pertama dalam pembuatan insektisida
nabati, yaitu dibuat dalam bentuk ekstrak padat
dengan cara merendam daun kirinyu ke dalam
pelarut (aseton) dengan perbandingan setiap 1000
gram bahan tumbuhan direndam dengan 3-5 liter
pelarut. Setelah direndam selama 3 hari,
kemudian disaring dan hasilnya dievaporasi
dengan vacuum untuk menghasilkan residu. Hasil
residu dimasukkan ke dalam cawan terbuka dan
dipanaskan pada waterbath dengan suhu 40-50°C
Untuk membentuk ekstrak padat, pemanasan
harus dilakukan selama kurang lebih 3-6 jam.
Sebelum pengaplikasian, ekstrak padat dicampur
dengan minyak Tween 40 atau 80 dengan
perbandingan 10:5 agar daya rekat pada tanaman
lebih kuat dan penyebarannya merata pada
permukaan tanaman. Mencampur ekstrak padat
dengan Tween dilakukan pada plat kaca hingga
merata, kemudian dimasukkan air sedikit demi
sedikit ke dalam gelas dan dicampur dengan air
sebanyak 1000 ml untuk setiap 1,5-2,0 g ekstrak
padat.
Hasil penelitian Thamrin dkk. (2014)
menunjukkan bahwa pada hari pertama, larva ulat
grayak belum memperlihatkan adanya gejala
keracunan. Gejala terlihat ketika daun sawi yang
sudah disemprot dimakan oleh larva. Larva
bergerak lebih lambat dan aktivitas makannya
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berkurang, serta warnanya berubah menjadi
kehitaman. Pada hari ketiga, sebagian besar larva
mati. Hal ini mengindikasikan bahwa kandungan
racun pada tumbuhan kirinyu dan perlakuan
lainnya bersifat racun perut terhadap ulat grayak.
Ekstrak kirinyu paling efektif terhadap larva ulat
grayak dengan mortalitas 90% untuk instar 2-3,
dan 70% untuk instar 3-4.
Suatu insektisida dikatakan efektif apabila
mampu mematikan minimal 80% serangga uji
(Setiawati, 2008). Hal ini membuktikan bahwa
ekstrak kirinyu dapat dijadikan insektisida nabati
yang
tergolong
cukup
efektif
dalam
mengendalikan hama ulat grayak untuk instar 23. (Spodoptera litura F.).
Biji Mahoni dan Batang Brotowali
Tanaman mahoni (Swietenia mahagoni)
tergolong ke dalam Famili Meliaceae. Tumbuhan
yang dapat digunakan sebagai insektisida nabati
ini memiliki biji yang mengandung senyawa
flavonoid, saponin, alkaloid, steroid, dan
terpenoid (Sianturi, 2001). Senyawa flavonoid
dapat menurunkan kemampuan mencerna
makanan pada serangga dengan menurunkan
aktivitas enzim protease dan amilase.
(Arbaningrum, 1998 dalam Shahabuddin dan
Pasaru, 2009). Isoflavon adalah salah satu
kelompok flavonoid yang bersifat insektisida
alam dan memiliki efek reproduksi yaitu
antifertilitas. Sedangkan senyawa flavonoid lain
yang dapat bekerja sebagai insektisida adalah
rotenon. Rotenon adalah isoflavon kristalin yang
tidak berwarna, tidak berbau dan merupakan
racun yang bekerja secara perlahan untuk
menghambat proses metabolisme dan sistem
saraf. Serangga yang mati diakibatkan karena
kelaparan akibat kelumpuhan pada alat mulutnya
(Siregar dkk, 2006). Sementara saponin
menunjukkan aksi sebagai racun yang dapat
menyebabkan hemolisis sel darah merah
(Sianturi, 2001). Selain itu, pada biji mahoni juga

terdapat senyawa swietenin yang termasuk
senyawa limonoid yang bersifat sebagai
antifeedant dan penghambat pertumbuhan
(Dadang dan Ohsawa, 2000).
Brotowali (Tinospora crispa) merupakan
tumbuhan obat dari Famili Menispermaceae yang
dapat digunakan untuk berbagai penyakit seperti
rematik, kencing manis, sakit kuning, dan
beberapa penyakit lainnya (Septian dkk., 2013).
Tumbuhan ini mengandung senyawa alkaloid,
glikosida, dan triterpenoid. Hasil uji fitokimia
menunjukkan bahwa senyawa triterpenoid
bersifat antimakan karena dengan pereaksi
Liebermann
Buchard,
isolat
mengalami
perubahan warna dari hijau menjadi ungu
(Sukadana dkk, 2007). Senyawa – senyawa
tersebut dapat menjadi racun perut maupun racun
kontak yang menyebabkan penghambatan
pertumbuhan larva, terutama pada tiga hormon
utama pada serangga, yaitu hormon otak yang
menyerang sistem saraf, hormon ekdison yang
menghambat proses molting pada ulat, dan
hormon pertumbuhan sehingga metabolisme ulat
grayak terganggu dan menyebabkan kematian.
(Septian dkk., 2013)
Pembuatan ekstrak biji mahoni dan batang
brotowali dilakukan dengan membersihkan,
menimbang dan memotong kedua bahan tersebut
menjadi bagian yang lebih kecil sehingga cepat
kering. Biji mahoni dan batang brotowali akan
dikeringanginkan selama 3-4 hari atau
menggunakan oven selama 2x24 jam dengan suhu
450C. Setelah kering, kedua bahan tersebut
dihaluskan sampai menjadi serbuk. Masing –
masing serbuk dimasukkan ke dalam toples kaca
besar sebanyak 500 gram untuk dimaserasi
(direndam) menggunakan etanol sampai 3 kali
perendaman. Untuk perendaman pertama,
perbandingan antara serbuk biji mahoni maupun
batang brotowali dengan pelarut etanol adalah 1 :
3. Pada maserasi pertama dibutuhkan etanol
berjumlah banyak untuk membasahi serbuk yang
223

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

kering (pembasahan). Sedangkan, perbandingan
perendaman kedua dan ketiga adalah 1 : 2 dan
dilakukan masing-masing selama 24 jam.
Kemudian ekstrak dengan ampas dipisahkan
menggunakan corong buchner dan filtrat yang
diperoleh diuapkan secara vakum menggunakan
rotary vacum evaporator. Setelah diuapkan
kemudian ekstrak kental yang didapatkan
ditampung pada cawan petri (Septian dkk., 2013).
Setelah mendapat perlakuan, penelitian
menunjukkan perubahan pada 10 ekor ulat grayak
instar 3, yaitu gerakan menjadi lambat cenderung
diam, ukuran tubuh menyusut, tubuh berubah
warna dari hijau menjadi coklat kehitaman dan
akhirnya mati (Herminanto dan Sumarsono,
2004). Selain itu, hasil uji tersebut menunjukkan
bahwa semakin tinggi konsentrasi kombinasi
ekstrak biji mahoni dan batang brotowali, maka
tingkat mortalitas ulat grayak semakin tinggi. Hal
tersebut dikarenakan semakin tinggi konsentrasi
berarti semakin banyak senyawa-senyawa seperti
flavonoid, saponin, dan triterpenoid yang
terkandung dalam ekstrak sehingga lebih banyak
terabsorpsi juga ke dalam tubuh ulat grayak.
(Septian dkk., 2012)
Pada penelitian Septian dkk. (2012),
konsentrasi ekstrak biji mahoni dan batang
brotowali sebanyak 55 ml menunjukan mortalitas
sebesar 80% pada ulat grayak instar 3. Hal ini
sesuai dengan Setiawati (2008) yang mengatakan
bahwa tingkat persentase mortalitas larva uji
dapat dijadikan tolok ukur efektivitas tindakan
pengendalian hayati yaitu sebesar 80-90%. Maka
dari itu, penggunaan ekstrak biji mahoni dan
batang brotowali dikatakan efektif terhadap
mortalitas ulat grayak instar 3. Apabila dilihat
dari sisi ekonomi, biji mahoni dan batang
brotowali memiliki harga relatif murah dan
terjangkau.

Biji Pinang
Serangan hama telah menjadi musuh bagi
tanaman yang juga dialami tanaman sawi yang
terkena hama jenis ulat grayak atau Spodoptera
litura F. Penyerangan ulat grayak biasa dilakukan
pada malam hari dengan menyerang daun muda
atau daun tua tanaman sawi lalu ulat grayak akan
bersembunyi di balik daun atau tanah pada siang
hari. Hal ini menyebabkan munculnya telur yang
menetas kemudian menjadi ulat yang memakan
daun sawi dengan meninggalkan lapisan
epidermis dari daun bahkan tak jarang seluruh
bagian daun menjadi rusak yang hanya tersisa
tulang daun (Eri, Salbiah, & Laoh, 2014).
Kemunculan hama ulat grayak menjadi
upaya bagi ekstrak biji Areca catechu atau yang
dikenal dengan biji pinang sebagai pengendali
hama ulat grayak tersebut. Areca catechu dikenal
sebagai tanaman yang memiliki potensi tinggi
untuk dijadikan insektisida nabati karena
memiliki bahan aktif arekolin berjenis alkaloid
yang mampu melumpuhkan dan menghentikan
pernapasan serangga. Bahan aktif paling tinggi
terdapat pada biji pinang muda. Senyawa tersebut
berperan sebagai racun yang menyerang sistem
saraf sehingga mampu mengganggu aktivitas ulat
hingga menyebabkan kematian. Selain itu,
senyawa yang terkandung dalam ekstrak biji
pinang juga akan bekerja sebagai racun perut
sehingga bahan aktif dapat masuk melalui proses
makan saat ulat mulai memakan daun sawi yang
telah disemprot ekstrak biji pinang (Eri, Salbiah,
& Laoh, 2014).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu
kematian ulat grayak tertinggi diperoleh pada
ekstrak bijji pinang dengan konsentrasi 40 g/l
dengan rata-rata kematian mencapai 10,25 jam,
mortalitas hari kedua sebesar 41,66%, mortalitas
hari ketiga sebesar 20,83% dan mortalitas total
sebesar 83,30%. Kematian hama semakin akan
cepat apabila diberi konsentrasi ekstrak yang
tinggi (Eri, Salbiah, & Laoh, 2014).
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Hasil mortalitas harian yang menurun
dikarenakan adanya senyawa kimia yang
diberikan sudah mengalami kadar penurunan. Hal
ini disebabkan bahan nabati cepat terurai dan
residu mudah hilang (Eri, Salbiah, & Laoh, 2014).
Ulat grayak mengalami perubahan
tingkah laku setelah 12 jam diberi ekstrak biji
pinang dengan menunjukkan adanya penurunan
aktivitas seperti pergerakan lamban, nafsu makan
berkurang, dan terlihat lemah. Sedangkan,
perubahan pada morfologi ditandai dengan
perubahan warna tubuh dari coklat menjadi hitam.
Babadotan
Pembuatan insektisida nabati berbahan
ekstrak babadotan dilakukan dengan cara
pengeringan daun, kemudian dipotong kecil dan
diblender dengan penambahan air secukupnya
hingga halus. Lalu, diberi penambahan 1 liter air
dan diaduk hingga larut. Selanjutnya, dilakukan
pengendapan selama satu malam dan disaring
dengan kain saring yang dimasukkan ke dalam
hand sprayer untuk diaplikasikan pada objek
penelitian. Sepuluh ulat grayak diletakkan di
dalam satu toples dan diberi makanan yang sudah
disemprot ekstrak babadotan. Pakan diganti setiap
harinya (Sari, Lubis, & Pangestiningsih, 2013).

Berdasarkan mortalitas dan terjadinya
pembentukan pupa, dosis ekstrak daun babadotan
yang paling efektif menurut Sari, Lubis, &
Pangestiningsih (2013) adalah 500 g dengan
mortalitas sebesar 100% dan terjadinya
pembentukan pupa sebesar 0%.
Pemberian ekstrak babadotan pada daun
yang merupakan makanan larva menyebabkan
kurangnya nafsu makan, sehingga aktivitas larva
melemah dan mengalami perubahan warna
menjadi pucat. Hal ini disebabkan babadotan
memiliki kandungan anti juvenile hormone yang
dapat mengganggu perkembangan larva melalui
penolakan dan penghambatan makan. Di samping
itu, kandungan aktif babadotan ini dapat
mengganggu pergantian kulit, sehingga larva
menjadi cacat atau mati (Sari, Lubis, &
Pangestiningsih, 2013). Dilihat dari sisi ekonomi,
babadotan memiliki harga terjangkau dan mudah
didapat karena statusnya sebagai gulma dan
sering dijumpai di area pemukiman.
Berdasarkan hasil perbandingan antara
kelima insektisida nabati tersebut, ekstrak daun
babadotan ekstrak daun bintaro merupakan
insektisida nabati terbaik dengan mortalitas
100%. Namun, babadotan lebih unggul dibanding
bintaro jika dilihat dari aspek ekonomi dan
aksesibilitas.

Tabel 5. Tabel komparasi lima bahan insektisida yang mengontrol hama ulat grayak (S. litura)
berdasarkan mortalitas larva
Bahan
Konsentrasi Mortalitas Larva Sumber
(Sa’diyah dkk.
Bintaro
2%
100%
2013)
(Thamrin dkk.,
Kirinyu
1,5-2,0 g/l
90%
2014)
Biji Mahoni dan Batang
(Septian
dkk.,
Brotowali
55 ml/l
80%
2013)
Biji Pinang
40 g/l
83.3%
(Eri dkk., 2014)
Babadotan
500 g/l
100%
(Sari dkk., 2013)
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Conogethes punctiferalis Gueene dan Cryptophlebia leuchotreta Meyrick : Hama
Pendatang Baru Pada Tanaman Kakao
Frederik Depparaba dan Harli A.Karim
Pusat Riset dan Inkubasi Kopi-Kakao Unasman

ABSTRAK
Conogethes punctiferalis dan Cryptophlebia leuchotreta adalah dua spesies sebagai penggerek buah pada tanaman
kakao. Kedua spesies tersebut ditemukan dalam suatu riset Laboratorium dan Lapangan, 12 sampel buah kakao yang
menunjukkan gejala berbeda dikumpulkan dari Desa Bonehau, Kec. Bonehau, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, kemudian diamati
di laboratorium secara terpisah. Riset dilaksanakan pada bulan Agustus 2019. Hasil riset menunjukkan bahwa pada buah kakao
dengan gejala berbeda ditemukan larva, pupa, dan imago yang berbeda pada kedua spesies tersebut, yakni Conogethes
punctiferalis dan Cryptophlebia leuchotreta. Kerusakan buah bagian dalam juga berbeda. Kedua spesies ini diyakini sebagai
hama pendatang baru pada tanaman kakao. Spesies-spesies ini perlu diantisipasi agar penyebarannya tidak meluas. Riset ini
bertujuan untuk mengetahui biologi, ekologi dan perkembangan kedua hama tersebut.
Kata Kunci : Conogethes dan Cryptophlebia, kakao, hama pendatang baru.

PENDAHULUAN
Penggerek
buah
kakao
(PBK) Conopomorpha cramerella Snellen yang
selama ini menjadi hama utama di perkebunan
kakao, merupakan “ras biologi” setelah memisah
dari populasi asalnya yang hidup pada buah
rambutan
(Nephelium
lappaceum).
Kini
ditemukan generasi baru PBK yang juga
menyerang
buah
rambutan
berdasarkan
pengamatan lapang terhadap sejumlah sampel
buah
kakao
dan
rambutan
yang
terserang. Penemuan
terbaru
PBK Conogethes mengingatkan
kita
awal
ditemukannya PBK C. cramerella sekitar tahun
1880, kemudian menjadi hama yang sangat
merusak sampai saat ini. Munculnya generasi
baru PBK dari populasi rambutan diduga telah
beradaptasi pada buah kakao. Generasi baru PBK
ini diyakini juga merupakan “ras biologi” yang
memisah dari populasi asalnya yang hidup pada
buah rambutan seperti yang terjadi pada PBK C.
cramerella Snellen. Berdasarkan identifikasi,
PBK generasi baru ini tergolong suku
Lepidoptera, Family Crambidae, Subfamily
Spilomelinae, Keluarga Conogethes, sedangkan

spesies PBK generasi baru tersebut sangat mirip
dengan spesies C. punctiferalis yang didasarkan
dari analisis DNA molekuler spesies yang sama
oleh Alagar
at.
all.
(2013).
Selain
PBK Conogethes juga ditemukan PBK merah
jambu (PMJ). Serangan hama PBK berkenaan
dengan pengembangan kakao dalam skala luas
(Depparaba, 2018).
Buah-buah kakao tak kunjung usai dari
serangan hama penggerek buah (PBK). Buahbuah kakao diserang tiga jenis PBK yaitu
Conopomorpha cramerella Snellen, Conogethes
bonehauensis n.sp. (Depparaba, 2020) yang
merupakan
turunan
atau
ras
biologi
dari Conogethes punctiferalis Guene dan PBK
merah
Jambu
(PMJ)
yang
tergolong
marga Cryptophlebia (Depparaba, 2019). Tingkat
kerusakan PBK Conopomorpha dapat mencapai
80%,
sedangkan Conogethes dan
Cryptophlebia masih sekitar 20%. Namun
demikian kedua PBK baru tersebut perlu
diantisipasi.
Serangan PMJ pada buah kakao
mengingatkan kita serangan PMJ Pectinophora
gossypiella Saunders pada boll-boll kapas dimasa
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lalu yang cukup menguras tenaga dan pikiran kita
dalam
upaya
pengendaliannya. Disebut
penggerek buah merah jambu sebab larva yang
menggerek buah-buah kakao berwarna merah
jambu (pink podborer). PMJ tersebut tergolong
suku Lepidoptera
family
Tortricidae, marga Cryptophlebia, spesies Cryp
tophlebia
leuchotreta hasil
identifikasi
berdasarkan Stibick (2006) dan Adom et. all.
(2020), mengenai status bioekologi spesies
tersebut. Dengan ditemukannya PBK generasi
baru tersebut, paling tidak telah ada kemajuan
pengetahuan terkini terhadap PBK tersebut. Riset
ini bertujuan untuk mengetahui biologi, ekologi
dan perkembangan kedua hama tersebut.
METODE
Sampel buah kakao yang menunjukkan gejala
serangan di lapang, diperoleh dari desa Bonehau,
Kec. Bonehau, Kab. Mamuju Sulawesi Barat
dengan ketinggian 395 m diatas permukaan laut,
dengan tipe iklim B1 (iklim basah) menurut
klasifikasi iklim Oldeman. Jenis tanah di lokasi
pengambilan sampel adalah jenis tanah Aluvial,
Regosol, Andosol dan Mediteran. Sampel buah
kakao dari jenis Criollo dan jenis Forastero
dengan umur buah sekitar 2 bulan sejak berbunga.
Sampel buah kakao dengan ukuran panjang 16 cm
dan lingkar buah 24 cm tersebut dikumpulkan
kemudian dibawa ke laboratorium dan
dimasukkan kedalam stoples berukuran 18cm x
19cm sebagai wadah pengumpulan larva yang
akan keluar dari dalam buah. Selanjutnya larvalarva tersebut dipindahkan kedalam stoples
ukuran 15cm x 9cm, sebagai wadah pupa dan
cocon hama tersebut. Didalam stoples ukuran
15cm x 9cm ditempatkan potongan kertas ukuran
5cm x 7cm untuk tempat larva berpupa
selanjutnya dipindahkan ke botol air mineral
ukuran 20cm x 6cm kapasitas 600ml sebagai
wadah untuk okupasi di lapang, dalam upaya
untuk mempelajari Biologi dan siklus hidup

kedua spesies tersebut. Botol air mineral dengan
ukuran 20cm x 6cm yang berisi 12 pupa
diaplikasikan pada buah-buah kakao berukuran 710 cm di lapang, dilakukan dua hari sebelum
imago keluar dari dalam pupa.
Setiap hari dilakukan pengamatan terhadap
aplikasi lapang guna mengetahui peletakan telur
PBK
pada
buah-buah
kakao
dengan
menggunakan kaca pembesar (loupe) atau potret
dengan pembesaran maksimal. Selanjutnya buahbuah kakao yang sudah diokupasi dengan pupa
PBK yang telah menunjukkan gejala kemudian
dikumpulkan selanjutnya dibawa ke laboratorium
untuk pengamatan generasi baru PBK tersebut.
Pengamatan ini dilakukan kurang lebih 14 hari
setelah okupasi.
Parameter yang diamati meliputi biologi
telur, larva, pupa dan imago. Kemudian stadium
daripada masing-masing spesies dipotret untuk
mempelajari morfologi masing-masing spesies
tersebut.
Identifikasi Conogethes punctiferalis
Gueene didasarkan konfirmasi hasil kajian Inoue
dan
Yamanaka
(2006)
mengenai
redescription Conogethes punctiferalis, dan hasil
riset Alagar et.all. (2013) mengenai biologi,
molekuler dan potensi kerusakan Conogethes
punctiferalis pada tanaman kakao. Sedangkan
indentifikasi Cryptophlebia
leuchotreta didasarkan ciri morfologi spesies
tersebut oleh Adom et.all. (2020).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ciri PBK generasi baru tersebut adalah
larva instar awal berwarna merah jambu (pink
podborer), larva prapupa berwarna kecoklatan
dan pupa berwarna kecoklatan dilapisi cocon
tebal seperti plastik berwarna putih, ngengat
berwarna kuning tua berbintik hitam pada kedua
sayap dan abdomen, antena juga berwarna kuning
dan kedua mata berwarna hitam. Telaahan hasil
penelitian ahli Entomologi (Gammar et.
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all, 2018)bahwa
biologi C. punctiferalis pada
tanaman Castor (Ricinus communis L) nampak
ada perbedaan warna larva dan bentuk pupa. Hal
ini dapat diduga bahwa PBK generasi baru yang
menyerang tanaman kakao telah mengalami
adaptasi dari tanaman lain. Siklus hidup PBK
generasi baru tersebut ± 36 hari, lebih lama dari
siklus hidup PBK C. cramerella ± 30 hari. Pola
serangan pada buah rambutan dan kakao sama,
yaitu larva muda menggerek masuk melalui

terowongan yang dibuat pada pangkal buah dekat
tangkai buah. Larva pra pupa keluar dari dalam
buah melalui pangkal buah dan berkepompong di
sekitar tangkai buah atau pada bagian – bagian
lain yang ada di sekitar nya, mirip cara C.
cramerella Snellen menjelang berkepompong.
Buah – buah kakao yang terserang mengeras dan
biji saling melekat mirip serangan C. cramerella
Snellen, biji kakao menjadi hitam dan hampa.

Gambar 1. Lima kotak bagian atas adalah gejala serangan Conogethes punctiferalis, sedangkan 4 kotak
gambar bawah dari kiri arah jarum jam adalah; telur, larva, pupa, dan imago Conogethes punctiferalis.
Status dari genus Conogethes di India,
Cina, Srilanka, Vietnam, Malaisya dan wilayah –
wilayah di Asia Tenggara yang berdekatan
menjadi persoalan baru di setiap wilayah tersebut.
Genus Conogethes cukup luas penyebarannya
meliputi Asia Tengah, Asia Selatan dan Asia
Tenggara Alagar et. all (2013).
Conogethes terdiri dari banyak spesies
yang dikuatirkan terbentuk “Allied Spesies” dari
PBK generasi baru ini seperti Allied Spesies
PBK C. cramerella. Kehadiran PBK generasi
baru tersebut di perkebunan kakao, menambah
panjang persoalan hama PBK pada buah kakao,

sebab kedua spesies yang berbeda ini dapat saja
bersamaan atau saling bergantian menyerang
buah – buah kakao. Oleh karena itu, pengetahuan
mengenai bionomi dan bioekologi hama baru
tersebut, akan membantu dalam upaya
pengendaliannya. Dalam studi ini juga ditemukan
PBK merah jambu (PMJ).
Studi PMJ tersebut menghasilkan datadata biologi dan secara morfologi disajikan
sebagai berikut:
Telur (eggs). Telur yang baru diletakkan oleh
ngengat mengelompok berbentuk dompolan
pada permukaan buah kakao dan berwarna cream
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kemudian pinkish dan selanjutnya berwarna
kemerahan (reddish) dengan ukuran dompolan
telur tersebut 0,3 – 0,4 mm. Telur diletakkan
secara acak.
Larva (Larvae). Larva instar awal (instar muda)
putihkemudian berangsur-angsur agak orange
(pinkish) sesuai perkembangannya. Larva instar
lebih lanjut hingga pra-pupa berwarna merah
jambu dengan pita hitam setengah lingkar
bagaikan sebuah kalung diantara caput dan
thorax. Ukuran larva pertumbuhan penuh 12 – 13
mm panjang dan lebar 1,5 – 2 mm. Seluruh siklus
hidup larva berlangsung didalam buah.
Pupa (Pupae). Pupa berwarna coklat muda
diselimuti cocon bagaikan serat kapas berwarna
putih. Cocon berbentuk ellips namun berangsurangsur membentuk silinder membungkus
pupa hingga ngengat keluar dari dalam pupa.
Ukuran pupa 8 – 9 mm panjang dan lebar 2 – 3
mm . Panjang cocon 14 – 16 mm dan lebar 6 – 7
mm.
Serangga Dewasa (Imago = Moth = Ngengat).
Serangga dewasa berwarna keabu-abuan dengan
spot hitam pada sayap. Pada caput bagian atas

diantara kedua mata hingga thorax bagian atas
terdapat dompolan berwarna coklat muda
mengkilap berbentuk ellips bagaikan sebuah
permata, dan pada bagian punggung dekat ujung
sayap hingga dekat thorax terdapat guludan
seperti huruf Y. Antena beruas-ruas berwarna
coklat kehitaman dan rahang bagian atas dan
bawah tampak mengrucut, kedua mata menonjol
warna coklat kehitaman. Tungkai beruas hitam
diselingi warna coklat dan putih dan dipenuhi
bulu halus abu-abu. Rentang sayap 8 mm,
abdomen 6 mm, caput dan thorax 2 mm dan
antena 5 mm. Siklus hidup dari telur hingga
serangga dewasa 34,5 hari.
Perilaku larva pra-pupa yang telah keluar
dari dalam buah sangat agresif dan aktif mencari
tempat yang tersembunyi dan sesuai untuk
berpupa dan berkepompong, agar dapat
terhindar dari musuh alami . Ngengat tergolong
serangga nocturnal , aktif pada malam hari dan
diam pada siang hari di tempat-tempat terlindung
dari sinar matahari karena peka terhadap cahaya.
Telur diletakkan oleh ngengat pada waktu gelap.

Gambar 2. Gambar atas adalah telur dan imago PBK Cryptophlebia, sedangkan gambar bawah adalah
larva, pupa, dan imago PBK Cryptophlebia dan gejala serangan pada buah kakao
Gejala serangan PMJ pada buah kakao
hampa. Larva muda PMJ menyerang cairan biji
tampak dari luar mirip gejala serangan PBK C.
menyebabkan biji saling melekat dan mengeras,
cramerella yaitu kuning kehijauan. Bagian dalam
sedangkan larva dewasa dan pra-pupa memakan
buah mengeras kadang juga plasenta atau cairan
endocarp dan mesocarp sebelum larva pra-pupa
biji kering sehingga biji menjadi hitam dan
tersebut keluar dari dalam buah untuk
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berkepompong. Cairan biji yang tidak sempat
terserang tidak luput dari kerusakan biji yaitu biji
menjadi coklat kehitaman dan tidak bernas
kempes bila dipijit dampak daripada kerusakan
lapisan endocarp dan mesocarp.
Spesies dari marga Cryptophlebia cukup
banyak, satu diantaranya mirip dengan PMJ
kakao
adalah Cryptophlebia
leucotreta (Meyrick),
terutama
kemiripan
morfologi telur, larva, pupa dan imago.
Spesies Cryptophlebia
leucotreta dilaporkan
sebagai spesies asli wilayah Sub-Saharan Afrika.
Spesies tersebut mudah menyebar ke wilayah lain
melalui transportasi manusia yang membawa
bahan tanaman yang terdapat pupa atau
kepompong
spesies
tersebut,
sehingga
belakangan terdeteksi di wilayah Eropa dan
USA. Cryptophlebia leucotreta dilaporkan cukup
sukses dan mudah mengembangkan dirinya di
luar negeri asalnya guna kelangsungan hidupnya,
artinya hama tersebut mudah beradaptasi di
lingkungan
di
luar
negeri
asalnya.
Bila Cryptophlebia leucotreta mirip dengan PMJ
kakao maka dapat ditulis Cryptophlebia cf.
leucotreta. Spesies tersebut diyakini sebagai
spesies imigran dari luar kemudian masuk ke
Indonesia dan menjadi spesies endemik.
Di negeri asalnya spesies Cryptophlebia
leucotreta menyerang citrus orange, citrus
mandarin, citrus paradise dan pepper, kemudian
belakangan ketahuan kalau spesies tersebut
berasal dari tanaman kapas dan kacang
macadamia, setelah berhasil beradaptasi pada
tanaman citrus dan pepper. Meskipun menyerang
buah - buah kapas di negeri asalnya,
spesies Cryptophlebia
leucotreta hendaknya
dibedakan dengan PMJ kapas Pectinophora
gossypiella Saunders yang menyerang buah buah kapas di Indonesia, sebab spesies tersebut
beda marga dan jenisnya meskipun masih satu
suku Lepidoptera.

Spesies
lain
dari
marga Cryptophlebia diketahui sudah ada di
Indonesia yaitu Cryptophlebia ombrodelta yang
menyerang kacang makadamia, Cryptophlebia
peltastica menyerang buah lechi dan PMJ kakao
2019. Spesies lain yang ada di sekitar wilayah
Indonesia dan belum dilaporkan keberadaannya
di wilayah Indonesia adalah Cryptophlebia
encarpa Meyr. C. encarpa ada di wilayah
Sarawak Malaysia Timur (Tay dan Bong 1987),
di wilayah Filipina dan di bagian Utara Papua
New Guenea (Baker, 1976). Spesies C
encarpa diketahui sudah cukup lama menyerang
buah - buah kakao di wilayah tersebut
namun Cryptophlebia yang menyerang
buah
kakao di Indonesia bukan C encarpa melainkan
PMJ kakao Cryptophlebia leucotreta.
Mempelajari kerusakan yang disebabkan
larva muda dan dewasa tersebut memberi
pemikiran bahwa dampak kerusakan buah kakao
oleh PMJ cukup signifikan. Antisipasi terhadap
tiga jenis PBK tersebut perlu dilakukan
sebab serangan PBK tersebut dapat bersamaan
atau saling bergantian.
Pengendalian terhadap PBK tersebut
memerlukan pengetahuan bioekologi dan suasana
ekosistem perkebunan kakao sebab ketiga jenis
PBK yang ada berbeda-beda prilaku dan
bioekologinya.
KESIMPULAN
Conogethes punctiferalis dan Cryptophlebia
leuchotreta adalah hama pendatang baru pada
buah kakao. Gejala serangan kedua spesies
tersebut berbeda, demikian pula kerusakan buah
bagian dalam juga berbeda.
Conogethes punctiferalis merupakan spesies
adaptif dari tanaman castor (Ricinus communis)
dan tanaman lainnya, sedangkan Cryptophlebia
leuchotreta adalah spesies adaptif dari tanaman
kapas, citrus orange, citrus mandarin, cintrus
paradise, pepper, dan kacang macadamia.
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SARAN
Kedua spesies pendatang baru pada kakao
perlu diantisipasi agar serangan tidak meluas ke
daerah lain. Perlu riset lanjutan kedua spesies
tersebut jikalau spesies ini berasal dari luar
Indonesia atau spesies endemik.

(blogger.com/blog/post; http://www.bl
ogger.com).
Depparaba, F. 2020. Conogethes bonehauensis :
SPESIES
BARU
PENGGEREK
BUAH
KAKAO
(wanatani
berwawasan
lingkungan
– https://wanataniwasling.blogsapot.co
m

DAFTAR PUSTAKA
Alagar, K.E. Rachana, S. Keshava Bhat, S.
Rahman and M.K. Rajesh. 2013.
Biologi, damage potensial and
molecular Identification of Conogethes
punctiferalis Gueene
in
Cocoa
(Theobroma Cacao Linn). Jeneral of
Plantation Crops, 2013. 41 (3); 350 –
356.
Adom. M, Ken Fening, M.K Billah and David
Wilson. 2020. Pest Status, Bio –
Ecology and management of the false
codling
moth, Thaumatobia
leucrotreta (Meyrick) ( Lepidoptera :
Tortricidae) and its implication for
international trade. Bulletin of
Entomological Research, University of
Ghana.
Bacher. 1976. Cryptophlebia encarpa (Meyrick)
( Lepidoptera : Tortricidae) as a pest of
Papua New Guena. Papua and New
Guena Agricultural Journal. ISSN :
0031 – 1464.
Depparaba, F. ; Harli A. Karim. 2018. Prospek
Kakao Nasional Dalam Perspektif
Kebijakan. Agrovital journal Ilmu
Pertanian 3 (1) : 14. Universitas Al –
Asyariah Mandar Sulawesi Barat. DOI
: 10 : 35329/Agrovital. V 3 TI. 215.

Inone, H. and Yamanaka, H. 2006. Redescription
of Conogethes punctiferalis (Gueene)
and description of two new closely
allied species from Eartick Palaeartick
and Oriental Regions (Pyralidae :
Piranstinae) Tokyo. Vol (2): XII: 91.
Kammar, V., P.R. Shaslank, A.T. Rani and V.
Selvanarayana. 2018. Molekuler Status
of Conogethes spp. : An Revieas.
Springer Natural Saingapore Pte Ltd.
2018.
(https://doi.org/10:1007/978981-13-0390-6-2) p. 9. (13 – 21).
Stibick, J. 2006. New Pest Response Guedelines
False Codling moth Thaumatoibia
leucotreta, USDA. APHIS. PQR
Emergency and Domestic Programs
Reveside Maryland (Citrus Pest Fals
Codling moth).
Tay, E.B. and C.L Bong. 2000. Management of
Cocoa pest and diseae in Malaysia in
year
2000, In Pest Management and
the Environmeal in 2000. CABI in
Association With Te Agricultural
Institute of Malaysia. P. 231 – 249.

Depparaba, F. 2019. Cryptophlebia: Penggerek
Buah Kakao Merah Jambu. Fakultas
Ilmu Pertanian Unasman Polman
Sulawesi
Barat.
234

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

MAKALAH PENELITIAN SUBTOPIK
ILMU TANAH

235

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

Penggunaan Biochar Coated Humat (Bicomat) Untuk Perbaikan Tanah Tercemar
Dan Pertumbuhan Tanaman
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1. Universitas Tribhuwana Tunggadewi
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ABSTRACT
The use of biochar to increase the quality of contaminated soil is still passive, despite the application of several methods, such
as humate. Therefore, this research determined the right doses of Bicomat (BIOCHAR COATED HUMATE) for plant growth.
This was conducted in the greenhouse of the Faculty of Agriculture, Tribhuwana Tunggadewi University, from March to July
2021. Furthermore, a Randomized Block Design (RBD) was used with 2 factors and 3 replications. The first factor consists of
Bicomat (B) doses where B0, B1, B2, and B3 denote Control (without bicomat), Bicomat 15 tons ha -1, Bicomat 30 tons ha-1, and
Bicomat 45 tons ha-1. Meanwhile, the second factor comprises Plant Species (P), with P1 and P2, denoting Water and Mustard
Spinaches. The parameters for both factors, such as plant height, leaf area, stem diameter, and plant fresh weight, were also
observed. The results showed that the best growth of water and mustard spinaches was achieved at a dose of Bicomat 30 tons
ha-1, respectively. The use of bicomat also reduced heavy metals, such as Pb and Cu, on average between 60 – 65%.
Keywords: Bicomat, soil improvement, plant growth.

ABSTRAK
Penggunaan biochar untuk perbaikan tanah termasuk tanah-tanah tercemar masih bersifat parsial. Saat ini berbagai metode
pengendalian pencemaran tanah yang dilaksanakan dengan cara menggabungkan beberapa cara. Salah satu adalah di coated
dengan asam humat agar efektif dimanfaatkan tanaman. Penelitian ini bertujuan mendapatkan dosis Bicomat yang tepat untuk
pertumbuhan tanaman, bertempatn di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggadewi, dari bulan April
sampai Juli 2021. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 faktor dan 3 ulangan. Faktor
pertama; Dosis Bicomat (B) terdiri dari dari: B0 = Kontrol (tanpa bicomat), B1 = Bicomat 15 ton/ha, B2 = Biocmat 30 ton/ha,
B3 = Bicomat 45 ton/ha, Faktor kedua; Jenis Tanaman (P), terdiri 2 jenis tanaman masing-masing: P1 = Tanaman Kangkung,
P2 = Tanaman Sawi. Parameter yang diamati meliputi; tinggi tanaman, luas daun, diameter batang, dan berat segar tanaman,
Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan tanaman kangkung terbaik dicapai pada dosis Bicomat 30 ton ha-1, sedangkan
untuk tanaman sawi dicapai pada dosis 30 ton ha-1. Penggunaan bicomat juga mampu mereduksi logam berat Pb dan Cu ratarata antara 60 – 65%.
Kata Kunci: Bicomat, perbaikan tanah, pertumbuhan tanaman

PENDAHULUAN
Perbaikan tanah tercemar merupakan upaya
untuk mendapatkan produksi pangan yang sehat.
Kontaminasi logam berat dalam pangan selalu
menimbulkan kekawatiran banyak pihak karena
berdampak pada kesehatan pangan. Kontaminasi
logam berat di tanah akan berdampak pada
kesehatan tanah. Selain Indonesia, beberapa
Negara yang dilaporkan telah tercemar,
diantaranya Jepang, Cina, Korea dan Thailand
(Hamzah et al, 2017). Di Eropa kadmium (Cd)
dan seng (Zn) yang ditemukan pada akar tanaman
pangan masing-masing mencapai Cd 50 mg kg-1
dan Zn 65 mg kg-1. Kadar Pb di Negara Cina juga

dilaporkan telah mencapai lebih dari 0,2 mg kg-1
(Egene et al., 2018).
Keadaan ini mengindikasikan bahwa beras
yang dikonsumsi sudah tidak aman karena telah
melewati nilai ambang batas. Selain beras,
beberapa produk hortikultura juga terancam
tercemar. Kadar Cd yang ditemukan oleh Hamzah
et al., (2017) disentra hortikultura di Jawa Timur
juga telah mengkuatirkan yaitu sebesar 2,26 mg
kg-1 (Hamzah et al., 2016). Angka ini jika tidak
segera ditangani dipastikan akan berdampak pada
kesehatan manusia. Logam berat yang mencemari
tanah sulit mengalami biodegradasi, sehingga
pembersihannya juga sulit.
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Penggunaan biochar dan asam humat
sebagai bahan pembenah tanah akan mampu
menyediakan hara dalam jangka panjang. Biochar
merupakan bahan pembenah yang memiliki
kapasitas adsorpsi yang baik, dan berpotensi
sebagai pembawa pupuk slow release (Qin et al.,
2016). Biochar dikenal sebagai pembenah yang
cukup efektif untuk memperbaiki sifat fisik dalam
jangka pendek, tetapi sifat kimia baru akan
terlihat dalam jangka panjang (Lehman et al.,
2011). Pada sisi lain, perbaikan kesuburan tanah
juga dapat dilakukan dengan penambahan asam
humat. Asam humat merupakan suplemen hara
organik yang memiliki struktur molekul
kompleks serta mengandung gugus aktif.
Asam humat dapat menstimulasi dan
mengaktifkan proses biologi dan fisiologi bagi
mikroba yang hidup dan bersarang dalam tanah,
dan berperan sebagai pembenah tanah (Ounia et
al., 2014). Selain sebagai pembenah tanah, asam
humat juga berperan menstimulasi perkembangan
mikroba tanah sebagai dekomposer. Proses ini
akan mampu menyediakan hara dalam jangka
pendek
Kedua bahan tersebut jika dipadukan akan
mampu meningkatkan kesuburan tanah dalam
jangka pendek maupun jangka panjang.
Penggunaan biochar yang dilapisi humat (coated)
ditujukan agar dalam waktu pendek biochar
mampu meremediasi logam berat sekaligus
memperbaiki sifat fisik, sedangkan asam humat
memperbaiki sifat kimia. Dengan demikian
penggunaan biochar coated humat (Bicomat)
dapat memperbaiki produktivitas tanah, sekaligus
mengendalikan logam berat. Tanaman yang
ditanam akan tumbuh lebih baik dan aman
dikonsumsi. Tujuan penelitian ini adalah
mendapatkan dosis Bicomat yang tepat untuk
pertumbuhan tanaman, serta mampu mereduksi
logam berat.

METODE
Penelitian dilaksanakan di Universitas
Tribhuwana Tunggadewi kota Malang pada
ketinggian ± 450 m dpl. Analisis tanah dan
tanaman dilaksanakan di laboratorium Fakultas
Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggadewi
dan di laboratorium Jurusan Tanah UPN Veteran
Jawa Timur.
Penelitian ini dilaksanakan bulan April
sampai Juli 2021. Menggunakan rancangan acak
kelompok, dengan 2 faktor dan 3 ulangan. Faktor
pertama; Dosis Bicomat (B) terdiri dari dari: B0 =
Kontrol (tanpa bicomat), B1 = Bicomat 15 ton ha1
, B2 = Biocmat 30 ton ha-1, B3 = Bicomat 45 ton
ha-1, Faktor kedua; Jenis Tanaman (P), terdiri 2
jenis tanaman masing-masing: P1 = Tanaman
Kangkung, P2 = Tanaman Sawi. Parameter yang
diamati meliputi; tinggi tanaman, luas daun,
diameter batang, dan berat segar tanaman, serta
reduksi logam berat. Tanaman diamati setiap
minggu sampai panen.
Analisis tanah terdiri dai pH (H2O), Corganik (Walkey-Black), N total (Kjedahl), P
(olsen), K (Flamephotometer), dan KTK
(Amonium Acetat pH 7,0). Sedangkan logam
berat yang dianalisa adalah Cu dan Pb (AAS).
Setelah panen bagian tanaman seperti
akar, batang dan daun dipisahkan dan dicuci
dengan air mengalir agar kotorannya hilang,
selanjutnya di oven pada suhu 600C selama 72
jam. Sebanyak 2 gram sampel akan dianalisa
didestruksi selanjutnya dilarutkan dengan 10 ml
HNO3 dan HCLO4 dan dipanaskan sampai tersisa
volume 2 ml, selanjutnya dipanaskan lagi dengan
aquades secara bertahap sampai cairan berubah
menjadi jernih (putih bersih). Cairan yang sudah
jernih lalu dicampur dengan aquades lalu
disaring. Hasil penyaringan kemudian diukur
kandungan logam berat menggunakan AAS.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Tanah Penelitian
Tanah dilokasi penelitian merupakan tanah
sawah yang penggunaannya sudah berlangsung
sejak lama. Intensitas penggunaan yang tinggi
mengakibatkan
tanah
tersebut
memiliki
kandungan hara yang bervariasi mulia dari rendah
sampai tinggi. Hasil analisis tanah menunjukan
bahwa pH tanah menunjukan agak masam (6,10),
sedangkan pH netral berkisar antara 6,6 – 7,5.
Kondisi ini dapat dikatakan bahwa tanah sawah
yang digunakan secara intensif dapat menurunkan
pH tanah. Selain itu nilai pH tanah semakin
menurun dengan menigkatkanya kedalaman
tanah, walaupun tidak terlalu besar perbedaam
nilai pH nya. Penurunan ini diduga karena adanya
penggenangan sehingga berada dalam kondisi
anaerob
akibatnya
proses
dekomposisi
berlangsung secara lambat. Hal ini sejalan dengan
Tabel 1. Hasil analisis tanah
pH
C-Organik
Lokasi
H2O
(%)
ML
6.10
1,49

N-total
(%)
0.15

Hasil analisis Cu dan Pb, masing-masing
89,71 mg kg-1 dan 16,95 mg kg-1. Kedua logam
berat yang dianalisa (Cu dan Pb) tergolong tinggi,
dan melampaui nilai ambang batas. Tingginya
kandungan Cu dan Pb di duga berasal dari
penggunaan pupuk secara intensif dalam jangka
waktu yang lama. Logam berat Cu dan Pb
biasanya selalu berdampingan di dalam tanah
yang terkontaminasi. Bila konsentrasinya tinggi
akan mengakibatkan kualitas tanah menjadi buruk
(Rizwan et al, 2021). Kondisi ini akan berdampak
pada produktivitas tanaman dan toksisitas air
tanah sehingga menimbulkan ancaman serius bagi

Bukhari et el, (2020) yang mengatakan bahwa
tanah yang sering tergenang dapat menyebabkan
kesuburan tanah berkurang dan pH cenderung
rendah.
Hal yang sama terlihat pada beberapa unsur
yang diamati, diantaranya C-organik berada pada
kondisi sedaang yaitu 1,94 % (Tabel 1). Kisaran
angka ini tidak berbeda jauh dengan penelitian
yang dilakukan oleh Rahayu et al., (2014) yang
meneliti tanah sawah di daerah Jombang Jawa
Timur yaitu sekitar 1,39%. Kation-kation basabasa dapat ditukar (K-dd, Ca-dd, Mg-dd) berada
dalam kondisi yang rendah. Rendahnya kationkation tersebut di dalam tanah sawah disebabkan
tingginya pencucian. Hal ini diduga karena saat
bajak lapisan olah mengalami gangguan dan
pergerakan sehingga mempengaruhi kationkation masuk pada kedalaman tertentu.

P-tersedia
(ppm)
71,96

K-dd

Cu (ppm)

0.97

89.71

Pb
(ppm)
16,95

kesehatan manusia dan hewan (Houben et al.,
2013).

2. Pertumbuhan Tanaman
Hasil penelitian menunjukan bahwa
penggunaa berbagai dosis bicomat terhadap tinggi
tanaman menunjukan hasil yang signifikan. Hasil
ini terlihat terutama pada umur 2 sampai 4
minggu, kecuali pada minggu pertama. Tidak
nyata pada minggu pertama dimungkinkan
bicomat yang diberikan belum efektif untuk
digunakan (Tabel 2).
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Tabel 2. Pemberian dosis bicomat terhadap pertumbuhan tanaman
Perlakuan

Tinggi tanaman

Luas daun

Diameter
Batang

Berat Total

Tanaman Kangkung :
Kontrol

36 ,67 a

29,26 a

9,00 a

48,98 a

Bicomat 15 ton ha-1

45 ,67 b

24,17 a

10,00 b

79,67 b

Bicomat 30 ton ha-1

47 ,00 b

43,42 b

11,00 c

82,33 b

Bicomat 45 ton ha-1

34 ,33 a

26,50 a

10,00 b

64,67 ab

9,48

0,82

24,71

BNT 5%

8 , 98

Tanaman Sawi :
Kontrol

21 ,33 a

33,89 a

10,00

34,67 a

Bicomat 15 ton ha-1

28 ,67 c

56,42 b

11,00

45,67 ab

Bicomat 30 ton ha-1

25 ,00 b

61,25 b

12,00

53,00 b

Bicomat 45 ton ha-1

25 ,00 b

62,07 b

11,67

51,33 b

18,48

tn

BNT 5%

2,24

13,11

Keterangan: Angka yang diikuti huruf dan kolom yang sama tidak berbeda nyata
tn: tidak nyata
Secara terpisah terlihat bahwa penggunaan
dosis bicomat 30 ton ha-1 pada tanaman kangkung
menunjukan pertumbuhan tinggi tanaman yang
lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan
lainnya. Hal yang sama juga terlihat pada
parameter luas daun, diameter batang dan berat
total tanaman. Penggunaan dosis 30 ton ha-1
memberikan respon pertumbuhan masing-masing
tinggi tanaman (47,00), luas daun (43,42),
diameter batang (11,00), dan berat total (82,33).
Sedangkan dosis terendah terdapat pada
perlakuan 15 dan 45 ton ha-1. Dosis 30 ton ha-1
merupakan dosis terbaik untuk pertumbuhan
tanaman kangkung. Pada tanaman sawi juga
terlihat bahwa
dosis 30 ton ha-1 mampu

memberikan respon pertumbuhan tanaman lebih
baik dibandingkan dosis 15 dan 45 ton ha-1.
Hal ini menunjukan bahwa penggunaan
biochar yang diselimuti asam humat dalam waktu
pendek telah mampu mendukung pertumbuhsn
tanamas. Respon ini berkaitan dengan peran asam
humat yang cepat menyediakan hara untuk
tanaman. Penggunaan asam humat yang
berfungsi sebagai suplemen hara organik ternyata
mampu menstimulasi dan mengaktifkan mikroba
di dalam tanah sehingga mampu menopang
pertumbuhan tanaman (Ounia et al, 2014).
Suwardi dan Wijaya (2013), mengemukakan
bahwa penggunaan asam humat akan sangat
bermanfaat bagi tanah pertanian karena mampu
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mengkonversi beberapa unsur yang tidak tersedia
menjadi tersedia bagi tanaman. Selain itu mampu
mempertahankan kelembaban tanah, menahan
pencucian unsur hara, serta memperbaiki struktur
tanah sehingga aktivitas mikroba lebih baik.
Widowati et al. (2017 ; 2020), kombinasi biochar
dengan nitrogen dan NPK mampu meningkatkan
C organik sebesar 40%. Bahan organik tanah
merupakan komponen penting bagi kesuburan
tanah. Kandungan karbon organik di dalam tanah
berperan dalam menjaga kualitas tanah (Benbi et
al., 2015 ; Gajda et al., 2013).

3. Serapan Logam Berat Cu dan Pb
Hasil analisis logam berat Cu dan Pb
pasca penanaman menunjukan adanya penurunan
yang signifikan. Secara terpisah terlihat bahwa
serapan tanaman kangkung mampu menyerap Cu
diakar sebesar 26,15 mgkg-1, sedangkan di batang
dan daun sebesar 26,67 mg kg-1. Logam berat Pb

yang diserap diakar sebesar 8,74 mg kg-1, dan di
batang daun sebesar 1,49 mg kg-1. Pada tanaman
sawi terlihat bahwa Cu yang diserap diakar
sebesar 35,12 mg kg-1, sedangkan di batang dan
daun sebesar 12,23 mg kg-1. Serapan Pb yang
diserap sawi di bagian akar sebesar 8,23 mg kg-1
dan di bagian batang dan daun sebesar 2,1 mg kg1
(gambar 1).
Gambar 1 menunjukan bahwa tanaman
kangkung dan sawi yang ditanam pada yang
dapat menyerap logam berat yang cukup tinggi.
Secara keseluruhan baik tanaman kangkung
mampu menyerap logam berat Cu dan Pb antara
50 - 60%. Sedangkan tanaman sawi dapat
menyerap antara 52 – 61%. Tanaman kangkung
dan sawi merupakan jenis tanaman akumulator
yang dapat menyerap logam berat. Hasil analisis
jaringan tanam (akar, batang dan daun) tersebut
menunjukan bahwa masih tersisa logam berat Cu
dan Pb di dalam tanah yang berkisar antara 40 –
50% yang masih perlu diwaspadai.

Gambar 1. Serapan logam berat Cu dan Pb pada tanaman kangkung dan sawi.
Tingginya serapan logam berat Cu dan Pb
diduga bahwa penggunaan Bicomat mampu
melepaskan ikatan-ikatan ion di dalam tanah
menjadi tersedia sehingga dapat diserap oleh
tanaman. Pelepasan ini berasal dari asam-asam
organik yang dilepaskan terutama dari asam
humat sehingga mudah diserap tanaman. Serapan
logam berat ini kemudian ditasnfer ke akar,

batang dan daun. Pada penelitian ini, hasil
analisis jaringan tanaman baik diakar maupun di
batang dan daun terlihat cukup tinggi (Gambar 1).
Tanaman kangkung dan sawi termasuk
jenis tanaman akumulator yang mampu
menyerap logam berat dan ditransfer ke bagian
akar, batang dan dan daun. Secara umum
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tanaman memiliki struktur jaringan seperti floem,
xyliem, dan endodermis. Endodermis
berperan besar dalam menendalikan
pengangkutan air dan elemen logam berat
mempunyai pita casparian (casparian strip).
Alberto dan Sigua (2013) mengemukakan
bahwa tanaman mendekontaminasi bahan
tercemar melalui akar kemudian diangkut ke
bagian atas tanaman. Pada proses ini sebagian
logam berat yang diserap diakumualasi di bagian
akar. Akan tetapi proses ini sangat tergantung
pada ketersediaan logam berat yang akan diserap.
Akumulasi logam berat seperti Cu dan Pb
merupakan penentu dalam mentranslokasikan ke
bagian-bagian tanaman. Logam berat yang
terdetoksifikasi oleh tanaman akan meningkatkan
kemapuan
tanah
dalam
mendukung
produktivitasnya. Logam berat yang diserap
masuk kedalam sel akan berkompetisi dengan
logam esensial lain. Proses ini akan terjadi
interaksi antara logam esensial dengan non
esensial yang bersifat racun.
Komarek et al., (2013), detoksifikasi logam
berat di tanah dapat mempengaruhi kesehatan
tanah dan juga tanaman yang tumbuh diatasnya.
Penggunaan Bicomat mampu mereduksi logam
berat yang cukup signifikan. Kondisi ini akan
berpengaruh positif terhadap kesehatan tanaman
sehingga aman untuk dikonsumsi.
KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukan bahwa
penggunaan bicomat dosis 30 ton ha-1, mampu
meningkatkan tinggi tanaman, luas daun,
diameter batang dan berat total tanaman
kangkung dan sawi. Logam berat Cu dan Pb yang
diserap tanaman kangkung antara 50-60%,
sedangkan sawi antara 52-61%. Masih tersisa
logam Cu dan Pb di tanah masih sekitar 40 – 50%
yang masih perlu diwaspadai mengingat logam
berat merupakan unsur yang sulit didegradasi.
.
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Jagung di Tanah Ultisol Jasinga
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ABSTRACT
Biochar has a potential to be used for increasing soil fertility and plant growth and yield. The effect of adding biochar combined
with compost and urea fertilizer on plants are still needs to be studied further, especially on ultisol soils which are widespread
in Indonesia. This study was conducted to examine the effect of biochar, compost and urea fertilizer on the growth and yield
of corn on ultisol Jasinga soil. A pot experiment in green house was designed using Completely Randomized Design. This
experiment consisted of 7 treatments and each treatment was repeated 4 times so that there were 28 experimental units. The
treatments in this study were: 1) control (without urea, biochar and compost); 2) urea 50%; 3) 100% urea; 4) 50% urea +
biochar; 5) 50% urea + compost; 6) 50% urea + biochar + compost; 7) 100% urea + biochar + compost. The results showed
that the application of urea, biochar and compost had a significant effect on almost all of the growth and yield observed
parameters. Treatment of 100% urea + biochar + compost had a significant effect on the number of leaves, stem diameter,
cob diameter, dry weight of stover and dry weight of seeds compared to 100% urea alone. Treatment of 100% urea + biochar
+ compost also increased 22.6% of cob diameter, 32.7% dry weight of stover and 52% dry weight of seeds compared to 100%
urea treatment alone.

Keywords: biochar; compost; urea; ultisol

ABSTRAK
Biochar berpotensi digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah serta untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman.
Pengaruh pemberian biochar yang dikombinasikan dengan kompos dan pupuk urea terhadap tanaman perlu dikaji lebih lanjut,
terutama pada tanah ultisol yang tersebar luas di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pemberian
biochar, kompos dan pupuk urea terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung di tanah ultisol Jasinga. Percobaan pot di
rumah kaca dirancang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Percobaan ini terdiri dari 7 perlakuan dan masingmasing perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga total ada 28 satuan percobaan. Perlakuan pada penelitian ini adalah: 1)
kontrol (tanpa pupuk urea, biochar dan kompos); 2) urea 50%; 3) urea 100%; 4) urea 50% + biochar; 5) urea 50% + kompos;
6) urea 50% + biochar + kompos; 7) urea 100% + biochar + kompos. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian urea,
biochar dan kompos berpengaruh signifikan terhadap hampir seluruh parameter pertumbuhan dan hasil yang diamati. Perlakuan
urea 100% + biochar + kompos berpengaruh signifikan terhadap jumlah helai daun, diameter batang, diameter dan tinggi
tongkol serta berat kering brangkasan dan berat kering biji dibanding pemberian urea 100% saja. Perlakuan urea 100% +
biochar + kompos juga meningkatkan 22,6% diameter tongkol, 32,7% berat kering brangkasan dan 52% berat kering biji
dibanding perlakuan 100% urea saja.

Kata Kunci: biochar; kompos; urea; jagung; ultisol

PENDAHULUAN
Tanah ultisol memiliki sebaran yang luas di
Indonesia dan berpotensi untuk dikembangkan
sebagai lahan pertanian tanaman pangan
(Prasetyo & Suriadikarta, 2006). Namun, pada

umumnya tanah ultisol memiliki tingkat
kesuburan yang rendah, dengan faktor pembatas
kesuburan yang utama antara lain tingkat
kemasaman yang tinggi, miskin kandungan hara
makro, bahan organik rendah, kejenuhan basa
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rendah dan rentan terhadap erosi (Prasetyo &
Suriadikarta, 2006). Kandungan hara tanah ultisol
umumnya rendah karena pencucian basa
berlangsung intensif, sedangkan kandungan
bahan organik rendah karena proses dekomposisi
berjalan cepat dan sebagian terbawa erosi
(Prasetyo & Suriadikarta, 2006). Oleh karena itu,
perlu dilakukan pengelolaan kesuburan tanah
yang tepat agar tanah ultisol dapat digunakan
sebagai lahan pertanian tanaman pangan yang
produktif.
Beberapa cara untuk peningkatan kesuburan
tanah ultisol diantaranya adalah melalui
pemberian pembenah tanah, pemupukan, dan
pemberian bahan organik. Penambahan bahan
organik seperti kompos merupakan salah satu
praktek pengelolaan tanah untuk menjaga
kesuburan tanah sekaligus meningkatkan efisiensi
penggunaan hara guna mencapai produktivitas
yang optimal (Agegnehu et al., 2017). Namun,
pada daerah tropis seperti Indonesia, mineralisasi
bahan organik terjadi sangat cepat. Penggunaan
bahan organik secara terus menerus dan dengan
dosis yang besar berpotensi akan berkontribusi
terhadap pemaanasan global (Agegnehu et al.,
2017). Untuk mengatasi masalah tersebut,
penelitian mengenai biochar berlangsung intensif
beberapa tahun terakhir (Agegnehu et al., 2017).
Sifat biochar yang lambat terdekomposisi dan
tahan lama di dalam tanah sampai ribuan tahun,
merupakan potensi yang cukup baik untuk
menyimpan karbon di dalam tanah (Goenadi &
Santi, 2017).
Biochar secara sederhana dapat diartikan
sebagai bahan padat berasal dari biomasa seperti
kayu, sisa tanaman, kotoran hewan dan lainnya
yang merupakan produk dari proses pirolisis
dalam kondisi rendah atau tanpa oksigen
(Lehmann & Joseph, 2012). Biochar berpotensi
digunakan sebagai bahan pembenah tanah karena
dapat memperbaiki sifat-sifat tanah, diantaranya
adalah memperbaiki pH tanah, meningkatkan

kapasitas memegang air, meningkatkan aktivitas
mikroba tanah (Atkinson et al., 2010),
meningkatkan
kapasitas
tukar
kation,
meningkatkan konsentrasi kation-kation dalam
tanah (Glaser et al., 2015), meningkatkan
porositas mikro, meningkatkan ketersediaan hara
(Hammer et al., 2014) dan menurunkan tingkat
pencucian hara pada tanah berpasir (Yao et al.,
2012). Biochar juga berpotensi untuk mengubah
dinamika nitrogen (N) dalam tanah. Menurut
Clough et al., (2013) dalam kajian review-nya,
biochar berpengaruh dalam meretensi N dalam
tanah dan mengurangi pencucian N. Kelebihan
biochar
tersebut
dapat
menyebabkan
meningkatnya efisiensi pemupukan N dan
berpotensi mengurangi N yang terlepas ke
lingkungan. Pupuk N yang tidak terserap oleh
tanaman akan terimobilisasi dalam bahan organik
tanah dan atau terlepas ke lingkungan melalui
proses pencucian, denitrifikasi dan volatilisasi
(Dourado-Neto et al., 2010). Namun, hingga saat
ini perkembangan teknologi biochar dianggap
masih dalam tahap awal sehingga masih
memerlukan banyak konfirmasi (Goenadi &
Santi, 2017). Terutama untuk tanah-tanah di
Indonesia.
Penelitian ini bertujuan mempelajari
pengaruh pemberian biochar, kompos dan pupuk
N dalam bentuk urea terhadap pertumbuhan dan
hasil tanaman jagung di tanah ultisol Jasinga.

METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan April s.d.
Agustus 2021 di rumah kaca Bidang Pertanian,
Pusat Riset dan Teknologi Aplikasi Isotop dan
Radiasi (PRTAIR), Organisasi Riset Tenaga
Nuklir (ORTN). Titik koordinat lokasi percobaan
rumah kaca adalah 6o17’43,67” lintang selatan
(LS), 106o46’26,37” bujur timur (BT).
Percobaan pot dirancang menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 7
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perlakuan 4 ulangan, sehingga seluruhnya ada 28
satuan percobaan. Perlakuan yang diuji pada
penelitian ini ditampilkan dalam Tabel 1.
Tanah Ultisol yang digunakan pada
penelitian ini diambil dari Jasinga, Kabupaten
Bogor. Pengambilan tanah dilakukan secara
manual menggunakan cangkul pada kedalaman
lapisan olah (0 sampai 20 cm). Tanah kemudian
dibersihkan dari batu, kerikil dan sampah plastik,
kemudian dikeringudarakan. Jumlah tanah yang
digunakan adalah sebanyak 11 kg berat kering
udara (BKU) dalam masing-masing pot. Contah
tanah sebanyak ± 1 kg diambil untuk dilakukan
analisis tanah awal.
Biochar sekam padi dihasilkan melalui
proses pirolisis pada tungku sederhana selama 2
jam dengan suhu mencapai 200°C – 300oC.
Kompos yang digunakan adalah kompos berasal

dari bahan campuran biomassa sisa pertanian,
seperti jerami dan sekam padi. Sebelum
diaplikasikan ke dalam tanah, kompos
dikeringanginkan untuk mengurangi kadar air.
Aplikasi biochar dan kompos dilakukan dengan
cara mencampur secara merata dengan tanah
percobaan. Aplikasi biochar dan kompos
dilakukan sebelum penanaman dan dilakuan
sesuai perlakuan.
Jagung hibrida Pioneer 21 digunakan sebagai
tanaman percobaan. Masing-masing pot ditanami
4 benih jagung dengan cara dibenamkan ke dalam
masing-masing lubang pada kedalaman 5 cm dari
permukaan tanah. Setelah muncul kecambah (7
HST), dilakukan penjarangan tanaman dengan
hanya menyisakan satu tanaman yang seragam
pada masing-masing pot.

Tabel 1. Perlakuan Urea, Biochar dan Kompos
No
1.
2.

Kontrol
N 50%

Perlakuan

3.
4.

N 100%
N 50% + biochar

5.

N 50% + kompos

6.

N 50% + biochar + kompos

7.

N 100% + biochar + kompos

Keterangan
Tanpa urea, biochar dan kompos
3 g urea/tanaman ekuivalen dengan 218 kg urea/ha (berdasarkan
asumsi jumlah populasi tanaman dalam 1 ha)
6 g urea/tanaman ekuivalen dengan 436 kg urea/ha
3 g urea /tanaman ditambah 210 g biochar/pot atau ekuivalen
dengan 15 ton/ha
3 g urea /tanaman ditambah 140 g kompos/pot atau ekuivalen
dengan 10 ton/ha
3 g urea /tanaman ditambah 210 g biochar/pot dan 140 g
kompos/pot
6 g urea /tanaman ditambah 210 g biochar/pot dan 140 g
kompos/pot
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Pemupukan P dalam bentuk SP-36 dan
pemupukan K dalam bentuk KCl dilakukan
setelah penjarangan tanaman, yaitu pada 7 HST.
Dosis pupuk SP-36 dan KCl masing-masing
sebesar 1,6 g/pot dan 1,2 g/pot. Seluruh
perlakuan, termasuk kontrol mendapat dosis SP36 dan KCl yang sama. Pemupukan N diberikan
dalam bentuk urea. Dosis pemupukan N
disesuaikan dengan perlakuan. Pemupukan N
dibagi dalam 2 tahap, ½ bagian saat 7 HST dan ½
lainnya saat 30 HST. Pemupukan N, P dan K
dilakukan dengan cara disebar merata pada
permukaan tanah di sekitar tanaman.
Pengamatan pertumbuhan jagung dilakukan
saat 21, 35 dan 49 HST. Parameter pengamatan
pertumbuhan meliputi; tinggi tanaman, jumlah
daun dan diameter batang. Tanaman jagung
dipanen pada saat fase matang fisiologis yaitu saat
105 HST. Pengamatan komponen hasil meliputi;
bobot tongkol, bobot tongkol tanpa klobot,
jumlah baris dalam tongkol, diameter dan tinggi
tongkol. Setelah dilakukan pengamatan, sampel
tanaman dipisahkan antara bagian brangkasan,
biji, tongkol dan klobot. Sampel tanaman
kemudian dikeringkan menggunakan oven
dengan suhu 60˚C selama lima hari. Setelah
kering, sampel tanaman ditimbang untuk
mendapatkan bobot keringnya.
Pengaruh perlakuan diuji menggunakan
Analysis of Variance (ANOVA). Uji signifikansi
menggunakan uji Duncan Multiple Range Test
(DMRT) pada taraf nyata 5%. Software untuk
analisis statistik menggunakan SPSS versi 16.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Tanah Awal
Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa
tanah ultisol Jasinga bersifat sangat masam (Tabel
2). Kandungan C-organik dan N-total tergolong
sedang dan nilai C/N tergolong rendah, yaitu
sebesar 8,9. Nilai C/N kurang dari 11 artinya
bahan organik sudah sangat melapuk dalam tanah
dan sebaiknya ditambahkan bahan organik ke
dalam tanah (Sudaryono, 2009). Kandungan P
tersedia tanah ultisol Jasinga tergolong sangat
rendah, meskipun P total sangat tinggi. Hal
tersebut
kemungkinan
disebabkan
oleh
kandungan Mn dan Fe yang sangat tinggi.
Kandungan Fe tinggi dalam tanah akan
menyebabkan P berikatan dengan Fe menjadi
bentuk tidak larut. Sedangkan kandungan Mn
yang tinggi akan berasosiasi dengan Fe
membentuk konkresi besi dan mengikat P dalam
tanah (Sudaryono, 2009). Kandungan Mn yang
tinggi juga dapat menghambat pertumbuhan
tanaman.
Kation-kation basa, seperti Ca, Mg, Na, dan
K tergolong sangat rendah sampai sedang.
Kejenuhan basa tanah ultisol tergolong sangat
rendah.
Kejenuhan
basa
menunjukkan
perbandingan antara jumlah semua kation (kation
asam dan kation basa) yang terdapat dalam
kompleks jerapan tanah. Kation-kation basa
umumnya merupakan unsur hara yang diperlukan
tanaman (Sudaryono, 2009).

Tabel 2. Beberapa Sifat Tanah Ultisol Jasinga
Metode Analisis

pH
Walkey and Black
Kjedahl
Bray 1
HCl 25%

Karakteristik Tanah
H2O
KCl
C-organik (%)
N-total (%)
P tersedia (ppm)
P total (ppm)

Ultisol Jasinga
4,12
3,59
2,14
0,24
7,81
64,25

Kriteria
Sangat masam
Sangat masam
Sedang
Sedang
Sangat Rendah
Sangat Tinggi
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N NH4Ac pH 7,0

Kejenuhan basa (%)
N KCl
0,05 N HCl

Tekstur

Ca (me/100 g)
Mg (me/100 g)
K (me/100 g)
Na (me/100 g)
KTK (me/100 g)
Al (me/100 g)
H (me/100 g)
Fe (ppm)
Cu (ppm)
Zn (ppm)
Mn (ppm)
Pasir (%)
Debu (%)
Liat (%)

Pertumbuhan Tanaman
Pemberian urea saja serta kombinasinya
dengan pemberian biochar dan kompos
berpengaruh signifikan terhadap tinggi, jumlah
daun dan diameter tanaman jagung (Tabel 3).
Pemberian urea disertai pemberian kompos dan
biochar secara signifikan mampu meningkatkan
tinggi tanaman pada 21 dan 49 HST dibanding
kontrol, namun tidak berbeda nyata dibanding
perlakuan lainnya. Perlakuan N 100% ditambah
biochar dan kompos menyebabkan rata-rata tinggi
tanaman terbesar, secara signifikan meningkatkan
tinggi tanaman sebesar 30,5% pada 21 HST dan
25,5% pada 49 HST dibanding kontrol.
Pengaruh perlakuan juga terlihat pada jumlah
daun tanaman jagung. Pemberian urea
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan
jumlah daun pada umur 35 dan 49 HST. Namun
tidak terdapat perbedaan signifikan antara dosis N
50% dan N 100%. Kombinasi N 100% dengan
biochar dan kompos menyebabkan rata-rata
tertinggi jumlah daun dan diameter batang
tanaman jagung umur 49 HST. Kombinasi N
100% dengan biochar dan kompos secara
signifikan menyebabkan peningkatan jumlah
daun sebesar 29,2% dibanding kontrol dan 12,3%
dibanding pemberian N 100% saja. Kombinasi N
100% dengan biochar dan kompos juga

1,70
1,16
0,15
0,15
18,97
16,66
16,48
0,16
222,76
2,84
6,27
351,55
7,69
37,66
54,65

Sangat Rendah
Sedang
Rendah
Rendah
Sedang
Sangat rendah
Rendah
Sangat tinggi
Marginal
Cukup
Sangat tinggi

menyebabkan rata-rata diameter batang tertinggi.
Kombinasi perlakuan tersebut meningkatkan
diameter batang tanaman umur 49 HST sebesar
35% dibanding kontrol dan 14,9% dibanding
pemberian N 100% saja.
Hasil penelitian menunjukan bahwa
pemberian urea menyebabkan pertumbuhan
tanaman jagung lebih baik. Hal ini ditunjukkan
dengan nilai tinggi tanaman, jumlah daun dan
diameter batang tanaman jagung lebih tinggi dari
pada kontrol (tanpa pemberian urea). Namun
tidak terdapat perbedaan signifikan antara dosis N
50% dan N 100%. Hal tersebut kemungkinan
disebabkan dosis 50% sudah cukup optimal untuk
pertumbuhan tanaman jagung di tanah ultisol
Jasinga, yang digunakan dalam penelitian ini.
Pemupukan N disertai pemberian biochar
dan kompos menyebabkan beberapa parameter
pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan
kontrol atau dibanding pemberian urea saja. Hal
ini kemungkinan disebabkan oleh pengaruh
biochar dan kompos dalam memperbaiki sifatsifat tanah, seperti memperbaiki pH tanah,
memperbaiki porositas tanah ultisol yang
dominan bertekstur liat, meningkatkan aktivitas
biologi dalam tanah dan meningkatkan retensi
hara dalam tanah. Hal tersebut diduga
menyebabkan pertumbuhan tanaman jagung
menjadi lebih baik. Beberapa penelitian
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sebelumnya, juga melaporkan bahwa aplikasi
biochar dan kompos dapat menyebabkan
pengaruh positif bagi pertumbuhan tanaman
(Agegnehu et al., 2017). Dosis biochar sebesar 10
ton/ha secara nyata meningkatkan tinggi tanaman,
jumlah daun, luas daun dan umur munculnya
bunga jantan dan betina pada tanaman jagung
dibanding tanpa pembererian biochar (Lelu et al.,
2018). Sementara itu pemberian kompos dosis 20
ton/ha
juga
secara
signifikan
mampu
meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung
seperti tinggi tanaman dan jumlah daun (Lelu et
al., 2018). Namun hasil penelitian juga

menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan
antara pemberian biochar saja atau kompos saja
dibanding kombinasi keduanya terhadap
parameter tinggi dan helai daun. Hal tersebut
menujukkan bahwa pemberian biochar tanpa
penambahan kompos sudah cukup efektif
meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung di
tanah ultisol Jasinga. Hasil penelitian Nurida et
al., (2013) menunjukan bahwa kombinasi biochar
dan kompos lebih efektif meningkatkan
pertumbuhan tanaman di tanah mineral non
masam.

Tabel 3. Pengaruh Biochar, Kompos dan Urea terhadap Tinggi, Jumlah Daun dan Diameter
Tanaman Jagung
Perlakuan
Kontrol
N 50%
N 100%
N 50% + biochar
N 50% + kompos
N 50% + biochar + kompos
N 100% + biochar + kompos

21HST
35 HST
------------- tinggi tanaman (cm) -------------58,6 a
99 a
70,9 ab
111 b
64,3 ab
105,1 ab
71,4 ab
111 b
74,6 b
112,3 b
72,9 b
110,1 ab
76,5 b
114,9 b

49 HST
135,3 a
163,8 b
151,3 ab
161 b
166,5 b
169,5 b
169,8 b

-------------jumlah daun (helai) -------------Kontrol
N 50%
N 100%
N 50% + biochar
N 50% + kompos
N 50% + biochar + kompos
N 100% + biochar + kompos

5,8 a
7,5 b
7,5 b
7,3 b
8b
7,5 b
8b

9,3 a
11,3 bc
11 bc
11,5 bc
11,5 bc
10,3 ab
11,8 c

12 a
14,3 bc
13,8 b
14,3 bc
14,5 bc
14,8 bc
15,5 c

----------Diameter batang (cm) -------------Kontrol
5,9 a
6,4 a
8a
N 50%
7,1 ab
7,9 b
9,7 b
N 100%
6,9 ab
7,8 b
9,4 b
N 50% + biochar
7,4 ab
8,2 b
10,1 bc
N 50% + kompos
7,8 b
8,2 b
9,8 b
N 50% + biochar + kompos
8,5 b
8,9 b
10,1 bc
N 100% + biochar + kompos
8,4 b
8,9 b
10,8 c
Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT 5%.
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Komponen Hasil dan Bobot Kering Tanaman
Perlakuan berpengaruh signifikan terhadap
bobot tongkol, bobot tongkol tanpa klobot,
jumlah baris dalam tongkol, diameter tongkol dan
tinggi tongkol (Tabel 4). Perlakuan urea saja
secara signifikan meningkatkan bobot tongkol
dan bobot tongkol tanpa klobot masing-masing
hingga sebesar 248% dan 283% dibanding
kontrol. Namun tidak berbeda nyata antara dosis
N 50% dan N 100%. Kombinasi perlakuan N
100% ditambah pemberian biochar dan kompos
menyebabkan rata-rata bobot tongkol dan bobot
tongkol tanpa klobot tertinggi. Kombinasi
perlakuan ini secara signifikan meningkatkan
bobot tongkol sebesar 376% dan bobot tongkol
tanpa klobot sebesar 418% dibanding kontrol,
namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan
lainnya.
Kombinasi perlakuan 100% N ditambah
kompos dan biochar juga berpengaruh signifikan
terhadap jumlah baris, diameter dan tinggi
tongkol dibanding kontrol dan pemberian N
100% saja. Pemberian N 100% disertai pemberian
biochar dan kompos meningkatkan jumlah baris
dalam tongkol sebesar 178% dibanding kontrol
dan sebesar 38,3% dibanding pemberian 100% N
saja. Pemberian N 100% disertai pemberian
biochar dan kompos meningkatkan diameter
tongkol sebesar 76,9% dibanding kontrol dan
sebesar 22,6% dibanding pemberian N 100% saja.
Pemberian N 100% disertai pemberian biochar
dan kompos meningkatkan panjang tongkol
sebesar 100% dibanding kontrol dan sebesar
29,4% dibanding pemberian N 100% saja.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
perlakuan urea, biochar dan kompos berpengaruh
signifikan terhadap berat kering brangkasan, biji,
tongkol dan klobot (Tabel 3). Perlakuan N 100%
+ biochar + kompos menyebabkan rata-rata bobot
brangkasan, biji, tongkol dan klobot tanaman
jagung tertinggi. Perlakuan N 100% + biochar +

kompos meningkatkan bobot kering brangkasan
sebesar 67,3% dibanding kontrol dan 37,7%
dibanding N 100% saja. Perlakuan N 100% +
biochar + kompos juga meningkatkan bobot
kering biji sebesar 478% dibanding kontrol dan
52% dibanding N 100% saja.
Hasil penelitian menunjukan bahwa
pemberian biochar dan kompos menyebabkan
hasil tanaman jagung yang lebih baik dibanding
kontrol. Pada beberapa parameter pengamatan,
seperti jumlah baris dalam tongkol, panjang
tongkol, diameter tongkol, berat kering
brangkasan dan berat kering biji, perlakuan N
100% disertai pemberian biochar dan kompos
secara signifikan lebih tinggi dibanding perlakuan
N 100% saja. Hal ini kemungkinan disebabkan
oleh perbaikan sifat-sifat tanah oleh biochar dan
kompos sehingga ketersediaan hara dalam tanah
menjadi meningkat dibandingkan kontrol atau
pemberian urea saja. Perbaikan kondisi tanah
tersebut diduga yang menyebabkan pertumbuhan
tanaman
lebih
baik
dan
selanjutanya
menyebabkan hasil tanaman lebih baik. Menurut
beberapa penelitian sebelumnya, peningkatan
pertumbuhan serta hasil tanaman pada tanah
masam akibat pemberian biochar dan kompos
disebabkan oleh optimalisasi ketersediaan hara
tanaman, peningkatan aktivitas mikroba tanah
dan penurunan Al3+ dapat dipertukarkan
(Agegnehu et al., 2017). Namun hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengaruh pemberian biochar
+ kompos terhadap komponen hasil tidak berbeda
nyata dengan perlakuan biochar saja. Hal yang
sama terlihat dari parameter pertumbuhan
tanaman jagung.
Pada penelitian ini, perlakuan N 100% +
biochar + kompos, menyebabkan peningkatan
berat kering biji sampai sebesar 478% dibanding
kontrol dan 52% dibanding urea saja. Penelitian
sebelumnya melaporkan hal serupa, aplikasi
biochar dan kompos meningkatkan hasil tanaman
jagung sebesar 98 – 150% (Uzoma et al., 2011)
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dalam (Agegnehu et al., 2017). Penelitian lainnya
melaporkan peningkatan berat kering biji jagung

akibat pemberian 10 ton/ha biochar dan 20 ton/ha
kompos (Lelu et al., 2018).

Tabel 4. Pengaruh Biochar, Kompos dan Urea terhadap Bobot Tongkol, Bobot Tongkol
Tanpa Klobot, Jumlah Baris dalam Tongkol dan Tinggi Tongkol
Bobot tongkol
Jumlah baris
Diameter
tanpa klobot
dalam
tongkol
(g)
tongkol
(cm)
Kontrol
34,8 a
28,2 a
11,5 a
24,2 a
N 50%
121,1 b
108,1 b
27,3 bc
38,6 bc
N 100%
106,7 b
94,35 b
23,5 b
34,9 b
N 50% + biochar
134,9 b
120,7 b
29,8 bc
40,6 c
N 50% + kompos
132,2 b
117,9 b
28,8 bc
39,0 bc
N 50% + biochar + kompos
111,3 b
100,1 b
28 bc
37,5 bc
N 100% + biochar + kompos
165,8 b
146,2 b
32,5 c
42,8 c
Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT 5%.
Perlakuan

Bobot
tongkol (g)

Panjang
Tongkol
(cm)
7,7 a
14,0 bc
11,9 b
14,9 c
13,7 bc
13,5 bc
15,4 c

Tabel 5. Pengaruh Biochar, Kompos dan Urea terhadap Berat Kering Tanaman
Bobot kering oven (g)
Brangkasan
Biji
Tongkol
Klobot
Kontrol
29,7 a
14,3 a
3,4 a
3,9 a
N 50%
40,2 b
64,9 bc
9,2 b
7 ab
N 100%
36,1 ab
54,4 b
7,4 b
6,8 ab
N 50% + biochar
43,5 b
69,5 bc
7,8 b
6,8 ab
N 50% + kompos
43,2 b
68,1 bc
8b
7,3 b
N 50% + biochar + kompos
45,0 bc
60,8 bc
7,9 b
7,8 b
N 100% + biochar + kompos
49,7 c
82,7 c
9,7 b
9b
Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT 5%.
Perlakuan

KESIMPULAN
Pemberian urea disertai pemberian biochar
dan kompos berpengaruh signifikan terhadap
hampir seluruh parameter pertumbuhan dan hasil
yang diamati. Perlakuan urea 100% + biochar +
kompos berpengaruh signifikan terhadap jumlah
helai daun, diameter batang, diameter dan tinggi
tongkol serta berat kering brangkasan dan berat
kering biji dibanding pemberian urea 100% saja.
Perlakuan urea 100% + biochar + kompos juga
meningkatkan 22,6% diameter tongkol, 32,7%
berat kering brangkasan dan 52% berat kering biji
dibanding perlakuan 100% urea saja.

SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut,
mengenai pengaruh pemberian urea, biochar dan
kompos di lapangan. Selain itu, perlu juga
dilakukan penelitian beberapa musim tanam,
untuk mengetahui pengaruhnya dalam jangka
panjang.
Penulis ingin mengucapkan terima kasih
kepada Andika dan seluruh pihak yang telah
membantu terselenggaranya penelitian ini.
Penelitian ini didanai oleh DIPA Pusat Aplikasi
Isotop dan radiasi tahun 2021.
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Pengaruh Kompos Daun Paitan Diperkaya Batuan Fosfat Terhadap Pertumbuhan
Dan Produksi Tanaman Tomat (Solanum Lycopersicum L.)
Carisa Erli Fauziah1*, Didik Wisnu Widjajanto1, Dwi Retno Lukiwati 1
1

Laboratorium Ekologi dan Produksi Tanaman
Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang
e-mail : carisaerli98@gmail.com

ABSTRACT
The research purpose is to examine the effect of Tithonia diversifolia leaf compost enriched with phosphate rock on the growth
and production of servo variety tomato plants. The research design used was complete randomized design with a monofactor
pattern, nine replications with the treatment of TSP 100 kg P2O5/ha (P0), Tithonia diversifolia leaf compost 50 kg P2O5/ha +
TSP kg P2O5/ha (P1), Tithonia diversifolia leaf compost 50 kg P2O5/ha + BP 50 kg P2O5/ha (P2), Tithonia diversifolia leaf
compost 40 kg P2O5/ha + TSP 30 kg P2O5/ha + BP 30 kg P2O5/ha (P3). The parameters that were observed include plant
height, fresh weight of body plant, dry matter production of body plant, number of fruits per plant, and fruit weight per plant.
The results showed that the application of Tithonia diversifolia leaf compost enriched with P-BP and the combination of
Tithonia diversifolia leaf compost and TSP was significantly higher than the growth of tomato plants with the application of
TSP alone. The yield of tomato production with the application of Tithonia diversifolia leaf compost enriched with P-BP was
equivalent to the yield of tomato production with the application of TSP.

Keywords: Rock phosphate; Tithonia diversifolia; Compost fertilizer.

ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pengaruh pupuk kompos daun paitan diperkaya batuan fosfat terhadap pertumbuhan
dan produksi tanaman tomat varietas servo. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap pola
monofaktor, sembilan ulangan dengan perlakuan TSP 100 kg P2O5/ha (P0), kompos daun paitan 50 kg P2O5/ha + TSP 50 kg
P2O5/ha (P1), kompos daun paitan 50 kg P2O5/ha + BP 50 kg P2O5/ha (P2), kompos daun paitan 40 kg P2O5/ha + TSP 30 kg
P2O5/ha + BP 30 kg P2O5/ha (P3). Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, berat segar tajuk, produksi bahan kering
tajuk, jumlah buah per tanaman, dan bobot buah per tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaplikasian pupuk
kompos daun paitan yang diperkaya P-BP serta kombinasi pupuk kompos daun paitan dan TSP nyata lebih tinggi dibanding
pertumbuhan tanaman tomat dengan pengaplikasian TSP saja. Hasil produksi tomat dengan pengaplikasian pupuk kompos
daun paitan yang diperkaya P-BP setara terhadap hasil produksi tomat dengan pengaplikasian TSP.

Kata Kunci: Batuan fosfat, Tithonia diversifolia, Pupuk kompos.

PENDAHULUAN
Produktivitas tomat di Indonesia
mengalami kenaikan dan penurunan yang
fluktuatif. Pada tahun 2012 produktivitas
tomat diperoleh sebesar 15,75 ton/ha dan
meningkat menjadi 16,61 ton/ha pada tahun
2013, tetapi pada tahun 2014 mengalami
penurunan sebanyak 1,09 ton/ha menjadi
15,52 ton/ha (BPS, 2015). Produktivitas tomat
perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang
menyebabkan rendahnya produktivitas tomat
yaitu serangan hama dan penyakit, rendahnya

pengetahuan petani terhadap teknik budidaya yang
baik, serta tingkat kesuburan tanah yang rendah.
Pemupukan merupakan upaya yang dapat
dilakukan untuk menambah nutrisi dan unsur hara
baik mikro maupun makro yang bertujuan untuk
menyuburkan tanah sehingga tanaman mendapatkan
pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik.
Penggunaan pupuk anorganik untuk meningkatkan
kesuburan
tanah
dinilai
efektif,
tetapi
penggunaannya dalam jangka panjang akan merusak
ekosistem tanah dan air. Penambahan bahan organik
pada tanah dapat memperbaiki struktur tanah
menjadi
gembur
sehingga
mempermudah
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pertumbuhan akar tanaman dan penyerapan
hara dengan optimal (Abidin et al., 2014).
Pupuk kompos termasuk dalam salah
satu jenis pupuk organik. Daun paitan
merupakan bahan organik yang dapat
digunakan sebagai bahan pembuat pupuk
organik. Keuntungan menggunakan daun
paitan sebagai bahan organik yaitu mudah
ditemukan karena memiliki sifat adaptif yang
luas, mengandung unsur hara yang cukup
tinggi, waktu dekomposisi yang lebih singkat,
serta baik untuk memperbaiki produktivitas
tanah dan produksi tanaman. (Nurrohman et
al., 2014). Pemberian pupuk paitan dapat
meningkatkan P tersedia dalam tanah dari 81,3
mg/kg menjadi 148,3 mg/kg serta dapat
meningkatkan produktivitas tomat dari 9,5
ton/ha menjadi 13,5 ton/ha (Ngosong et al.,
2016).
Penambahan batuan fosfat (BP) pada
pupuk kompos daun paitan akan meningkatkan
kadar P2O5. Batuan fosfat sebagai pupuk P
dapat meningkatkan ketersediaan P2O5 di
dalam tanah, sehingga pemakaiannya dapat
menjadi subtitusi pupuk anorganik P yang
lebih mahal (Lestari et al., 2019). Penggunaan
pupuk semi organik berbahan dasar batuan
fosfat dengan dosis 1 kg/tanaman memberikan
hasil tertinggi pada produksi tanaman tomat
yaitu sebesar 39,69 ton/ha dibandingkan
dengan dosis tanpa pupuk maupun pemberian
pupuk lainnya (Noviardi et al., 2012)
Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji
pengaruh pupuk kompos daun paitan
diperkaya batuan fosfat terhadap pertumbuhan
dan produksi tanaman tomat varietas servo.

METODE
Penelitian telah dilakukan pada bulan
November 2020 – Mei 2021 di Green House
dan Laboratorium Ekologi dan Produksi

Tanaman,
Departemen
Pertanian,
Fakultas
Peternakan dan Pertanian, UniversitasfDiponegoro,
Semarang,fJawa Tengah. Lokasi penelitian terletak
pada posisi geografis 6°55’34” – 7°07’04” LS dan
110°16’20” – 110°30’29” BT. Berada pada
ketinggian tempat 125 meter diatas permukaan laut
(mdpl), dengan rata-rata suhu udara harian berkisar
antara 27 – 34 oC pada siang hari dan 22 – 24 oC pada
malam hari, dan kelembapan udara berkisar 75%
(BPS, 2015). Alat yang digunakan pada penelitian
adalah tray, pot plastik berukuran 40 x 40 cm, sekop,
drum, botol, gelas ukur, gembor, timbangan analitik,
penggaris atau meteran, label, kamera dan alat tulis.
Bahan yang digunakan adalah benih tomat, daun
paitan, batuan fosfat, EM4, larutan gula dan air.
Rancangan penelitian yang digunakan yaitu
rancangan acak lengkap pola monofaktor, sembilan
ulangan dengan perlakuan TSP 100 kg P2O5/ha (P0),
kompos daun paitan 50 kg P2O5/ha + TSP 50 kg
P2O5/ha (P1), kompos daun paitan 50 kg P2O5/ha +
BP 50 kg P2O5/ha (P2), kompos daun paitan 40 kg
P2O5/ha + TSP 30 kg P2O5/ha + BP 30 kg P2O5/ha
(P3). Data yanglldiperoleh dianalisis dengan
ANOVA dan pada perlakuan yang berbeda
dilakukan uji lanjutlDuncan.
Penelitian dilaksanakan dengan pembuatan
pupuk kompos sesuai perlakuan dan mempersiapkan
media tanam yaitu tanah sebanyak 9 kg yang
dimasukan ke dalam pot plastik berukuran 40 x 40
cm. Penyemaian benih dilakukan dengan menanam
benih tomat pada tray yang telah diisi tanah sebagai
media tanam. Pupuk kompos diaplikasikan pada
media tanam satu minggu sebelum pindah tanam.
Penanaman dilakukan dengan memindahkan
bibit tomat dari tray ke dalam lubang tanam sedalam
3 – 5 cm pada pot saat bibit berumur 14 hari setelah
semai. Pengaplikasian pupuk TSP dilakukan saat
setelah dilakukan pindah tanam. Penyiraman
dilakukan dua kali sehari menggunakan gembor.
Pemasangan ajirldilakukan pada 4 minggu setelah
pindah tanam Pemanenan tomat dilakukan pada
umur 65 HST saat buah telah memiliki ciri-ciri
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berwarna merah atau oranye kemerahan. Buah
tomat dipanen dengan memotong tangkai
pangkal buah menggunakan gunting pangkas.
Parameter yang1diamati adalah tinggi
tanaman, beratpsegar tajuk, produksi bahan
kering tajuk, jumlah buah1per tanaman, dan
bobot buahoper tanaman.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi Tanaman
Hasil analisisi3ragam menunjukkan
bahwa pengaplikasian pupuk organikhdan
anorganik berpengaruhonyata terhadapltinggi
tanaman. Hasil uji DMRT pengaplikasian
pupuk organik1dan anorganik terhadap
parameter pertumbuhan tanaman tercantum
pada Tabel 1.
Tabel 1. Tinggi Tanaman Tomat
Perlakuan
Tinggi tanaman (cm)
P0

55,01b

P1

82,97a

P2

86,02a

P3

76,58a

Keterangan : superskrip
perbedaan nyata (P < 0,05)

berbeda88menunjukkan

Hasil uji DMRT menunjukkanubahwa
tinggi tanaman pada perlakuanoP0 berbeda

nyata lebih rendah denganlperlakuan P1,lP2 danlP3.
Sedangkan, perlakukankP1, P2, dan P3 tidak saling
berbedajnyata. Hal ini disebabkan oleh kandungan N
yang dikandung oleh pupuk kompos daun paitan dan
pupuk kompos daun paitan diperkaya P-BP lebih
tinggi. Perlakuan P1, P2, dan P3 mendapatkan
asupan N (P0 = 0,92% N, P1 = 4,10% N, P2 = 3,43%
N, dan P3 = 4,30% N) yang lebih tinggi untuk
mendukung
pertumbuhan
vegetatif
yaitu
pertumbuhan tinggi tanaman. Simamora et al. (2019)
menyatakanybahwayunsur nitrogen diperlukan oleh
tanaman1dalam menunjanghpertumbuhan vegetatif
tanaman seperti pertumbuhan batang, akar, dan
daun.
Tinggi tanaman menunjukkan adanya
pertumbuhan pada tanaman karena terjadinya
penambahan sel. Menurut Hapsari et al. (2017)
penambahan tinggi tanaman menunjukkan bahwa
adanya pembelahan sel akibat dari translokasi
asimilat yang meningkat sehingga terjadi
pertumbuhan tanaman.
Berat Segar dan Produksi Bahan Kering Tajuk
Hasil88analisis ragam8menunjukkan bahwa
pengaplikasian pupuk organikudanuanorganik
berpengaruh1nyata1terhadap berat segar dan
produksi bahan kering tajuk. Berdasarkan Tabel 2.
diketahui bahwa bahwa berat segar tajuk pada
perlakuan P0 berbeda nyata lebih rendah terhadap
perlakuan P1 sedangkan perlakuan P1, P21danjP3
tidak saling berbeda nyata.

Tabel 2. Berat Segar dan8Produksi Bahan9Kering Tajuk Tomat
Perlakuan
Berat segar tajuk (g/tanaman)
Produksi bahan kering tajuk (g/tanaman)
b
P0
47,60
11,20b
P1
93,43a
18,00a
a
P2
87,02
21,39a
P3
68,97a
15,39a
Keterangan : superskrip berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan nyata (P < 0,05)
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Perlakuan dengan pemberian pupuk
kompos daun paitan menunjukkan hasil berat
basah tajuk yang lebihjtinggijdarijpada perlakuan
tanpa0pemberian pupuk kompos daun paitan.
Pemberian pupuk kompos menyebabkan kondisi
kesuburan tanah meningkat sehingga mendukung
tanaman. Angka berat basah tajuk akan sejalan
dengan angka tinggi tanaman dan jumlah daun.
Kustiani (2018) menyatakan bahwa penambahan
tinggi tanaman dan jumlah daun akan berjalan
seiring dengan peningkatan berat basah tajuk
tanaman.
Hasil uji000DMRT00pada Tabel 2.
menunjukkan bahwa produksi berat kering tajuk
pada perlakuan4P0 berbeda nyata lebih2rendah
terhadap2perlakuan P1 sedangkan perlakuan P1,
P2 dan P3 tidak saling berbeda nyata. Bahan
kering tanaman menunjukkan hasil dari
metabolisme
tanaman
yaitu
terjadinya
pertumbuhan tanaman. Fitriani dan Haryanti
(2016) menyatakan bahwa bahan kering tanaman
menunjukkan hasil fotosintesis dan metabolisme
sehingga
terjadi
pertumbuhan
tanaman.
Pertumbuhan tanaman terjadi karena adanya
pembelahan sel-sel tanaman. Menurut Hapsari et
al. (2017) peningkatan pembelahan sel-sel

pertumbuhan tanaman yang maksimal. Hal ini
sesuai1dengan pendapat Dewi & Jumini (2012)
yang menyatakan bahwa pemberian kompos pada
tanah dapat memperbaiki kesuburan tanah dan
terciptanya kondisi fisik, biologi, dan kimia tanah
yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan
disebabkan oleh peningkatan asimilat sehingga
terjadi pertumbuhan tanaman.
Jumlah dan Bobot Buah Per Tanaman
Hasil sidik ragam menunjukkan7bahwa
tidak terdapat pengaruh pada jumlah dan bobot
buah yperytanaman tomat pada seluruh perlakuan
disajikan pada Tabel 3. Seluruh perlakuan
mendapatkan pasokan P yang seimbang sehingga
tidak terdapat pengaruh pada jumlah buah per
tanaman. Pembentukan buah dipengaruhi oleh
unsur P. Hal ini sesuai dengan pendapat Kurnia et
al. (2019) yang7menyatakan7bahwa fosfor
berperan dalam menstimulasi pembungaan,
pembentukan buah dan pemasakan biji. Seluruh
perlakuan dapat menyerap unsur P dengan baik.
Menurut Khairunnisa et al. (2019) jumlah buah
yang terbentuk menunjukkan unsur P yang
terserap oleh tanaman.

Tabel 3. Jumlah dan Bobot1Buah Tomat per Tanaman
Perlakuan
Jumlah buah
P0
1,89
P1
2,11
P2
3,67
P3
2,00

Bobot buah (g/tanaman)
31,13
34,54
54,86
32,18
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Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa
tidakjterdapatjpengaruh pada bobot buah per
tanaman tomat pada seluruh perlakuan. Bobot
buah dipengaruhi oleh unsur P. Tidak terdapat
pengaruh pada bobotobuahoper tanaman tomat
yang signifikan disebabkan karena ketersediaan
unsur P yang setara pada seluruh perlakuan.
Bobot buah dipengaruhi oleh unsur P yang
diserap oleh tanaman. Lestari et al. (2019)
menyatakan bahwa unsur P mendorong proses
pembentukan dan perkembangan buah. Bobot
buah juga dipengaruhi oleh hasil fotosintesis
tanaman. Afifi et al. (2017) menyatakan bahwa
faktoroyangomempengaruhi bobot dan ukuran
buah adalah hasil fotosintesis yang telah terjadi
dalam tanaman.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil1penelitianimenunjukkan
bahwa pertumbuhan tanaman tomat dengan
pengaplikasian pupuk kompos daun paitan yang
diperkaya P-BP serta kombinasi pupuk kompos
daun paitan dan TSP lebih tinggi dibanding
pertumbuhan
tanaman
tomat
dengan
pengaplikasian TSP saja. Hasil produksi tomat
dengan pengaplikasian pupuk kompos daun
paitan yang diperkaya P-BP setara terhadap hasil
produksi tomat dengan pengaplikasian TSP.
Berdasarkan hasil penelitian maka pupuk kompos
paitan diperkaya dengan BP 50 kg P2O5/ha dapat
dijadikan sebagai substitusi pupuk TSP dan
pilihan alternatif pupuk ramah lingkungan pada
budidaya tanaman tomat.
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ABSTRACT
Orchids are one of the important commodities with high economic value, both as cut flowers and potted plants uses. Breeding
new varieties of cut flower Dendrobium at the Indonesian Ornamental Plant Research Institute (IOCRI) has been carried out
since 2005 at the Segunung Research Station (greenhouse) and Pasarminggu Research Station (greenhouse, screen house, and
tissue culture laboratory) by reciprocally conventional crossbreeding. The objective of the riset was to produce new varieties
of Dendrobium as cut flowers. The parent material used in this research was Dendrobium Burana Gold Splash as male parent
with Dendrobium (Kiyosi Izumi x Royal Color) as female parent. Observation of individual plants from population CF022 was
carried out for two flowering times (2009 and 2010). From this research, 6 new varieties of Dendrobium BALITHI CF022
were obtained that available as the cut flower characters, including long flower stalks (30-50 cm), large number of flower
buds (10-15 buds), flower arrangement facing two directions, the flower is purple, the flower shape is round shape and star
shape.

Keywords : Breeding, Orchids, Crossing

ABSTRAK
Anggrek merupakan salah satu komoditas penting yang bernilai ekonomi tinggi, baik sebagai bunga potong maupun tanaman
pot. Kegiatan perakitan varietas baru Dendrobium bunga potong di Balai Penelitian Tanaman Hias (Balithi) telah dilakukan
sejak 2005 di Kebun Percobaan Segunung (rumah kaca) dan Kebun Percobaan Pasarminggu (rumah kaca, rumah sere, dan
labolatorium kultur jaringan dengan melakukan persilangan konvesional secara resiprok. Penelitian ini bertujuan untuk
menghasilkan varietas baru Dendrobium sebagai bunga potong. Bahan tetua yang digunakan dalam kegiatan ini adalah
Dendrobium Burana Gold Splash sebagai induk jantan dengan Dendrobium (Kiyosi Izumi x Royal Color) sebagai induk betina.
Pengamatan tanaman individu dari populasi CF022 dilakukan selama dua kali pembungaan yaitu pada akhir tahun 2009 dan
pertengahan tahun 2010 terhadap karakter-karakter yang sesuai sebagai bunga potong. Dari penelitian ini diperoleh 6 varietas
baru Dendrobium BALITHI CF022 yang sesuai dengan karakter bunga potong antara lain tangkai bunga panjang (30-50 cm),
jumlah kuntum bunga banyak (10-15 kuntum), susunan bunga rapi menghadap dua arah, bunga berwarna ungu, bentuk bunga
bulat dan bintang.

Kata Kunci: Pemuliaan, Anggrek, Persilangan

PENDAHULUAN
Bunga anggrek Dendrobium merupakan
salah satu jenis tanaman hias bernilai ekonomis
tinggi baik sebagai bunga pot maupun bunga
potong ( Widiastoety et al. 2010, De et al. 2015)
Diantara genus anggrek yang ada di dunia, genus
Dendrobium semakin popular penggunaannya
sebagai bunga potong karena bunganya yang
bervariasi dalam warna, bentuk, dan ukuran,
memiliki kesegaran yang lebih lama, tangkai
bunga lentur sehingga mudah dirangkai, serta

produktivitasnya tinggi (Khosravi et al., 2009;
Widiastoety et al. 2010). Hasil studi yang
dilakukan oleh Hinsley and Roberts (2015)
menunjukkan bahwa dalam perdagangan
internasional di Jepang dan Inggris, genus yang
banyak ditanam untuk diperdagangkan adalah
anggrek Dendrobium (55.7%) diikuti oleh
Phalaenopsis (50.5%) kemudian Paphiopedilum
(39.1%).
Kegiatan pemuliaan Dendrobium sudah
dilakukan sejak lama oleh pemulia untuk
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memenuhi tuntutan konsumen bunga yang
seleranya selalu berubah-ubah dari waktu ke
waktu mendorong pemulia untuk terus menerus
mendapatkan varietas baru yang sesuai dengan
selera konsumen, salah satunya melalui teknik
hibridiasi untuk menghasilkan keragaman genetik
yang dilanjutkan dengan seleksi (Dwiatmini
2013, De et al. 2014, Hartati et al. 2014, Hartati et
al. 2019, ). Pemilihan karakter tetua untuk
menghasilkan anggrek sesuai selera konsumen
menjadi perhatian penting seperti penampilan
yang baru, karakter kualitatif (warna bunga dan
bentuk bunga) juga karakter kuantitatif seperti
jumlah kuntum dan panjang malai, serta
karakter.ketahanan ( Li et al. 2021)
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mendapatkan klon F1 hasil hibridisasi
Dendrobium (Kiyosi Izumi x Royal Color) x
Dendrobium Burana Gold Splash untuk varietas
baru Dendrobium bunga potong.
METODE
Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan
Segunung pada ketinggian tempat 1.100 m dpl
dan Kebun Percobaan Pasarminggu pada
ketinggian tempat 50 m dpl, serta labolatorium
kultur jaringan Balithi Pasarminggu. Bahan tetua
yang digunakan dalam kegiatan ini adalah
Dendobium Burana Gold Splash sebagai induk
jantan dengan Dendrobium (Kiyosi Izumi x Royal
Color) sebagai induk betina. Zuriat dari hasil
persilangan kedua tetua selanjutnya diperoleh F1
yang diberi kode CF-022.
Metode persilangan mengikuti metode
persilangan anggrek Dendrobium (Soedjono
1997) Persilangan dilakukan sehari atau dua hari
setelah bunga mekar atau minggu pertama sampai
minggu ke lima sejak bunga mekar sempurna.
Penyemaian dengan biji dilakukan secara aseptik
pada media Vacin and Went (1949) padat di
dalam botol kaca dan dipelihara di ruangan
laboratorium pada suhu 24oC diletakkan dibawah

lampu neon 40 watt. Protokorm yang sudah
tumbuh disubkultur pada media Vacin and Went
(1949) padat yang diberi tambahan bubur pisang
ambon (75 g/l) dan charcoal (1 g/l). Setelah
tumbuh menjadi planlet yang cukup besar, planlet
ditanam secara kompotan pada media pakis cacah
dan ditumbuhkan di rumah kaca. Setelah planlet
tumbuh semakin besar menjadi bibit anggrek
selanjutnya bibit ditanam secara individu pada
media arang, ditumbuhkan di rumah sere dengan
menggunakan paranet dengan intensitas cahaya
50%-60% untuk merangsang pembungaan.
Pemberian pupuk Topsoil (2ml/l) 2 kali seminggu
dan penyemprotan insektisida dan fungisida
sesuai anjuran. Seleksi individu tanaman
berbunga dilakukan terutama terhadap karakter
kualitatif yaitu warna dan bentuk bunga yang
menarik, selanjutnya karakter karakter kuantitatif
yang sesuai dengan idiotipe tanaman anggrek
Dendrobium bunga potong. Metode pengujian
dilakukan melalui observasi setiap individu
tanaman
berbunga
dengan
pengamatan
morfologi, setelah itu dilakukan seleksi
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Observasi
tanaman
terseleksi
tersebut
berdasarkan variabel pengamatan karakter
kualitatif dan kuantitatif, yaitu : umur berbunga,
jumlah tangkai bunga per tanaman, panjang
tangkai bunga, jumlah kuntum bunga, warna
bunga, corak bunga, panjang rachis, ukuran
bunga, arah menghadap bunga, bibir bunga
(panjang,
lebar,
warna).
Pengamatan
pembungaan dilakukan dua kali masa berbunga.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan perakitan varietas Dendrobium
bunga potong menggunakan tetua jantan
Dendrobium Burana Gold Splash, yang
membawa karakteristik spesies Dendrobium
bigibum dan berpotensi menghasilkan turunan
bentuk bunga bulat, dengan tetua betina
Dendrobium (Kiyosi Izumi x Royal Color), yang
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membawa
karakteristik
seperti
spesies
Dendrobium phalaenopsis dan berpotensi
menghasilkan keturunan warna ungu, telah
dilakukan
dan
dapat
dilihat
Skema
persilangannya pada Gambar 1. Aceto & Gaudio
(2011) menyatakan bahwa gen yang berperan
pada pembentukan periant bunga anggrek adalah
peristiwa duplikasi dan perubahan gen regulator
pada MADS Box yang diikuti oleh subfunctionalization dan neo-functionalization.
Den. (Kiyosi
×
Den. Burana
Izumi ×
Gold Splash
Royal
(♂)
Color)(♀)
F1 (CF-022)

Kedua tetua yang digunakan merupakan turunan
dari Dendrobium Seksi Phalaenanthe seperti D.
phalaenopsis, D. bigibum, D. affine yang
mempunyai karakter agak besar atau besar,
bentuk bunga seperti kupu kupu atau bundar,
warna ungu dan putih, dan jumlah kuntum bunga
12 kuntum per tangkai serta petal lebih besar dari
sepal.

Seleksi I
57 individu
Seleksi II
26 individu
CF 022-5, CF 022 13, CF 022-19, CF 02220, CF 022-21, CF 022-22, CF 022-23,
CF022-24, CF 022-25, CF 022-26, CF
022-27, CF 022-28, CF 022-29, CF 02230, CF 022-33, CF 022-35, CF 022-38,
CF022-56, CF022-61, CF022-62, CF02263, CF022-64, CF022-66, CF022-67,
CF022-68, CF022-69
Gambar 1. Kegiatan Persilangan dan Seleksi CF022
Dari 57 tanaman individu yang berbunga
serempak tahun I ternyata penampilan fenotifik
untuk karakter warna bunga pink sampai ungu
dominan diwariskan dari induk betina. Sedang
untuk karakter bentuk bunga yang ditampilkan
oleh populasi CF022 berbentuk kupu-kupu atau
hampir bundar, karakter bentuk bunga diturunkan
dari kedua induknya. Populasi CF022 memiliki
karakteristik perpaduan antara dua tetuanya.

Gambar 2. Keragaman Bentuk dan Warna Bunga
F1 CF022 Hasil Seleksi Tahap II
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Karakter kualitatif warna bunga dan bentuk
bunga
Karakter kualitatif bentuk dan pola warna pada
bunga anggrek merupakan identitas standar
visual (Li et al. 2020) sehingga karakter kualitatif
tersebut menjadi karakter kualitatif yang wajib
dalam deskripsi VUB. Dari 66 tanaman individu
CF022 dominan menghasilkan warna ungu yang
dimiliki oleh tetua betina. Warna kuning yang
dimiliki tetua jantan tidak muncul pada bagian
depan sepal petal bunga F1. Semua tanaman
populasi CF022 memiliki warna bunga gradasi
ungu, dari ungu muda, ungu terang sampai ungu
kemerahan tanpa corak warna lain. Perbedaan
warna bunga terjadi pada bagian permukaan
belakang dari sepal dorsal, sepal lateral ataupun
petal. Permukaan bagian belakang pada individu
populasi CF022 ada yang berwarna putih, kuning
ataupun pink muda. Hasil ini sejalan dengan yang
diperoleh Fadelah (2007) dimana hasil
persilangan antara Dendrobium berwarna ungu
dengan
Dendrobium
berwarna
kuning
menghasilkan anakan yang memiliki warna ungu.
Menurut Marilyn (2003) warna ungu pada
anggrek merupakan warna yang dominan.
Wannakrairoj
and
Rattamanee
(2012)
melaporkan pada sepal angrek Dendrobium
warna ungu pinkish dikendalikan oleh alel M
dominan dan warna putih dikendalikan oleh alel
m resesif. Adapun pada petal alel C dominan
mengendalikan warna ungu pinkish dan alel c
resesif mengendalikan warna putih. Warna ungu
pada bunga anggrek berkorelasi dengan
kandungan anthocyanin (Tatsuzawa et al. 2010).
Suat Hian Tan et al. (2014) melaporkan pada
bermacam bunga anggrek yang berwarna
pink,merah, dan ungu (Mokara Pink, Mokara
Aranda, Mokara Gold Nugget, Dendrobium
Sonia 17, Ascocenda Dong Tarn) diketahui
memiliki kandungan anthosianin lebih tinggi
dibanding bunga anggrek berwarna putih yaitu
Shavin White. Pada anggrek Cattleya “KOVA”

akumulasi sianin menghasilkan warna bunga
ungu-merah dikendalikan oleh gen RcPAP1,
sedangkan warna kuning dikendalikan oleh gen
RcPCP1 yang mempromosikan karoten dan
akumulasi lutein (Li et al. 2020). Adapun
Tatsuzawa et al. (2010) menyatakan bahwa
faktor utama warna merah pada bunga Disa
orchids
lebih ditentukan oleh kandungan
Pelargonidin (anthocyanin).
Warna ungu yang dominan pada sepal, petal dan
bibir dominan berasal dari induk betina yang
merupakan keturunan dari D. phalaenopsis
maupun D. bigibum merah. Dari hasil observasi
terhadap karakter warna bunga pada populasi
CF022, terseleksi 2 kelompok warna yaitu warna
ungu cerah dan warna ungu kemerahan.
Adapun bentuk bunga dari F1 yang terseleksi
dan terpilih sebagai varietas kebanyakan
berbentuk bulat. Nurmalinda et al. (2011)
melaporkan bahwa bentuk bulat pada
Dendrobium lebih disukai konsumen di Taman
Anggrek Indonesia Permai (TAIP) dan Taman
Anggrek Ragunan (TAR) di Jakarta Selatan. Pada
anggrek, bentuk bibir/sepal/petal dikendalikan
oleh kelompok protein B dan AGL6 bentuk L
(OAP3-2/OAGL6-2/OPI) dan SP (OAP31/OAGL6-1/OPI) (Hsu et al. 2021).
Karakter kuantitatif jumlah tangkai bunga,
jumlah kuntum bunga, dan panjang tangkai
bunga
Moniruzaman et al. (2012), melaporkan
panjang spike, panjang rachis, jumlah kuntum dan
daya tahan bunga memiliki nilai heritabilitas dan
kemajuan genetik yang tinggi, jumlah kuntum,
menunjukkan peranan gen aditif yang besar
sehingga peluang penigkatan karakter ini dapat
dilakukan melalui seleksi. Jumlah tangkai bunga
pada tanaman individu klon CF022 dari
pembungaan pertama hanya satu tangkai per
pseudobulb, dan pada pembungaan kedua ada
beberapa individu menghasilkan 2 tangkai bunga
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per pseudobulb. Jumlah kuntum bunga individu
klon CF022 dari pembungaan pertama hanya 5-7
kuntum, pada pembungaan kedua menjadi 8-15
kuntum per tangkai bunga. Hal ini terjadi karena
pembungaan pertama tanaman baru belajar
berbunga dan selanjutnya tanaman beradaptasi
dan tumbuh menjadi lebih besar, sehingga
kemampuan berbunga pun lebih banyak. Dari sisi
preferensi konsumen, Nurmalinda et al. (2011)
melaporkan jumlah kuntum bunga yang disukai
konsumen pada bunga anggrek Dendrobium
adalah 12-16 kuntum per tangkai. Panjang tangkai
bunga diukur dari bagian pangkal tangkai bunga
sampai bagian ujung bunga terakhir. Dari hasil
pengamatan terdapat peningkatan panjang
tangkai bunga. Pada pembungaan pertama
panjang tangkai bunga rata-rata kurang dari 20

cm, tetapi pada pembungaan kedua panjang
tangkai bunga mencapai 30 cm. Kemampuan
karakter kuantitatif sangat dipengaruhi oleh
perawatan, seperti pemupukan. Monda et al.
(2014) melaporkan adanya peningkatan pada
karakter kuantitatif anggrek Dendrobium (seperti
tingi tanaman, ukuran daun) akibat pemberian
pupuk NPK dibanding tanaman anggrek
Dendrobium yang tidak diberi pupuk NPK. Naik
et al. (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan dan
inisiasi bunga pada tanaman anggrek sangat
ditentukan oleh genotipe dan interaksinya dengan
lingkungan tumbuhnya (iklim mikronya).
Karakter kualitatif dan kuantitatif galur harapan
hasil persilangan yang terseleksi dapat dilihat
pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakter Kuantitatif dan Kualitatif Tetua dan F1 CF022 Terseleksi dan Terpilih Sebagai
Bunga Potong
No Karakter
Tetua
Klon F1 Terpilih
Dendrobi Dendrobi
um Kiyosi um
Izumi x
Burana
CF022. CF022. CF022. CF022. CF022. CF022.
Royal
Gold
21
23
27
28
58
62
Color (♀) splash (♂)
1.

Ukuran
tanaman

Sedang

Sedang

Sedang
(52
cm)

Sedang
(42 cm)

Sedang
(40,6
cm)

2.

Pertumbu
han
pseudobu
lb
Warna
pseudobu
lb

Tegak

Tegak

Tegak

Tegak

Tegak

Hijau

Hijau

Hijau

Hijau

Hijau

3.

Sedang
(49,2
cm)
Tegak

Hijau

Sedang
(47 cm)
Tegak

Sedang
(39,0
cm)
Tegak

Hijau

Hijau
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4.

Panjang
daun

4,1 cm

3,8 cm

5.

Lebar
daun

2,7 cm

2,6 cm

6.

Bentuk
daun
Warna
daun

Linier

Linier

Hijau

Hijau

8.

Ketegaka Tegak
n tangkai
bunga

Semi
tegak

9.

Diameter
tangkai
bunga
Panjang
tangkai
bunga
Jumlah
tangkai
bunga/bat
ang
Aroma
bunga
Jumlah
kuntum
bunga
Lebar
kuntum
bunga
Panjang
kuntum
bunga

0,4 cm

0,43 cm

Panjang
(42 cm)

Panjang
(42 cm)

1 tangkai

1 tangkai

Tidak ada

Tidak ada

16
kuntum

14
kuntum

6,5 cm

5,1 cm

7.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

13, 8 – 14 cm
15,6 cm

15
– 15 – 15, 14,5 –
16,2 cm 6 cm
15,
1
cm
13, 8 – 5,7
– 5,5 – 6 4,5
– 5,0
–
15,6 cm 5,9 cm
cm
4,6 cm
5,1 cm
LaCFet LaCFet LaCFet LaCFet LaCFet

15,0 –
15,
3
cm
4,7
–
4,9 cm
LaCFet

Hijau
( RHS
Color
Chart
Code
RHS 146
D)
Tegak
Tegak
Semi
Semi
Semi
(Vertik (Vertik
Tegak Tegak
tegak
al)
al)
(Vertik (Vertik
(Vertik
al)
al)
al)
0,4
– 0,4
– 0,35 cm 0,36 cm 0,3 cm
0,5 cm
0,5 cm

Hijau
( RHS
Color
Chart
Code
RHS 146
D)
Tegak
(Vertika
l)

Hijau
( RHS
Color
Chart
Code
RHS
146 D)

Hijau
( RHS
Color
Chart
Code
RHS
146 D)

Hijau
(RHS
Color
Chart
Code
RHS
146 D)

Hijau
(RHS
Color
Chart
Code
RHS
146 D)

0,3 cm

29
– 47
–
37,1
50,9 cm
cm
1
1
tangkai tangkai

45 – 47
cm

40 – 42 21,9 – 27
–
cm
23,3 cm 30,3 cm

1
tangkai

1-2
tangkai

1
tangkai

1
tangkai

Tidak
ada
6-10
kuntum

Tidak
ada
7-13
kuntum

Tidak
ada
13 – 15
kuntum

Tidak
ada
8 - 13
kuntum

Tidak
ada
10 – 13
kuntum

Tidak
ada
8 – 13
kuntum

6,8 cm

6,5 –
6,9cm

6,0 –
6,1 cm

6,0 –
6,1 cm

7,0
–
7,2 cm

6,0 –
6,1 cm

5,8
–
6,0 cm

5,5 cm

5.9 –
6,4 cm

5,1 –
5,3 cm

5,0 –
5,5 cm

5,3
–
5,5 cm

5,3 –
5,5 cm

4,3
–
4,5 cm
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16.

Panjang
malai
bunga

35,7 cm

30,5 cm

35 – 39
cm

32 - 39
cm

17.

Tipe
pembung
aan
Susunan
kuntum
bunga
Warna
bunga
keseluruh
an

Raceme

Raceme

Raceme

Raceme

Teratur,
selang
seling
Ungu
Marun

Teratur,
selang
seling
Kuning

Teratur,
selang
seling
Ungu
(RHS
Color
Chart
Code 79
C)

Teratur,
selang
seling
Ungu
(RHS
Color
Chart
Code 77
A)

Teratur,
selang
seling
Ungu
(RHS
Color
Chart
Code
N81 A)

Bintang

Bulat

Teratur,
selang
seling
Ungu
cerah
(RHS
Color
Chart
Code
N81 A)
Bulat

Teratur,
selang
seling
Ungu
(RHS
Color
Chart
Code
79 D)

Bentuk
bunga
Bentuk
sepal
dorsal
Bentuk
sepal
lateral
Corak
sepal
dorsal
Warna
dasar
sepal
dorsal

Teratur,
selang
seling
Ungu
cerah
(RHS
Color
Chart
Code
N81 A)
Bulat

Bulat

Bulat

Bulat

Bintang

Jorong

Jorong

Jorong

Jorong

Jorong

Jorong

Jorong

Jorong

Jorong

Jorong

Jorong

Jorong

Jorong

Jorong

Jorong

Jorong

Tidak
bercorak

Tidak
bercorak

Ungu

Kuning

Tidak
bercora
k
Ungu
(RHS
Color
Chart
Code 79
C)

Tidak
bercora
k
Ungu
(RHS
Color
Chart
Code 77
A)

Tidak
bercora
k
Ungu
(RHS
Color
Chart
Code
N81 A)

Tidak
Bercorak

Tidak
Bercorak

Ungu

Kuning

Tidak
bercora
k
Ungu
cerah
(RHS
Color
Chart
Code
N80 A)
Tidak
Bercora
k
Ungu
(RHS
Color
Chart

Tidak
bercora
k
Ungu
(RHS
Color
Chart
Code
79 D)

Corak
sepal
lateral
Warna
dasar
sepal
lateral

Tidak
bercora
k
Ungu
cerah
(RHS
Color
Chart
Code
N81 A)
Tidak
Bercora
k
Ungu
cerah
(RHS
Color

Tidak
Bercora
k
Ungu
(RHS
Color
Chart

Tidak
Bercora
k
Ungu
(RHS
Color
Chart

Tidak
Bercora
k
Ungu
(RHS
Color
Chart

Tidak
Bercora
k
Ungu
(RHS
Color
Chart

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

29 – 31
cm

5,3
– 21,9 – 20,0 –
5,5 cm
23,3 cm 21,0
cm
Raceme Raceme Raceme Raceme
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27.

Chart
Code
N81 A)
-

Code 79 Code 77 Code
C)
A)
N81 A)

Code 79
D)

Code
79 D)

-

-

-

-

Bulat
telur
(ovate)

Buat
telur

Bulat
telur
(ovate)
Tidak
Tidak
bercora bercora
k
k
Ungu
Ungu
(RHS
(RHS
Color
Color
Chart
Chart
Code 77 Code
A)
N81 A)

-

Warna
corak
sepal
lateral
Bentuk
petal

-

Ungu

Spatulae

Bulat telur Bulat
telur
(ovate)

Bulat
telur
(ovate)

29.

Corak
petal

Tidak
bercorak

Tidak
bercorak

30.

Warna
dasar
petal

Ungu

Kuning

Tidak
Tidak
bercora bercora
k
k
Ungu
Ungu
(RHS
(RHS
Color
Color
Chart
Chart
Code 79
Code
D)
79 D)

31.

Warna
dasar
bibir
tengah

Ungu

Ungu

Corak
Bercorak
pada bibir
tengah
Bentuk
Jorong
bibir
tengah
Warna
Ungu
dasar
bibir tepi

-

Ungu
tua
(RHS
Color
Chart
Code 79
B))
-

Ungu
tua
(RHS
Color
Chart
Code
79 B)
-

Ungu
tua
(RHS
Color
Chart
Code 79
B)
-

Ungu
(RHS
Color
Chart
Code 77
A)

32.

Tidak
bercora
k
Ungu
cerah
(RHS
Color
Chart
Code
N81 A)
Ungu
cerah
(RHS
Color
Chart
Code
N81 A)
-

Bulat
telur
(ovate)
Tidak
bercora
k
Ungu
(RHS
Color
Chart
Code 79
C)

-

Ungu
tua
(RHS
Color
Chart
Code
N81 A)
-

Jorong

Jorong

Jorong

Jorong

Jorong

Jorong

Jorong

Ungu

Ungu
cerah
(RHS
Color
Chart
Code
N81 A)

Ungu
tua
(RHS
Color
Chart
Code 79
B))

Ungu
tua
(RHS
Color
Chart
Code
79 B)

Ungu
tua
(RHS
Color
Chart
Code
79 B)

Ungu
(RHS
Color
Chart
Code 77
A)

Ungu
tua
(RHS
Color
Chart
Code
N81 A)

28.

33.

34.
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KESIMPULAN
Dari penelitian ini diperoleh 6 varietas baru
Dendrobium BALITHI CF022 yang sesuai
dengan karakter bunga potong dan disukai
konsumen yaitu tangkai bunga panjang (30-50
cm), jumlah kuntum bunga banyak (10-15
kuntum), susunan bunga rapi menghadap dua
arah, bunga berwarna ungu, bentuk bunga bulat
dan bintang.
UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis banyak mengucapkan kepada bapak
Ramdhanih dan bapak Giant Prayogo, yang sudah
membantu penelitian di lapang.
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Kajian Perbandingan Sex Ratio dan Fruit Set
Tanaman Menghasilkan (TM 1, 2 dan 3)
Kelapa Sawit Varietas LaMe Socfindo
Aries Sukariawan, Eka Bobby Febrianto, Surya Abady Pasaribu
STIPAP, Medan
Korespondensi : surya.abady25@gmail.com
ABSTRACT
Ketersediaan bunga jantan sangat mempengaruhi persentase fruit set. Bunga jantan merupakan tempat tinggal bagi serangga
penyerbuk E. kamerunicus, semakin banyak bunga jantan maka populasi seranggga E. kamerunicus akan meningkat yang akan
membuat proses penyerbukaan terjadi dengan sempurna. Hal ini akan membuat bunga betina akan terserbuki dan akan minim
partenokarpi. Ketika persentase fruit set tingi cenderung nilai fruit to bunch juga ikut tinggi karena brondolan lebih banyak dari
bunga dan buah partenokarpi yang membuat beratnya juga semakin meningkat walau jumlah brondolanya semakin sedikit.
Penelitian ini dilaksanakan pada tanaman menghasilkan (TM 1, 2 dan 3) di PT Mopoli Raya Estate II, Aceh Tamiang. Waktu
penelitian ini selama 2 bulan yaitu November – Desember 2020. Peneitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok
(RAK) non faktorial yaitu pengambilan data primer yang dianalisa dengan Analysis of Variance (ANOVA) dan analisis korelasi
kemudian dilakukan uji lanjut menggunakan Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5% serta korelasi beberapa parameter
pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan nilai sex ratio pada TM 3 (74,1%) lebih rendah dari TM 2 (82,3%) dan TM 3
(91,7%). Sex ratio rendah pada TM 3 karena ketersediaan bunga jantan yang cukup cenderung membuat persentase fruit set dan
fruit to bunch akan tinggi. Persentase fruit set TM 3 (80,1%) lebih tinggi dari TM 1 (52,5%) dan TM 2 (49,2%). Diikuti nilai
fruit to bunch TM 1, 2 dan 3 berturut turut (61,8%), (56,4%) dan (70,5%). Ketika persentase fruit set tinggi cenderung nilai fruit
to bunch akan tinggi.
Kata Kunci : Bunga jantan; Fruit set; Fruit to bunch; Sex rasio

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) merupakan
salah satu jenis tanaman perkebunan yang
menduduki posisi terpenting di sektor pertanian,
hal ini dikarenakan kelapa sawit mampu
menghasilkan nilai ekonomi terbesar per
hektarnya jika dibandingkan dengan tanaman
penghasil minyak atau lemak lainya. Selain itu
kelapa sawit juga memiliki banyak manfaat yaitu
sebagai bahan bakar alternatif biodisel, bahan
pupuk kompos, bahan dasar industri lainnya
seperti industri kosmetik, industri makanan, dan
sebagai obat. Prospek pasar bagi olahan kelapa
sawit cukup menjanjikan, karena permintaan dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan yang
cukup besar, tidak hanya di dalam negeri, tetapi
juga di luar negeri. Oleh sebab itu, sebagai negara
tropis yang masih memiliki lahan yang cukup
luas, Indonesia berpeluang besar untuk
mengembangkan perkebunan kelapa sawit.

Seiring dengan perkembangan kelapa sawit di
Indonesia, permasalahan penurunan berat tandan
dan fruit set kembali terjadi pada beberapa dekade
terakhir. Penurunan nilai fruit set tersebut terjadi
dibeberapa wilayah Indonesia seperti Banten,
Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Utara dan
Sumatera Selatan dengan kondisi yang beragam.
Rerata E. kamerunicus lebih rendah 40% dan
rerata fruit set turun 16% (Purba dkk., 2010).
Fruit set yang baik pada kelapa sawit nilainya
diatas 75% yang dapat dicapai dengan kehadiaran
minimal sekitar 20.000 inividu E. kamerunicus
per hektar (Balit Palma, 2015). Upaya untuk
meningkatkan hasil fruit set kelapa sawit dapat
dilakukan dengan mengoptimalkan popolasi E.
kamerunicus sehingga tidak kurang dari jumlah
minimal yang harus tersedia dilapangan (Kahono
dkk., 2012). Selain itu, tingkat keberhasilan
penyerbukan oleh E. kamerunicus pada bunga
betina memerlukan perhatian yang cermat dan
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perlu untuk mengetahui persentase populasi E.
kamerunicus yang mengunjungi bunga betina
kelapa sawit. Populasi E. kamerunicus juga
dipengaruhi oleh umur tanaman kelapa sawit.
Fruit set adalah perbandingan atau rasio buah
yang jadi (berkembang karena terjadi
penyerbukan) dibandingkan dengan total buah
(buah yang jadi ditambah dengan buah
partenokarpi) dalam satu tandan buah kelapa
sawit. Buah yang jadi dicirikan dengan adanya
inti buah (kernel) yang merupakan hasil akhir dari
perkawinan polen (tepung sari) dari bunga jantan
dengan sel telur didalam bunga betina kelapa
sawit, sedangkan buah partenokarpi tidak
memiliki kernel. Buah yang jadi umumnya akan
berkembang dan mempunyai daging buah buah
(mesocarp) yang mengandung minyak, walaupun
terkadang dijumpai buah partenokarpi dengan
daging yang tebal tetapi tidak mempunyai kernel
namun berjumlah kurang dari 0,1% pertandan
(Prasetyo dkk., 2012). Sedangkan rasio buah
terhadap tandan/ fruit to bunch (F/B) merupakan
perbandingan berat berat buah (brondolan)
terhadap berat keseluruhan tandan.
Nilai fruit set yang rendah dapat menyebabkan
terbentuknya buah landak, partenokarpi/mantel.
Buah landak adalah tandan yang memiliki
cabang-cabang spikelet yang tidak ada buahnya
(brondolan) terlihat relatif sehingga tampak
seperti landak (Harahap dkk, 2013).
Urgensi Masalah
Produktivitas kelapa sawit sangat dipengaruhi
varietas, umur tanaman dan juga pemeliharaan
yang dilakukan. Beberapa faktor yang
mempengaruhi produktivitas kelapa sawit antara
lain sex ratio, nilai fruit set dan fruit to bunch.
Tinggi rendahnya sex ratio akan mempengaruhi
efektivitas penyerbukan. Ketika nilai fruit set
rendah maka berat tandan juga akan rendah.
Bukan hanya berpengaruh terhadap berat tandan
tetapi berpengaruh juga untuk rendemen CPO
yang dihasilkan.
Umur tanaman yang berbeda memiliki perbedaan
nilai fruit set dan fruit to bunch. Faktor

penyerbukan sangat berperan penting untuk
mendapatkan nilai fruit set yang tinggi, disamping
faktor penyerbukan masih ada juga yang
berpengaruh terhadap pembentukan nilai fruit set
termasuk juga jenis varietas yang digunakan.
Berat tandan dan rendemen akan meningkat jika
perlakuan kultur tekhnis dan perlakuan saat panen
sudah tepat dilakukan. Maka dari itu perlu
mengetahui bagaimana cara mendapatkan fruit set
dan fruit to bunch yang baik untuk mendapatkan
CPO yang tinggi.
Tujuan Penelitian
1. Membandingkan sex ratio tiga tahun
tanam varietas LaMe (Socfindo) dengan
mengidentifikasi bunga jantan dan betina.
2. Membandingkan fruit set tandan buah
segar (TBS) tanaman menghasilkan (TM
1,2 dan 3) varietas LaMe
3. Membandingkan fruit to bunch sebagai
potensi oil content tandan buah segar
(TBS) tanaman menghasilkan (TM) muda
pada tiga tahun tanam yang berbeda.
4. Menganalisis
korelasi
beberapa
parameter.

Target Temuan
Penelitian ini dilakukan untuk mengukur
efektivitas
penyerbukan
dengan
membandingkan sex ratio. Mendapatkan
hasil perbandingan fruit set antara tiga tahun
tanam dan mendapatkan nilai perbandingan
fruit to bunch antara tiga tahun tanam yang
berbeda serta mengetahui faktor yang
mempengaruhi pembentukan buah dan
mendapatkan nilai korelasi antara beberapa
parameter.
METODE
Penelitian dilakukan dengan cara pengamatan
langsung
(pengumpulan
data
primer)
menggunakan rancangan acak kelompok (RAK)
272

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

non faktorial yaitu umur tanaman. Data hasil
pengamatan dianalisis dengan analisis sidik
ragam atau Analysis of variance (ANOVA) dan

analisis korelasi kemudian dilakukan uji lanjut
menggunakan Beda Nyata Terkecil (BNT)
dengan taraf 5.

(a)
(b)
Gambar 1 Bunga jantan dan bunga betina anthesis
Sumber : Dokumen Pribadi
Tabel 2 Sex Ratio dan Bunga Jantan / Ha Hasil Pengamatan dan Standard Socfindo (LaMe)
Tahu
n
Tana
m

Luas
Yang
dijelaja
hi (Ha)

Bunga
Jantan
Anthes
is

2016
6.7
2.4
TM 1
2015
15.6
3.0
TM 2
2014
13
5.5
TM 3
Keterangan : Real = Realisasi

Bunga
Betina
Anthes
is

Jumla
h
Bunga
Total
Anthes
is

27.3

29.7

26.7

29.8

15.7

21.2

Berdasarkan tabel 2 varietas D x P LaMe
Socfindo TM 1, 2 dan 3 nilai sex ratio berturutturut 91,7%, 89,9% dan 74,1%. Semakin tua
umur tanaman sex ratio semakin rendah. Hal ini
sejalan dengan yang disampaikan oleh Harahap
dalam Djufry dkk., (2000) yang menyatakan
bahwa tanaman muda umur 6 tahun (TM 3)
sebesar 73%. Selain itu Corley & Grey dalam
Djufry dkk., (2000) juga menyatakan bahwa
tanaman muda kecenderungannya memberikan

Sex Ratio
(%)

Bunga
Jantan/Ha

Real /
Standar
Standar
Standar
d
Rea
Rea
d
d
l
l
91.
9
89.
9
74.
1

91.7

2.4

3.3

73%

82.3

2.9

6.3

45%

84.7

5.5

4.8

114%

sex ratio yang tinggi sebesar 80%, dan cenderung
akan menurun menjadi 50% pada umur 10 tahun
(TM 7).
Tabel pengamatan 2 terdapat penurunan nilai sex
ratio khususnya pada TM 3 yang memungkinkan
bunga jantan yang cukup untuk areal tersebut,
sedangkan pada TM 2 jumlah bunga jantan per
ha lebih sedikit dibandingkan standard Socfindo
untuk varietas D x P LaMe, ini akan membuat
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banyaknya bunga betina yang tidak terserbuki dan
akan menyebabkan buah landak / partenokarpi
yang dominan.
Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan
oleh Susanto dkk., dalam Nasution dkk., (2017)
yang menyatakan bahwa idealnya diperlukan
populasi E. kamerunicus diatas 20.000 ekor/ha
dengan ketersediaan bunga jantan lebih dari 3
tandan bunga/ha.
Menurut Prasetyo dan Susanto (2016), secara
umum, semakin rendah nilai sex ratio kelapa
sawit sehingga semakin banyak jumlah bunga
jantan anthesis / ha maka perkembangan populasi
E. kamerunicus akan semakin tinggi.
Menurut Kahono dalam Abidin dkk., (2018)
menyatakan bahwa pada saat bunga jantan
mengalami anthesis maka akan semakin banyak
bunga dalam spikelet yang terbuka, sehingga
aroma yang dikeluarkan akan semakin kuat, dan
membuat serangga E. kamerunicus semakin
banyak berdatangan dan puncak anthesis ini
biasanya terjadi pada hari ketiga. Sedangkan
peningkatan populasi pada siang hari terjadi
karena bunga yang anthesis akan mulai mekar dan
mengeluarkan aroma khusus menjelang siang
hari.
Adam dkk., (2011) menyebutkan pada tanaman
sawit ada empat hal penting yang mempengaruhi
sex ratio bunga, yakni pengaruh lingkungan
abiotik (stres air), metabolik (cadangan karbon),
status hormon dan genetik.
Corley dkk., (1995) menyatakan selain faktor
lingkungan (iklim) dan genetik, perlakuan
defoliasi pada tanaman sawit akan berakibat
menurunnya tingkat sex ratio bunga sawit.
Menurut Ashari (2004), defoliasi pada tanaman
akan mempengaruhi pembentukan pembungaan,
hal ini karena defoliasi menyebabkan

berkurangnya suplai karbohidrat di daerah ujung
tunas bunga. Gasselin dkk., dalam Adam dkk.,
(2001), menyatakan bahwa kegiatan defoliasi
pada tanaman sawit biasanya dilakukan dengan
sengaja untuk memicu pertumbuhan bunga jantan
dengan tujuan agar jumlah poleri yang diproduksi
akan semakin banyak sehingga fruit set dapat
ditingkatkan.
Selain itu Adam dkk., (2011), menyebutkan
bahwa tanaman sawit yang ada didaerah tropis
dengan ketersediaan air yang selalu tercukupi
sepanjang tahun (contoh Indonesia dan Malaysia)
cenderung akan memiliki variasi perubahan sex
ratio yang kecil, hal ini sangat berbeda jauh
dengan kondisi tanaman sawit yang berada di
daerah kering seperti Afrika, disana fluktuasi
perubahan sex ratio pada bunga sawit terhitung
tinggi.
4.2.2 Ketersediaan Bunga Jantan / ha
Jumlah bunga jantan yang tersedia disuatu
hamparan
sangat
berpengaruh
terhadap
ketersediaan serangga penyerbuk E. kamerunicus
yang berperan sebagai pollinator ditanaman
kelapa sawit. Semakin banyak E. kamerunicus
yang tersedia maka penyerbukan kelapa sawit
juga akan semakin baik.
Candra Ginting dan Muslim Panjaitan (2018)
menyatakan bahwa, perubahan angka sex ratio
tergantung kepada peningkatan atau penurunan
jumlah bunga jantan dan bunga betina. Bunga
jantan maupun bunga betina memiliki peran yang
sama pentingnya, namun demikian jika jumlah
bunga jantan terlalu jauh melebihi jumlah bunga
betina maka peluang produksi TBS rendah.
Demikian juga apabila jumlah bunga betina relatif
banyak namun tidak diikuti dengan ketersediaan
bunga jantan yang cukup dan berkualitas maka
tidak akan diperoleh hasil TBS yang tinggi.
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Tabel 3 Ketersedian Bunga Jantan / ha dan Standard dari Produsen Benih
Tahun
Tanam

Luas
(Ha)

Luas Yang
dijelajahi
(Ha)

2016 TM 1

11.7

6.7

2.4

3.3

2015 TM 2

25.35

15.6

2.9

6.3

2014 TM 3

24.08

13

5.5

4.8

Bunga Jantan/Ha
Real

Standard

Keterangan : Real = hasil pengamatan di lapangan
Dari tabel 3 data ketersedian rata-rata bunga
jantan TM 1 yaitu 2,4 / ha sedangkan standard dari
produsen benih 3,3 / ha. Ini menyatakan bahwa
TM 1 kekurangan bunga jantan / ha yang
memungkinkan populasi serangga penyerbuk
akan minim yang berakibat nilai proses
penyerbukan yang kurang karena kekurangan
serangga penyerbuk dan cenderung menyebabkan
nilai fruit set tidak akan optimal. Pada TM 2
ketersediaan bunga jantan 2,9 / ha sedangkan
standard dari produsen benih yaitu 6,3 / ha,
kekurangan bunga jantan pada TM 2 akan sangat
berpengaruh terhadap produktivitasnya, akan
menyebabkan banyaknya buah mantel karena
tidak terserbuki oleh serangga penyerbuk E.
kamerunicus. Sedangkan pada TM 3 bungan
jantan yang tersedia 5,5 / ha melebihi standard
yang dikeluarkan produsen benih yaitu 4,8 / ha.
Dengan jumlah bunga jantan yang dimiliki TM 3
cenderung menghasilkan persentase fruit set yang
optimum.

Akhmad Rizali dkk., (2018) dalam jurnal yang
berjudul Populasi Elaeidobius kamerunicus Faust
(Coleoptera: Curculionidae) pada beberapa umur
tanaman kelapa sawit, menyatakan bahwa umur
tanaman kelapa sawit berpengaruh terhadap
populasi E. kamerunicus pada bunga jantan, tetapi
tidak pada bunga betina. Semakin tua umur kelapa
sawit, populasi E. kamerunicus pada bunga jantan
semakin meningkat.
4.3 Fruit set
Pengamatan nilai fruit set dilakukan pada 3 umur
tanaman yang berbeda. Fruit set adalah
perbandingan jumlah buah jadi (hasil
penyerbukan) terhadap keseluruhan buah pada
satu tandan yang ternasuk partenokarpi / mantel.
dengan buah total (%). Parameter yang diamati
dalam penentuan fruit set yaitu jumlah bunga
yang tidak berhasil menjadi brondolan
(partenokarpi) dan jumlah brondolan. Hasil
pengamtan persentase fruit set dapat dilihat pada
tabel 4.4
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Tabel 4 Perbandingan fruit set pada 3 umur tanaman
Pengamatan
Perlakuan

Jumlah Buah
(Butir)

Jumlah Bunga
(Butir)

Fruit set (%)

TM 1

312

282

52,5ab

TM 2

383

397

49,2a

TM 3
704
177
80,1c
Keterangan :
Notasi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan berdasarkan analisis sidik ragam
dan dilanjutkan dengan Beda nyata terkecil (BNT) taraf 5 %.
Tabel 4 dapat dilihat nilai fruit set TM 3 (80,1 %)
berbeda nyata dengan TM 1 (52,5 %) dan TM 2
(49,2 %), sedangkan fruit set TM 2 lebih rendah
(49,2 %) dari TM 1 (52,5 %) tetapi tidak berbeda
nyata. Fruit set TM 2 rendah karena ketersediaan
bunga jantan / ha hanya (45%) dari standard,
sedangkana TM 1 (73%) dan TM 3 melebihi dari
standart yaitu (14%) sesuai dengan tabel 4.2,
walau data sex ratio yang diamati saat penelitian
untuk data fruit set 6 bulan selanjutnya. Kelebihan
14% bunga jantan cenderung akan menurunkan
14% bunga betina, maka produksi kemungkinan
akan turun juga sebesar 14%.
Hasil pengamatan fruit set ini berbeda dengan
pendapat Prasetyo dan Susanto dalam Prasetyo
dkk., (2020) yang menyatakan bahwa, nilai fruit

set cenderung memiliki tren meningkat seiring
dengan bertambahnya umur tanaman kelapa
sawit. Dalam jurnal tersebut juga dinyatakan
bahwa permasalahan fruit set masih relatif
dijumpai pada tanaman muda TT 2010 (umur 6
tahun atau TM 3). Hal ini sesuai dengan berbagai
laporan yang ada di Indonesia sejak 2007 bahwa
permasalahan fruit set paling banyak terjadi pada
tanaman muda TM 1 - 3.
Persentase fruit set pada TM 3 (80,1%) sudah
memasuki kategori baik, ini sesuai dengan
penyataan Balit Palma (2015) yang menyatakan
bahwa fruit set yang baik pada kelapa sawit
nilainya diatas 75% yang dapat dicapai dengan
populasi minimal 20.000 inividu E. kamerunicus
per hektar.

Gambar 2 Bunga jantan anthesis
Sumber : Dokumen Pribadi
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Gambar 3 Elaedobius kamerunicus
Sumber : Warta PPKS
Tingginya persentase fruit set sangat
dipengaruhi oleh ketersedian bunga jantan
dan serangga penyerbuk E. kamerunicus.
Idealnya, kebutuhan serangga penyerbuk
tersebut adalah minimal 20.000 kumbang/ha
sehingga dapat memenuhi penyerbukan
alami dengan fruit set yang terbentuk >75%
(Prasetyo dan Susanto., 2012).

Semakin banyak populasi E. kamerunicus
yang ada di suatu lokasi maka nilai fruit set
kelapa sawit yang dihasilkan cenderung
semakin tinggi (meskipun suhu, curah hujan
dan intensitas penyinaran juga akan
mempengaruhi nilai fruit set yang terbentuk
(Harahap dkk., 2013).

Semakin banyak jumlah bunga jantan maka
semakin tinggi populasi E. kamerunicus,
yang akan menghasilkan persentase fruit set
yang optimum karena bunga betina akan
terserbuki
dan
akan
meminimkan
partenokarpi. Selain sebagai sumber
makanan, tandan bunga jantan kelapa sawit
juga berfungsi sebagai tempat berkembang
biak E. kamerunicus.

Meskipun populasi per hektar melebihi dari
kehadiran minimal E. kamerunicus (20.000
individu/ha)
(Balit
Palma
2015),
pembentukan fruit set tidak dapat mencapai
optimal. Oleh karena itu, optimalnya
produktivitas kelapa sawit pada umur
tanaman 8 – 12 tahun dan kemudian menurun
secara perlahan sejalan dengan semakin
bertambahnya umur kelapa sawit diduga
dipengaruhi oleh penurunan kunjungan E.
kamerunicus pada bunga betina.

Sedangkan rendahnya nilai fruit set tandan
buah kelapa sawit dipengaruhi oleh tingkat
keberhasilan penyerbukan pada tanaman
kelapa sawit, terutama pada tanaman muda
dengan perbandingan bunga jantan dan
bunga betina mencapai 95 %. Oleh sebab itu
diperlukan adanya bantuan dari serangga
penyerbuk kelapa sawit. Jenis serangga
penyerbuk kelapa sawit yang umum
digunakan adalah E. kamerunicus (Prasetyo
dan Susanto, 2012).

Tingginya populasi kumbang pada suatu
lokasi tidaklah serta-merta menghasilkan
fruit set yang tinggi. Ada 3 komponen
polinasi yang penting, dan rasio ketiganya
sangat menentukan besaran fruit set TBS,
yakni
populasi
kumbang penyerbuk,
jumlah bunga masa jantan yang anthesis dan
bunga betina yang reseptif (Purba., dkk
2010).
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Semakin tinggi nilai fruit set, maka berat,
kualitas dan ukuran tandan akan semakin
meningkat, sedangkan ukuran buah semakin
kecil. Persentase biji / tandan, ,mesokarp
buah / tandan ataupun minyak / tandan akan
meningkat juga (Susanto dkk., 2007). Berat
tandan berkaitan dengan jumlah spikelet,
jumlah bunga per spikelet, fruit set, berat
buah dan efektivitas penyerbukan.
Tingginya fruit set buah sawit merupakan
potensi
yang
sangat
besar
untuk
dikembangkan, karena buah sawit yang
berhasil diserbuki ukurannya akan lebih
besar dan akan membentuk daging buah
didalamnya yang akan berpengaruh terhadap

kandungan minyak yang tersedia di buah
(Abidin dan Anshari., 2018).
4.4 Fruit to bunch
Pengamatan perbandingan fruit to bunch
dilakukan
setelah
melaksanakan
pengamatan fruit set, brondolan yang
sudah dipisahkan dari spikeletnya
kemudian dibersihkan dari kelopak buah
dikumpul lalu ditimbang berat bersih
brondolannya kemudian dibagikan dengan
berat tandan awal dikali 100%. Parameter
yang diamati dalam fruit to bunch meliputi
berat tandan, berat brondolan, berat stalk
dan berat sampah.

Tabel 5 Perbandingan Berat Tandan Awal, Berat Brondolan dan Fruit to bunch TM 1, 2 dan 3.
Pengamatan
Perlakuan

Berat Tandan (Kg)

Berat Brondolan
(Kg)

Fruit to Bunch (%)

TM 1

4,2a

2,6a

61,8b

TM 2

5,6b

3,2b

56,4a

TM 3
9,2c
6,5c
70,5c
Keterangan :
Notasi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan berdasarkan analisis sidik ragam dan
dilanjutkan dengan Beda nyata terkecil (BNT) taraf 5 %.

Tabel 5 nilai fruit to bunch TM 2 (56,4%)
lebih rendah dari TM 1 (61,8%) berbeda
signifikan, terhadap TM 3 (70,5%) juga
berbeda signifikan. TM 1 dan TM 3 juga
berbeda signifikan. Nilai fruit to bunch
sangat erat kaitannya dengan nilai fruit set.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Susanto,
dkk (2007) dalam Sukariawan dkk., (2019)
menyatakan bahwa besarnya nilai fruit set
akan sangat berpengaruh terhadap jumlah
rasio buah terhadap tandan / perbandingan
berat buah (brondolan) terhadap berat
keseluruhan tandan. Hal ini sejalan dengan

tabel 4.4 dimana nilai fruit set pada TM 1
(52,5%), TM 2 (59,2%) dan TM 3 (80,1%).
Semakin tinggi nilai fruit to bunch
menandakan bahwa bobot brondolan
semakin berat. Brondolan yang lebih berat
diindikasikan dengan ukuran yang lebih
besar. Oleh karena itu, fase pembesaran buah
pada umur tandan 1-4 bulan dan fase
pengisian minyak umur 5-6 bulan sangat
penting bagi besarnya nilai fruit to bunch.
Pangaribuan dkk., dalam jurnal Prasetyo
(2020) mengatakan bahwa nutrisi dan air
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merupakan faktor penting bagi fase
pembesaran buah dan pengisian minyak
tersebut. Tanaman dengan kondisi yang
kurus menghasilkan asimilat yang lebih
sedikit sehingga tidak mencukupi bagi
pembesaran buah dan pengisian minyak
tersebut.
Berat tandan dari tabel 5 mengalami
peningkatan setiap TM hal ini sesuai dengan
pernyataan Fauzi dkk., (2007) berat buah
pada tandan kelapa sawit akan meningkat
seiring dengan pertambahan umur buah
karena translokasi assimilat ke bagian buah
berlangsung terus hingga mencapai masak
fisiologis, dan juga didukung oleh pernyataan
dari Sukamto dalam jurnal Mulyadi dkk.,
(2017)
menyatakan
bahwa
setiap
pertambahan waktu dan ukuran buah akan
mempengaruhi berat kering dan volume dari
buah itu sendiri. Hal ini disebabkan
semangkin bertambahnya berat dan ukuran
buah akan meningkatkan susunan bahan
kimia dan struktur pada buah kelapa sawit
sehingga berpengaruh terhadap berat kering
buah dan volume buah.

Semakin besar nilai fruit set maka nilai fruit
to bunch cenderung lebih tinggi. Secara
umum, nilai fruit to bunch dari tandan kelapa
sawit pada TM 3 lebih tinggi dibandingkan
TM 1 dan TM 2.
Nilai fruit to bunch ini sangat mempengaruhi
rendemen minyak yang dihasilkan dengan
standar minimal nilai yang baik adalah >59%
(Susanto dkk., 2014). Semakin tinggi fruit to
bunch maka brondolan semakin berat.
Brondolan yang lebih berat diindikasikan
dengan ukuran brondolan semakin besar.
Nilai fruit set sangat dipengaruhi oleh
produksi dan viabilitas polen dari bunga
jantan mekar dan kecukupan populasi E.
kamerunicus yang selalu di atas 20.000
kumbang/ha. Sementara itu, nilai fruit to
bunch sangat dipengaruhi oleh ketersediaan
nutrisi dalam tanah dan konsentrasi hara
dalam daun kelapa sawit.
4.5 Korelasi antara dua parameter perlakuan
Menurut Sugiyono (2014) pedoman untuk
memberikan interprestasi terhadap koefisien
korelasi adalah seperti pada tabel 6 .

Gambaran nilai fruit to bunch dari tiap TM
sejalan dengan hasil penghitungan fruit set.
Tabel 4.6 Pedoman untuk memberikan interprestasi terhadap koefisien
Interval Koefisien

Tingkat Hubungan

0,00 - 0,199

Sangat rendah

0,20 - 0,399

Rendah

0,40 - 0,599

Sedang

0.60 - 0,799

Kuat

0,80 - 1.000

Sangat kuat

4.5.1 Korelasi antara sex ratio dengan fruit
set

korelasi

Korelasi antara sex ratio dengan fruit set
berkorelasi negatif dengan nilai korelasi
(0,93). Berdasarkan pendapat Sugiyono
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(2014), korelasi antara sex ratio dengan fruit
set adalah korelasi sangat kuat. Grafik

korelasi antara sex ratio dengan fruit set
dapat dilihat pada gambar 4.

100.0

Fruit set (%)

80.0
60.0
40.0
y = -1.6533x + 202.23
R² = 0.8855

20.0
0.0

0.0

50.0
Sex ratio (%)

100.0

Gambar 4 Korelasi antara sex ratio dan fruit set

Berdasarkan gambar 4 disimpulkan sex ratio
sangat kuat pengaruhnya terhadap persentase
fruit set, semakin rendah nilai sex ratio
cenderung akan semakin tinggi persentase fruit
set.
4.5.2 Korelasi antara sex ratio dengan fruit to
bunch
Berdasarkan gambar 5 menunjukkan bahwa sex
ratio sangat kuat kaitannya dengan pembentukan
fruit to bunch. Sex ratio tergantung pada
ketersediaan bunga jantan yang akan menjadi
tempat tinggal dan sumber makanan bagi
serangga penyerbuk E. kamerunicus. Semakin
banyak populasi E. kamerunicus akan membuat
bunga betina terserbuki sempurna yang
selanjutnya menjadi buah (brondolan), yang
secara langsung akan meningkatkan nilai fruit
set dan fruit to bunch karena jumlah dan berat
buah jadi (brondolan) menjadi optimal.

Korelasi antara sex ratio dengan fruit to bunch
berkorelasi negatif dengan nilai korelasi (0,84).
Berdasarkan pendapat Sugiyono (2014), korelasi
antara sex ratio dengan fruit to bunch adalah
korelasi sangat kuat. Grafik korelasi antara sex
ratio dengan fruit to bunch dapat dilihat pada
gambar 5.
4.5.3 Korelasi antara fruit set dengan fruit to
bunch
Korelasi nilai fruit set dengan fruit to bunch
berkorelasi positif dengan nilai korelasi (0,82),
maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara
nilai fruit set sangat kuat kaitannya dengan fruit
to bunch yang akan terbentuk. Grafik korelasi
antara fruit set dengan fruit to bunch dapat dilihat
pada gambar 6.
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Gambar 6 Grafik korelasi antara fruit set dengan fruit to bunch

Berat Tandan (Kg)

Dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa korelasi
antara nilai fruit set dengan fruit to bunch
menunjukkan adanya korelasi positif. Semakin
tinggi nilai fruit set maka akan semakin tinggi
juga nilai fruit to bunch yang akan terbentuk. Hal
ini sejalan dengan pernyataan Susanto., dkk
(2007), besarnya nilai fruit set akan sangat
berpengaruh terhadap berat tandan, jumlah buah,
kandungan inti, dan kandungan minyak.
Semakin tinggi nilai fruit set, maka berat kualitas
dan ukuran buah semakin meningkat.

140
120
100
80
60
40
20
0

Korelasi antara BJR dengan jumlah spikelet
berkorelasi positif, nilai korelasi (0,70).
Berdasarkan pendapat Sugiyono (2014), korelasi
antara BJR dengan jumlah spikelet adalah
korelasi kuat. Grafik korelasi antara BJR dengan
jumlah spikelet dapat dilihat pada gambar 7.

y = 4.9207x + 50.252
R² = 0.5053

0

.

4.5.4 Korelasi antara berat tandan dengan
jumlah spikelet

5
10
Jumlah Spikelet

15

Gambar 7 Grafik antara berat tandan dengan jumlah spikelet

Dari gambar 7 dapat dilihat bahwa korelasi
antara BJR dengan jumlah spikelet menunjukkan
adanya korelasi yang positif. Hasil korelasi
menunjukkan bahwa semakin berat tandan

cenderung akan memiliki jumlah spikelet lebih
banyak.
4.5.5 Korelasi antara jumlah spikelet dengan
fruit set
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Korelasi antara jumlah spikelet dengan fruit set
berkorelasi positif dengan nilai korelasi (0,58).
Berdasarkan pendapat Sugiyono (2014), korelasi
antara jumlah spikelet dengan fruit set adalah
korelasi sedang. Grafik korelasi antara jumlah
spikelet dengan fruit set dapat dilihat pada
gambar 8.

Berdasarkan gambar 8 dapat dilihat bahwa
korelasi jumlah spikelet dengan fruit set
menunjukkan variabel korelasi sedang. Hasil ini
menyimpulkan jumlah spikelet berpengaruh
terhadap nilai fruit set, walaupun faktor utama
pembentukan fruit set adalah buah yang jadi
(diserbuki) yang memiliki daging buah dan inti
buah.

Fruit set (%)

100.0
80.0
60.0
40.0

y = 0.6304x + 9.2706
R² = 0.342

20.0
0.0
0.0

50.0
100.0
Jumlah Spikelet

150.0

Gambar 4.8 Grafik antara jumlah spikelet dengan fruit set

4.5.6 Korelasi antara berat tandan dengan
fruit set

pendapat Sugiyono (2014), korelasi antara BJR
dengan fruit set adalah korelasi kuat. Grafik
korelasi antara BJR dan fruit set dapat dilihat pada
gambar 9.

Fruitset (%)

Korelasi BJR dengan fruit set berkorelasi positif
dengan nilai korelasi (0,71). Berdasarkan
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

y = 5.034x + 29.281
R² = 0.5189
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15

Berat Tandan (Kg)

Gambar 9 Grafik antara berat tandan dengan fruit set
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Berdasarkan gambar 9 dapat dilihat bahwa
korelasi BJR dengan fruit set menunjukkan
variabel korelasi positif. Semakin berat tandan
makan nilai fruit set semakin optimal karena
komponen tandan yaitu brondolan lebih dominan
dari partenokarpi yang membuat semakin berat
TBS tersebut.

Korelasi antara berat brondolan per butir dengan
fruit set berkorelasi positif dengan nilai korelasi
(0,50). Berdasarkan pendapat Sugiyono (2014),
korelasi antara berat per butir dengan fruit set
adalah korelasi sedang. Grafik korelasi antara
berat per butir dengan fruit set dapat dilihat pada
gambar 10.

Fruit set (%)

4.5.7 Korelasi antara berat brondolan per
butir (gr) dengan fruit set

90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

y = 9,1429x - 18,24
R² = 0,2629

0.0

5.0

10.0

15.0

Berat/Butir (gr)

Gambar 10 Grafik antara berat brondolan per butir dengan fruit set

Berdasarkan gambar 10 dapat dilihat bahwa
korelasi berat brondolan per butir dengan fruit
set menunjukkan variabel korelasi positif. Ini
menunjukkan bahwa pengaruh fruit set kecil
terhadap pembentukan berat brondolan / butir.

4.6 Rekapitulasi korelasi
parameter pengamatan

antara

dua

Tabel 7 Rekapitulasi Korelasi Dua Parameter
Nilai Korelasi
Parameter I

Parameter II

Kategori
(R2)

Sex Ratio

Fruit set

0,93

Sangat kuat

Sex Ratio

Fruit to bunch

0,84

Sangat kuat

Fruit set

Fruit to bunch

0,68

Kuat

Berat Tandan

Jumlah Spikelet

0,50

Sedang
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Jumlah Spikelet

Fruit set

0,34

Rendah

Berat Tandan

Fruit set

0,51

Sedang

Berat per butir

Fruit set

0,26

Rendah

Berdasarkan tabel 7 hubungan sangat kuat
terdapat pada korelasi 2 parameter sex ratio
dengan fruit set dan sex ratio dengan fruit to
bunch. Hal ini bermakna sex ratio sangat
berpengaruh terhadap pembentukan persentase
sex ratio dan nilai fruit to bunch. Hubungan kuat
terdapat pada korelasi fruit set dengan fruit to
bunch ini menyimpulkan bahwa fruit set
persentase berpengaruh terhadap nilai fruit to
bunch. Hubungan sedang terdapat pada korelasi
antara berat tandan dengan jumlah spikelet ini
menandakan
berat
tandan
cenderung
mempengaruhi jumlah spikelet.
Korelasi antara jumlah spikelet dengan fruit set
berhubungan rendah, menandakan jumlah
spikelet tidak mempengaruhi persentase fruit set.
Korelasi berat tandan dengan fruit set
berhubungan sedang yang menandakan berat
tandan akan optimal jika persentase fruit set
tinggi. Korelasi berat brondolan / butir dengan
fruit set berhubungan rendah menunjukkan fruit
set berpengaruh kecil terhadap berat brondolan /
butir yang terbentuk.

nilai fruit set, semakin banyak bunga
jantan yang tersedia maka fruit set akan
semakin tinggi, pada TM 3 bunga jantan
melebihi standard dari produsen benih
(14%) yang membuat fruit set TM 3 lebih
tinggi (80,1%) dari pada TM 1 (52,5%)
dan TM 2 (49,2%). Nilai fruit to bunch
menunjukkan hal yang sama TM 3
memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu
(70,5%), TM 1 (61,8%) dan (56,4%).
2. Persentase fruit to bunch akan cenderung
tinggi jika didahului persentase fruit set
yang tinggi.
3. Korelasi antara dua parameter seperti
fruit set dan fruit to bunch, sex ratio dan
fruit to bunch masin-masing memiliki
korelasi kuat. Korelasi BJR dan jumlah
spikelet, korelasi antara BJR dan fruit set
berkorelasi sedang. Sedangkan korelasi
jumlah spikelet dan fruit set, korelasi
berat per butir dan fruit set berkorelasi
rendah.

KESIMPULAN

SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Dari hasil penelitian, analisis sidik ragam
kemudian diuji lanjut dengan uji Beda nyata
terkecil (BNT) taraf 0,5% dan pembahasan ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

Saran

1. Nilai sex ratio TM 1, TM 2 dan TM 3
berturut-turut adalah 91,1%, 82,3%, dan
84,7%. Jumlah bunga jantan yang
tersedia salah satu faktor perkembangan

Penelitian ini diharapkan dilanjutkan dengan
beberapa pengembangan antara lain penelitia
selanjutnya dalam menganalisa fruit set agar
memisahkan antara brondolan, bunga dan buah
partenokarpi untuk mendapatkan berat brondolan
sebenarnya,
Menambahkan
parameter
pengamatan seperti varietas, musim, tahun tanam
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dan topografi agar informasi yang didapat lebih
banyak.
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ABSTRACT
Tomato is one of the important vegetable crops in the world that is beneficial for human health. Tomato contains various
nutrients and other bioactive compounds. The growth of tomato plants is influenced by external and internal factors. External
factors are influenced by growing environmental conditions, while internal factors are influenced by genetic factors and
hormonal activity. iaa9-3 and iaa9-5 mutant lines are parthenocarpy mutants formed through mutation induction using EMS.
The benefits of parthenocarpy include being able to produce stable fruit in fluctuating environmental conditions. The purpose
of this experiment was to evaluate the growth and development of parthenocarpy mutant tomato plants, iaa9-3 and iaa9-5,
grown in lowlands area with an altitude about 70 m above sea level with the temperature of about 34.1 oC and humidity of about
48.9%. The experiment consisted of three tomato genotypes, namely iaa9-3, iaa9-5, and wild-type control (WT-MT) as a
control. Each genotype consisted of 12 individual plants. The results showed that in the vegetative phase the WT-MT genotype
had better growth than the mutant genotype, but mutants iaa9-3 and iaa9-5 produced higher amounts of fruit than WT-MT.
Keyword : EMS, High Temperature, Mutant, Parthenocarpic, Tomato

ABSTRAK
Tanaman tomat (Solanum lycopersicum L., syn: Lycopersicon esculentum Mill) merupakan salah satu jenis sayuran penting di
dunia yang bermanfaat untuk kesehatan manusia karena mengandung berbagai nutrisi dan senyawa bioaktif lainnya.
Pertumbuhan tanaman tomat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal diantaranya dipengaruhi oleh
kondisi lingkungan tumbuh, sedangkan faktor internal diantaranya oleh faktor genetik dan aktivitas hormonal. Mutan iaa9-3 dan
iaa9-5 merupakan mutan partenokarpik yang dibentuk melalui induksi mutasi dengan menggunakan EMS. Keuntungan
partenokarpik diantaranya dapat menghasilkan buah stabil pada kondisi lingkungan yang fluktuatif. Tujuan percobaan ini adalah
untuk melakukan evaluasi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat mutan partenokarpik yang ditanam di dataran rendah
pada ketinggian sekitar 70 mdpl yang berada pada suhu tertinggi sekitar 34.1oC dan kelembaban sekitar 48.9%. Percobaan yang
dilakukan terdiri dari tiga genotipe tanaman yaitu iaa9-3, iaa9-5, dan sebagai kontrol Wild-Type (WT-MT) masing-masing terdiri
dari 12 tanaman. Analisis data pengamatan menggunakan analisis Student’s T-Test. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pada
fase vegetatif genotipe WT-MT memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada genotipe mutan, namun mutan liaa9-3 dan liaa95 menghasilkan jumlah buah yang lebih tinggi daripada WT-MT.
Kata Kunci : EMS, Mutan, Partenokarpik, Suhu Tinggi, Tomat

PENDAHULUAN
Tanaman tomat (Solanum lycopersicum
L. syn: Lycopersicon esculentum Mill)
merupakan salah satu sayuran buah yang
memegang peranan penting di dunia serta
menduduki peringkat kedua setelah kentang

(Saini et al. 2017). Koh et al. (2012) menyatakan
bahwa tomat banyak digunakan untuk kesehatan
manusia karena mengandung sekitar 94% air,
2.5% gula total, 2% serat, 1% protein, dan nutrisi
lainnya (Asam, lemak, asam amino, dan
karotenoid). Vinha et al. (2014), tomat juga
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mengandung senyawa bioaktif seperti fenolik,
vitamin C dan provitamin A yang memungkinkan
dapat mencegah kanker.
Produksi tomat di Indonesia mencapai
962.845 ton ha-1 (Direktorat Jenderal Hortikultura
2016). Kebutuhan buah tomat akan mengalami
peningkatan setiap tahunnya seiring dengan
pertambahan jumlah penduduk dunia, namun
produksi tomat tahun 2017 secara umum
mengalami penurunan sebesar 1.5% dari tahun
2016 (Nanni 2018).
Tomat merupakan salah satu tanaman
hortikultura yang memerlukan suhu rendah untuk
dapat berproduksi secara optimal dan pada
umumnya di Indonesia di tanam di dataran tinggi
yang memiliki temperatur 18-24oC, namun saat
ini lahan dataran tinggi sangat terbatas
ketersediaannya sehingga perlu adanya upaya
perluasan areal pertanaman tomat ke lahan
dataran rendah yang memiliki suhu relatif tinggi.
Tanaman tomat sangat sensitif terhadap
faktor lingkungan diantaranya akibat temperatur
dan perubahan kondisi pengairan selama
pertumbuhan tanaman (Murshed et al., 2013).
Adapuncsuhu rata-rata yang optimal untuk
produksi buah sekitar 19-20o C (Van der Ploeg &
Heuvelink 2005) dan peningkatan suhu hingga
33oC dapat menghambat pembentukan buah
karena terjadi kegagalan saat pembentukan polen
dan viabilitas polen rendah (Adams et al., 2001).
Suhu tinggi dapat menyebabkan penurunan
laju pertumbuhan tanaman tomat. Kondisi
cekaman suhu tinggi dapat menghambat
pembelahan dan pemanjangan sel sehingga
memperlambat pertumbuhan vegetatif dan fase
generatif (Jangid & Dwivedi 2016), terjadi
perubahan morfologi, fisiologi serta biokimia
(Fahad et al. 2017).
Salah satu upaya untuk mengatasi
permasalahan pertanaman tomat pada kondisi
cekaman suhu tinggi diantaranya dengan
pengembangan tomat yang toleran suhu tinggi

diantaranya dengan menguji pertumbuhan tomat
mutan partenokarpik hasil introduksi yang
ditanam di dataran rendah yang diharapkan dapat
menjadi informasi sebagai sumber plasma nutfah
dan genetik dalam pengembangan tomat lokal
yang toleran suhu tinggi.
Mutan iaa9-3 dan iaa9-5 merupakan mutan
partenokarpik yang dibentuk melalui induksi
mutasi dengan menggunakan EMS. Mutasi ini
terjadi pada gen IAA9 yang mengalami
pengurangan akumulasi mRNA-nya. Gen IAA9
dari tomat mutan telah terbukti terlibat dalam
pertumbuhan vegetatif dan generatif (Wang et al.,
2005) dan mempengaruhi komposisi senyawa
kimia pada buah (Konozy et al., 2012).
Pengaruh lingkungan juga berkaitan dengan
aktivitas hormonal yang merupakan salah satu
faktor internal yang berpengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman. Auksin merupakan salah
satu hormon tumbuh yang berfungsi untuk
memacu proses pertumbuhan tanaman. Pengaruh
auksin terhadap pertumbuhan sangat bervariasi
bergantung pada kepekaan organ tanaman
tersebut (Gardner et al., 1991), perkembangan
buah (Kumar et al., 2014). serta berperan dalam
kondisi lingkungan cekaman suhu tinggi (Gray et
al., 2015).
Cekaman suhu tinggi dapat menurunkan
hasil dan kualitas tomat yang disebabkan akibat
terjadinya penurunan kualitas polen sehingga
mempengaruhi keberhasilan proses penyerbukan
dan pembuahan yang merupakan tahap awal
proses pembentukan buah (Firon et al., 2012).
Untuk
mengatasi
masalah
dalam
pembentukan buah dan produksi benih tomat
pada kondisi suhu tinggi, maka perlu untuk
mengembangkan varietas baru yang toleran
terhadap cekaman suhu di daerah tropis sehingga
dapat memberi manfaat bagi produsen benih dan
tomat konsumsi di Indonesia.
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METODE
Percobaan lapangan dilaksanakan di Desa
Kertamukti Kecamatan Tomo Kabupaten
Sumedang serta pengujian laboratorium.
Percobaan ini dilakukan untuk menganalisis Tiga
genotipe tomat micro-tom asal introduksi dari
Jepang (WT, iaa9-3 dan iaa9-5) ditanam di lahan
pertanaman pada ketinggian 70 mdpl yang berada
pada suhu tertinggi sekitar 34.1oC dan
kelembaban sekitar 48.9%. Tanaman tomat
sebanyak 14 tanaman per genotipe ditumbuhkan
menggunakan komposisi media berupa cocopeat
dan arang sekam dengan perbandingan 1:1/v:v.
Percobaan terdiri dari 42 tanaman (14 tanaman
untuk setiap genotipenya).
Bahan tanam yang digunakan pada
percobaan ini adalah tomat mutan yang telah
mengalami mutasi pada gen IAA9 (asal introduksi
dari Jepang) sedangkan pemupukan dengan
pupuk cair.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi Tanaman
Berdasarkan Gambar 1. terlihat bahwa
tinggi tanaman genotipe WT-MT lebih tinggi
daripada kedua genotipe mutan.
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
-

16.16

WT-MT

9.76

10.21

iaa9-3

iaa9-5

Gambar 1. Tinggi Tanaman

Genotipe WT-MT memilik tinggi sekitar
16.16 cm sedangkan mutan iaa9-3 (9.76 cm) dan
iaa9-5 (10.21 cm). Mutan yang telah mengalami
mutasi pada gen IAA9 cenderung lebih pendek,
hal ini diduga mutasi yang terjadi dapat
menyebabkan tanaman menjadi lebih pendek.

Auksin berperan dalam mempengaruhi proses
fisiologi tumbuhan, diantaranya memacu
pertumbuhan
dan
perpanjangan
sel
(Rechenmann, 2010),
Jumlah Daun
Jumlah daun genotipe WT-MT lebih
tinggi daripada kedua genotipe mutan. Jumlah
daun WT-MT (32.70 helai), iaa9-3 (13.56 helai),
dan iaa9-5 (15.40 helai). Hal tersebut ditunjukan
berdasarkan pada data dalam Gambar 2.
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00

15.00

32.70

10.00
5.00

13.56

15.40

iaa9-3

iaa9-5

WT-MT

Gambar 2. Jumlah Daun

Morfologi daun pada genotipe WT-MT
berupa daun majemuk, sedangkan pada genotipe
mutan telah mengalami perubahan morfologi
menjadi daun tunggal. Menurut Wang et al.
(2005) menyatakan bahwa mutasi yang terjadi
pada gen IAA9 menyebabkan terjadinya reduksi
akumulasi mRNA yang memicu buah
partenokarpik serta penurunan akumulasi mRNA
pada gen IAA9 berkaitan dengan meningkatnya
level morfologi daun yang sederhana dan fenotip
partenokarpik.
Auksin juga memiliki peran penting
dalam inisiasi dan pembentukan morfologi akhir
dari daun dan jaringan pembuluh (Scarpella et al.
2010) Persinyalan auksin dan transportasinya,
selain itu berinteraksi langsung dengan gen-gen
penting untuk perkembangan daun (Martinez et
al., 2016).
Jumlah Buah

289

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

Berdasarkan Gambar 3. terlihat bahwa
jumlah buah genotipe WT-MT menunjukkan
perbedaan yang nyata dengan kedua genotipe
mutan. Jumlah buah WT-MT (2.25), sedangan
mutan
iaa9-3 (3.08) dan iaa9-5 (3.42).
4.50

Adams, S.R., Cockshull, K.E., & Cave, C.R.
(2001). Effect of temperature on the
growth and development of tomato fruits.
Ann.Bot.,88, 869-877.
Direktorat Jenderal Hortikultura. (2016). Luas
Panen, Produksi, Rata-rata Hasil Tanaman
Sayuran Indonesia. Direktorat Jenderal
Hortikultura

4.00
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1.00

DAFTAR PUSTAKA

3.42

2.25

0.50
WT-MT

iaa9-3

iaa9-5

Gambar 3. Jumlah Buah

Jumlah buah yang lebih tinggi pada mutan
diduga bahwa mutasi yang terjadi paga gen IAA9
menyebabkan mutan lebih toleran terhadap suhu
tinggi sehingga proses pembentukan buah lebih
baik daripada genotipe WT-MT. Pramanik dan
Mohapatra (2017) menyatakan bahwa IAA dapat
mencegah terjadinya gugur bunga dan buah pada
tanaman tomat sehingga presentase fruit set
meningkat.
KESIMPULAN
Mutan iaa9-5 lebih toleran terhadap
cekaman suhu tinggi dilihat dari peubah jumlah
buah yang dihasilkan.
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Karakter Morfologi dan Keragaman Genetik Padi Gogo Kultivar Sidikalang pada
Generasi M2 Hasil Iradiasi Sinar Gamma
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ABSTRACT
Sidikalang cultivar is one of landrace rice originated from North Sumatra that have high plant statue and late maturity.
However, this cultivated have red color that may use as functional food. Hence, the improvement of this cutivar is needed .
Mutation is one of metods in plant breeding to improve the cultivar by increasing variation and continue by selection. There
for this study was aimed to identify the morphological characters and genetic diversity (phenotipic diversity, genotypic
diversity and heritability) of landrace rice cultivar Sidikalang irradiated by gamma rays. This research was conducted at the
Technical Implementation Unit Central Seed Palawija Food Crops and Horticulture Department of Agriculture ,Tanjung
Slamat, Deli Serdang North Sumatra from April-August 2020, The gamma irradiation was applied doses of 0, 200, 400 and
600 Gy. Data were analyzed using the t test. Results showed that the population treated with irradiation at 600 Gy caused
plant growth and development (plant height, length and width of flag leaf) lower than other treated populations. However,
the number of leaves and number of productive tillers increased.The genetic variation of the number of leaves and number
of productive tillers had wide genetic a diversity in a population of 600 Gy. The range of heritability values with medium
and high values was found in the character of plant height, number of leaves and number of productive tillers in the entire
population. This shows that there is an opportunity for improvement of the character of plant height, number of leaves,
number of productive tillers that can be done in the next generation.
Keywords: landrace rice; gamma ray irradiation; morphology; genetic diversity

ABSTRAK
Padi gogo kultivar Sidikalang merupakan salah satu jenis padi gogo yang berasal dari Sumatera Utara dengan postur tanaman
yang tinggi dan umur yang dalam namun memiliki warna beras merah dan digunakan sebagai makanan pokok . untuk itu
perlu dilakukan perbaikan kultivar Sidikalang. Mutasi merupakan salah satu cara dalam pemulian tanaman untuk
memperbaiki karakter cultivar Sidikalang dengan meningkatkan keragaman genetik dilanjutkan dengan seleksi. Penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakter morfologi dan keragamaan genetik (ragam penotip, ragam genotip dan
heritabilitas) padi gogo kultivar Sidikalang yang diiradiasi sinar gamma. Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis
Balai Benih Induk Palawija Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tanjung Slamat, Sumatera Utara dari bulan
April-Agustus 2020, menggunakan dosis iradiasi 0, 200, 400 dan 600 Gy. Hasil pengamatan di analisis menggunakan uji t.
Berdasarkan hasil pengamatan populasi 600 Gy menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang lebih rendah
dibandingkan populasi lainnya pada karakter tinggi tanaman, panjang dan lebar daun bendera, tetapi terjadi peningkatan
jumlah daun dan anakan produktif. Hasil pengujian ragam genetik karakter jumlah daun ,jumlah anakan produktif
mempunyai keragaman genetik yang luas pada populasi 600 Gy. Kisaran nilai heritabilitas dengan nilai sedang dan tinggi
terdapat pada karakter tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah anakan produktif pada seluruh populasi. Hal ini menunjukkan
peluang perbaikan dari karakter tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah anakan produktif dapat dilakukan pada generasi
selanjutnya.

Kata Kunci: padi gogo; iradiasi sinar gamma; morfologi; keragaman genetik
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PENDAHULUAN
Salah satu daerah penghasil padi di
Indonesia adalah Sumatera Utara yang
mempunyai berbagai varietas atau kultivar padi
lokal. Salah satu kultivar padi lokal yang terdapat
di Sumatera Utara yaitu kultivar Sidikalang. Padi
lokal mempunyai ciri-ciri spesifik pada umumnya
berumur panjang, tidak tahan terhadap kerebahan
dan hasil yang rendah (HAIRMANSIS, 2015),
beberapa varietas/ kultivar
lokal telah
teridentifikasi sebagai sumber genetik untuk
kategori mutu tanaman, ketahanan terhadap
cekaman biotik dan abiotik (Roy et al., 2020).
Padi kultivar Sidikalang mempunyai beras
berwarna merah. Selain sebagai makanan pokok
beras merah memiliki manfaat terhadap kesehatan
karena mengandung antosianin yang bermanfaat
sebagai antioksidan dan merupakan salah satu
alternatif
dalam
upaya
menanggulangi
kekurangan gizi. Namun padi kultivar Sidikalang
memiliki beberapa kelemahan seperti postur
tanaman yang tinggi, umur yang agak panjang
dan kurang tahan terhadap kerebahan, untuk itu
perlu dilakukan perbaikan kultivar Sidikalang
agar kelemahan tersebut dapat diatasi. .
Keragaman genetik sebagai dasar untuk
memperbaiki karakter tanaman melalui program
pemuliaan tanaman. Salah satu metode yang
dapat dilakukan untuk memperoleh variabilitas
genetik yang tinggi yaitu melalui iradiasi sinar
gamma. Penggunaan tenaga nuklir (iradiasi sinar
gamma) dalam bidang pemuliaan tanaman telah
banyak digunakan untuk memperoleh keragaman
genetik (Sobrizal, 2004.). Iradiasi sinar gamma
dosis rendah mampu mengubah karakter
kuantitatif yang diturunkan dari benih yang
diiradiasi yang memberikan manfaat bagi
pemulia, dikarenakan iradiasi sinar gamma dosis
rendah lebih sedikit merusak kromosom ( materal
genetik) dan sulit terdeteksi, sedangkan iradiasi
dosis tinggi, biasanya menyebabkan pengaruh

perubahan genetik dan fisiologis semakin besar
dan ketidak stabilan (Soeranto et al., 2001).
Beberapa penelitian iradiasi sinar gamma
dosis rendah dapat meningkatkan keragaman
genetik telah dilaporkan diantaranya pada kedelai
(Hanafiah et al., 2020; Hanafiah et al.,, 2010),
bunga jegger ayam (Afnita et al, 2015), padi
(Haris et al., 2016; Sobrizal, 2017), jagung
(Makhziah et al., 2017) dan bawang merah
samosir (Sinuraya et al., 2019).
Salah satu syarat dasar untuk melakukan
seleksi yaitu adanya keragamaan genetik pada
materi pemuliaan, dimana seleksi akan efektif bila
terdapat keragaman genetik yang luas pada suatu
populasi. Beberapa cara untuk menentukan
keragaman genetik dalam populasi yaitu dengan
menggunakan parameter genetik seperti koefisien
keragaman genetik dan heritabilitas (Hiremath et
al., 2011). Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi karakter morfologi dan
keragaman genetik (ragam penotip, ragam
genotip dan heritabilitas) padi gogo kultivar
Sidikalang yang di iradiasi sinar gamma dosis
rendah.
METODE
Pelaksanaan pelitian ini dilakukan di Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Benih Induk Palawija
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Tanjung Slamat
Kecamatan
Sunggal Kabupaten Deli Serdang provinsi
Sumatera Utara dari bulan April 2020 - Agustus
2020. Sumber bahan tanaman untuk M2 berasal
dari benih tanaman hasil dari pemanenan M1
( kultivar padi Sidikalang ) yang diambil
sebanyak 5 malai per tanaman pada setiap dosis
iradiasi (restricted bulk). Sejumlah 2500 benih
(M2) pada setiap dosis iradiasi ditanam secara
langsung ( tanpa disemai) dengan jarak 20 x 20
cm2, masing-masing satu benih per lubang tanam.
Sekitar dua minggu sebelum tanam pengolahan
tanah telah selesai dikerjakan . Tanaman diberi
293

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

pupuk dasar dengan dosis 300 kg.ha-1 Urea, 100
kg.ha-1 TSP dan 100 kg/ha KCl.. Kegiatan
pemeliharaan tanaman dilakukan secara manual
dan kimiawi sesuai dengan kondisi tanaman di
lapangan.
Komponen parameter yang diamati antara
lain : 1) Tinggi tanaman; 2) jumlah anakan
produktif ; 3) jumlah daun; 4) panjang daun
bendera; dan 5) lebar daun bendera. Data
dianalisis dengan menghitung hasil
rataan
masing- masing
parameter yang diamati,
selanjutnya rata-rata dari masing-masing karakter
yang diamati pada populasi pengamatan dosis
radiasi diuji dengan menggunakan uji t. Analisa
uji t Pearson dilakukan dengan membandingkan
populasi kontrol dengan rataan pada karakter
populasi iradiasi. Analisa parameter genetic
dilakukan terhadap ragam fenotip, ragam
genotip, nilai
heritabilitas, dan
koefisien
keragaman genetik. Penghitungan variasi genetik
untuk M2 adalah sebagai berikut :
σ2M2 = σ2p;
σ2p = σ2g + σ2e;
σ2g = σ2p - σ2e = σ2M2 - σ2M0
keterangan;
σ2
= ragam
n
= jumlah anggota populasi
σ2p = ragam fenotip
σ2g = ragam genotip
σ2e
= ragam lingkungan
σ2M2 = ragam populasi M2
σ2M0 = ragam populasi M0 (populasi kultivar
Sidikalang sebagai kontrol)
Penghitungaan nilai heritabilitas dengan
menggunakan rumus:
h2 = σ2g/σ2p (Singh dan Chaudhari 1977)
kririteria
h2 > 0,5
: nilai heritabilitas tinggi
0,2 < h2 <0,5 : nilai heritabilitas sedang
h2 < 0,2
: nilai heritabilitas rendah
Penentuan
variasi
genetik
dengan
mengggunakan KKG (Koefisien Keragaman

Genetik (Singh, R. K. ; Chaudhary, 1977) dengan

KKG = (

g
−

) x100%

x
rumus
keterangan:
σg = akar varian genotip
X = rata-rata nilai karakter
Nilai KKG mutlak yang tertinggi berdasarkan
nilai KKG relatif 100 %.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlakuan iradiasi sinar gamma dosis
rendah menghasilkan populasi dengan
nilai
tengah yang berbeda dengan populasi tanpa
iradiasi R0 (0 Gy) untuk karakter tinggi tanaman
padi, jumlah daun, jumlah anakan, panjang dan
lebar daun bendera ( Tabel 1). Nilai tengah
karakter tinggi tanaman, panjang daun bendera
dan lebar daun bendera pada populasi iradiasi
dosis R1 (200 Gy), R2 (400 Gy) dan R3 (600)
Gy menunjukkan perbedaan sangat nyata
dibandingkan dengan populasi tanpa iradiasi R0
( 0 Gy), dimana terjadi penurunan terhadap ketiga
karakter tersebut, namun pada nilai tengah
karakter jumlah daun R1 (200 Gy ) tidak berbeda
nyata dibanding dengan populasi tanpa iradiasi
R0 (0 Gy), namun pada populasi dosis iradiasi R2
(400 Gy) memberikan perbedaan yang nyata
( penurunan) dibanding dengan populasi R0 (0
Gy), sedangkan pada populasi dosis iradiasi R3
(600 Gy) berbeda nyata ( terjadi peningkatan )
dibanding dengan populasi R0 (0 Gy) . Populasi
iradiasi dosis R1 (200 Gy) dan R2 ( 400 Gy) tidak
memberikan perbedaan yang nyata terhadap
karakter jumlah anakan produktif namun pada
populasi iradiasi dosis R3 (600 Gy) menunjukkan
perbedaan yang sangat nyata (peningkatan)
terhadap nilai tengah karakter jumlah anakan
dibandingkan dengan populasi tanpa diiradiasi
R0
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Tabel 1. Nilai Tengah Karakter Morfologi Populasi M2 Hasil Iradiasi Sinar Gamma Dosis Rendah
Populasi Dosis Iradiasi ( R)
No. Karakter
R0(0) Gy
R1(200) Gy
R2(400) Gy
R3(600) Gy
92,15±13,20 87,61 **±9,28 79,96**±9,10 70,76 **±13,15
1 Tinggi Tanaman
2 Jumlah Daun
24,44 ±6,57
23,57±6,99
22,08*±6,85
27,43*±12,02
3 Jumlah Anakan Produktif
3,17±0,60
3,13±1,10
3,24±0,75
5,13**±3,11
4 Panjang Daun Bendera
38,47±8,10
35,13**±5,11 33,25**±5,54
31,82**±4,20
5 Lebar Daun Bendera
2,36±0,31
2,12**±0,19
2,07 **±0,25
1,97**±0,25
Keterangan: * = berbeda nyata dengan populasi kontrol (0 Gy) pada taraf 5 % berdasarkan uji t
** = berbeda sangat nyata dengan populasi kontrol (0 Gy) pada taraf 1 % berdasarkan uji t
Keragaman genetik dari populasi hasil
iradiasi diamati pada generasi M2 dengan
menghitung selisih keragaman fenotip pada M2
terhadap keragaman karena faktor lingkungan
yang diduga dari ragam kultivar Sidikalang yang
homogen secara genetik. Keragaman genetik
kultivar padi gogo Sidikalang hasil induksi
iradiasi ditampilkan pada Tabel 2. Efek iradiasi
sinar gamma dapat menimbulkan keragaman

R0

R1

genetik tergantung pada bagian morfologi
tanaman. Terdapat keragaman genetik yang luas
dengan perlakuan dosis iradiasi pada populasi
600 Gy, pada karakter jumlah anakan.
Keseluruhan populasi dosis iradiasi (200 Gy
sampai 600 Gy) karakter tinggi tanaman, panjang
daun bendera dan lebar daun bendera seluruhnya
memberikan keragaman yang sempit

R2

R3

R3*

Gambar 1. Bentuk Karakter Morfologi Padi Kultivar Sidikalang, R0 = Populasi 0 Gy ; R1 = Populasi 200
Gy ; R2 = Populasi 400 Gy; R3,R3* = Populasi 600 Gy (R3= mutan non dwarf dan R3*= mutan dwarf)

Gambar 1. memperlihatkan bentuk penotipik
tanaman padi gogo kultivar Sidikalang pada dosis
600 Gy (R3*) terdapat beberapa tanaman mutan
dwarf dengan jumlah daun dan jumlah anakan

yang lebih banyak serta bentuk daun yang lebih
tegak dibandingkan dengan dosis iradiasi R2
(400 Gy), R1 (200 Gy) dan R0 ( 0 Gy).
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Tabel 2. Keragaman Genetik dan Heritabilitas Karakter Generasi M2 pada Berbagai Dosis
Iradiasi
No.
1

2

3

4

5

Karakter
Tinggi Tanaman
σ2p (ragam fenotip)
σ2g (ragam genetik)
h2 (heritabilitas)
Kriteria h2
Koefisien keragaman genetik/KKG
(%)
Kriteria KKG
Jumlah Daun
σ2 p
σ2 g
h2
Kriteria h2
KKG (%)
Kriteria KKG
Jumlah Anakan produktif
σ2 p
σ2 g
h2
Kriteria h2
KKG (%)
Kriteria KKG
Panjang Daun Bendera
σ2 p
σ2 g
h2
Kriteria h2
KKG (%)
Kriteria KKG
Lebar Daun Bendera
σ2 p
σ2 g
h2
Kriteria h2
KKG (%)
Kriteria KKG

Hasil penelitian (Tabel 1) menunjukkan bahwa
perlakuan iradiasi dosis rendah menghasilkan

Populasi Hasil Iradiasi (R)
R1 (200 Gy)

R2 (400 Gy)

R3(600 Gy)

86,16
74,35
0,86
tinggi

82,74
70,93
0,86
tinggi

172,87
161,07
0,93
tinggi

0,10
sempit

10,53
sempit

0,18
sempit

48,95
14,03
0,29
sedang
15,85
sedang

46,86
11,94
0,25
sedang
15,65
sedang

144,52
109,60
0,76
tinggi
38,17
luas

1,12
0,76
0,68
tinggi
27,74
sedang

0,56
0,20
0,36
sedang
13,86
sempit

9,68
9,32
0,96
tinggi
59,48
luas

26,08
8,64
0,33
sedang
8,37
sempit

30,74
13,29
0,43
sedang
10,96
sempit

17,64
0,19
0,01
rendah
1,36
sempit

0,04
0,00
0,05
rendah
2,03
sempit

0,06
0,03
0,44
sedang
7,90
sempit

0,07
0,03
0,47
sedang
8,85
sempit

perbedaan nilai tengah pada karakter morfologi
yang berbeda pada setiap populasi iradiasi.
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Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa terjadi
perubahan terhadap populasi hasil iradiasi pada
generasi M2 terhadap nilai tengah karakter tinggi
tanaman, panjang dan lebar daun bendera dengan
pola yang menurun, dimana peningkatan dosis
iradiasi menyebabkan tinggi tanaman, panjang
dan lebar daun bendera menjadi lebih rendah
kecuali pada nilai tengah karakter jumlah daun
dan jumlah anakan. Hal ini kemungkinan
disebabkan adanya keragaman yang ditimbulkan
akibat dari perlakuan iradiasi sinar gamma dari
populasi yang diiradiasi dimana setiap individu
yang diiradiasi secara acak kemungkinan
memiliki gen yang mengalami mutasi sehingga
mengakibatkan keragaman pada karakter
kuantitatif pada generasi M2. Hal yang serupa
juga telah dilaporkan Hanafiah et al., (2010) pada
tanaman kedelai demikian juga hal nya dengan
hasil penelitian yang diperoleh Sobrizal et
al ,2004 Budi et al, 2019 pada tanaman padi
generasi M2. Generasi M2 padi kultivar
Sidikalang merupakan benih yang berasal dari
pemanenan benih-benih M1 yang selanjutnya
menghasilkan benih M2, yang mengalami
segregasi pada lokus-lokus akibat pengaruh
iradiasi sinar gamma sehingga menimbulkan
keragaman genetik pada generasi M2. Setiap
individu dalam populasi dari masing-masing
dosis iradiasi (200 Gy, 400 Gy dan 600 Gy) secara
acak kemungkinan mempunyai gen yang
mengalami mutasi sehingga masing-masing
populasi hasil iradiasi menampilkan keragaman
genetik yang berbeda.
Hasil penelitian pada populasi M2
menunjukkan bahwa perlakuan iradiasi sinar
gamma dosis rendah meningkatkan keragaman
genetik.. Keragaman genetik yang luas diperoleh
pada populasi iradiasi dosis R3 ( 600 Gy) pada
karakter jumlah daun dan jumlah anakan
produktif, sedangkan pada
karakter tinggi
tanaman, panjang dan lebar daun bendera
memiliki tingkat keragaman genetik yang sempit

pada seluruh dosis iradiasi, hal ini mununjukkan
bahwa terdapat peluang yang besar untuk
perbaikan genetik terhadap karakter jumlah daun
dan jumlah anakan produktif. Hasil penelitian
yang dilaporkan Budi et al (2019) pada padi
Sigambiri merah, terdapat keragaman genetik
yang luas terhadap parameter tinggi tanaman dan
umur berbunga dengan induksi iradiasi sinar
gamma.
Hasil penelitian yang ditunjukkan pada
Tabel 2 . bahwa nilai duga heritabilitas yang
tinggi ditemukan pada beberapa karakter yaitu
tinggi tanaman, jumlah daun,dan jumlah anakan
produktif. Nilai duga heritabilitas yang tinggi
menunjukkan bahwa faktor genetik memiliki
peranan yang lebih besar pada penampilan fenotip
tanaman dari pada faktor lingkungan. Perbaikan
dari ketiga karakter tersebut (tinggi tanaman,
jumlah daun, jumlah anakan) dapat dilakukan
dengan melakukan seleksi pada generasi
selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut Hanafiah
et al (2010) melaporkan nilai duga heritabilitas
pada tanaman kedelai terdapat pada karakter
tinggi tanaman, jumlah cabang produktif, jumlah
buku produktif dan jumlah polong bernas. Nilai
duga heritabilitas memegang peranan penting
dalam menentukan seleksi yang akan dilakukan
pada suatu karakter.
KESIMPULAN
Iradiasi sinar gamma menurunkan nilai tengah
karakter vegetatif (tinggi tanaman, lebar daun
bendera dan panjang daun bendera namun
meningkatkan nilai tengah karakter jumlah daun
dan jumlah anakan produktif.
Induksi iradiasi sinar gamma dosis rendah
menimbulkan keragaman genetik terhadap
karakter morfologi tanaman padi gogo kultivar
Sidikalang pada generasi M2. Keragaman genetik
yang luas diperoleh pada karakter jumlah daun
dan jumlah anakan serta nilai heritabilitas yang
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tinggi diperoleh pada karakter tinggi tanaman,
jumlah daun dan jumlah anakan produktif.
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ABSTRACT
Identification of innovation assistance in development of foodcrop and horticulture zone, emphasized on famrer group
strengtrhening towards corporation. The objective were to determine the existing condition and chance of technology
application to had added and competitive value. Identification were conducted in six major project (MP) of selected
commodities in West Java, namely sweet potatoes and soybean in kabupaten Kuningan, corn in kabupaten Bandung,
horticulture in kabupaten Bandung Barat, cardamom (kapulaga) in kabupaten Pangandaran, and Citroes in kabupaten Garut,
during August to October 2021, with discussion, interview,with structured questionnairs. to stakeholders such as farmers
group, off-takers, and financial support The results showed that technology application to the MPs were varied and had
chance to have added and competitive value. Sweet potatoes in kabupaten Kuningan could be improved in processing
handling, such as powdering tools, that needed collaborate with other stake holders for sweett potatoes processing. Soybean
cultivation were improved with soil ameliorase and appropriate fertilizer dosage. , because of ex-mining land. These two
commodities in Kuningan were selected due to chance to conduct further technology assistance in development of foocrop
zone toward corporation.
Keywords: identification, innovation assistance, corporation, development of foodcrop zone

ABSTRAK
Identifikasi pendampingan inovasi dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan pertanian khususnya pangan dan
hortikultura, dengan menekankan pembinaan kelompoktani menuju korporasi. Tujuan identifikasi adalah untuk mengetahui
kondisi eksisting dan peluang penerapan teknologi yang mempunyai nilai tambah dan mempunyai daya saing. Identifikasi
dilakukan pada enam major project (MP) komoditas terpilih di Jawa Barat, yaitu komoditas ubi jalar dan kedelai di kabupaten
Kuningan, komoditas jagung di kabupaten Bandung, komoditas hortikultura di kabupaten Bandung Barat, komoditas kapulaga
di kabupaten Pangandaran, dan komoditas jeruk di kabupaten Garut. Identifikasi dilakukan pada bulan Agustus sampai
Oktober, dengan metode diskusi, wawancara, dan pengisian kuesioner kepada stake holders, yaitu kelompoktani, off- takers,
dan penyandang dana lainnya. Hasil identifikasi pendampingan inovasi pada lima kabupaten menunjukkan bahwa teknologi
yang diterapkan adalah beragam dan masih mempunyai peluang nilai tambah dan daya saing untuk ditingkatkan. Identifikasi
teknologi pada kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa komoditas ubi jalar dapat ditingkatkan dengan penanganan pasca
panen, seperti alat penepung, sehingga diperlukan pengadaan alat. Diperlukan Kerjasama dengan stakeholders lain dan
pembinaan kelompoktani dalam pengelolaan pasca panen ubi jalar. Penanganan kedelai dapat dilakukan dengan pembenahan
tanah dan dosis pupuk yang sesuai, karena lokasi penanaman kedelai adalah eks pengusahaan tambang. Kedua komoditas di
Kuningan ini dipilih karena memberikan peluang untuk melakukan pendampingan kelompok tani lebih lanjut dalam rangka
pengembangan kawasan pertanian pangan menuju korporasi petani..

Kata Kunci: identifikasi, pendampingan inovasi, korporasi, pengembangan kawasan pangan

PENDAHULUAN
Pengembangan Kawasan Pertanian diperlukan
untuk mengurangi kesenjangan produktivitas
antar wilayah , meningkatkan produktivitas
komoditas, dan memperluas skala usaha
(Kementerian Pertanian, 2014). Pengembangan
kawasn ditetapkan untuk berbasis korporasi
sesuai dengan pengarahan Presiden RI tentang
pertanian pada tahun 2019, yaitu meningkatkan

ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas,
dan mengkorporasikan petani. Pengembangan
kelompoktani menuju usaha berkorporasi dapat
dimulai dari peningkatan skala usaha melalui
penumbuhan gabungan kelompoktani (gapoktan),
peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada
gapoktan, peningkatan manajemen kelembagaan
gapoktan
seperti
peningkatan
kelas
kelompoktani, kelembagaan ekonomi petani (Lira
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Maelina, 2019), peningkatan status badan hukum
kelembagaan, peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia, baik dalam bidang usaha dan
pemasaran, serta kemitraan. Peningkatan kualitas
dan produktivitas produk usahatani dapat
dilakukan melalui penerapan teknologi yang
berdaya saing dan mempunyai nilai tambah
(Kementan, 2019, 2021). Kenyataannya masih
ada lokasi yang belum menerapkan teknologi
yang berdaya saing dan mempunyai nilai tambah.
Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi penerapan teknologi yang
mempunyai daya saing dan mempunyai nilai
tambah.
METODE
Identifikasi pendampingan inovasi dalam
pengembangan kawasan pertanian dilakukan
pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Biro
Perencanaan Kementan (2021) dalam rangka
identifikasi dan pengembangan 350 lokasi
kelembagaan tani menuju korporasi tahun 2024.
Identifikasi dilakukan melalui wawancara atau
pertemuan dengan kelompoktani atau gabungan
kelompoktani, penyuluh lapangan, dan off-takers
yang berperan dalam usahatani menuju korporasi,
berdasarkan usulan Biro Perencanaan Kementan
(2021) di tiap lokasi MP. Identifikasi dilakukan
dari Juli sampai dengan Oktober 2021 pada
kabupaten Kuningan dengan komoditas ubi jalar
dan kedelai, kabupaten Bandung Barat dengan
komoditas sayuran, kabupaten Pangandaran
dengan komoditas kapulaga, kabupaten Garut
dengan komoditas jeruk,, dan kabupaten Bandung
dengan komoditas jagung.
Identifikasi
pendampingan inovasi pada lokasi – lokasi
tersebut dilakukan dengan desk study, wawancara
terstruktur dan focused group discussion (FGD)
terhadap pengurus kelompoktani, penyuluh
setempat, off-takers, dan mitra lainnya pada
lokasi- lokasi MP, serta pengamatan visual.
Hasil identifikasi dianalisis secara deskriptif,

untuk memperoleh gambaran
peluang
pengembangan lokasi menuju korporasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil identifikasi melalui wawancara, FGD,
observasi, dan bentuk komunikasi lainnya
menunjukkan bahwa terdapat ‘tingkat kemajuan
menuju korporasi’ yang beragam, dalam
identifikasi lokasi lokasi tersebut, bergantung
pada pengamatan, wawancara, dan data yang
dikumpulkan. Pada umumnya pemasaran produk
telah tersedia melalui mitra atau off-taker .
Komoditas ubi jalar dan kedelai di kabupaten
Kuningan menunjukkan tingkat kemajuan yang
memadai, demikian juga dengan jeruk di
kabupaten Garut, Kapulaga di kabupaten
Pangandaran, dan sayuran di kabupaten Bandung
Barat.
Perkembangan jagung di kabupaten
Bandung, belum dapat diketahui, karena
identifikasi masih berjalan dan belum selesai
dilakukan di kabupaten tersebut.
Untuk
memastikan hasil identifikasi yang lebih akurat,
diperlukan lebih dari satu kali identifikasi atau
wawancara atau kunjungan ke lokasi yang
bersangkutan. Hasil identifikasi menentukan
metode pendampingan yang akan dilakukan pada
lokasi tersebut.
Analisis
kebutuhan
teknologi
dalam
pendampingan inovasi pada lokasi terpilih,
dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan
observasi keberadaan manajer professional,
keberadaan mitra penampung hasil, dan
kesediaan petani dan kelompoknya untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas produk
usahanya melalui penerapan teknologi tertentu
yang mempunyai nilai tambah dan berdaya saing
(komunikasi personal bersama prof Cheppy,
Balitnak,2019).
Tabel 1 menggambarkan secara singkat hasil
identifikasi inovasi teknologi dan perkembangan
kelembagaan menuju korporasi pada komoditas
di kabupaten kabupaten terpilih.
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Dari tabel 1 dapat diketahui, bahwa ke enam
komoditas pada lima kabupaten terpilih telah
menunjukkan pengembangan ke arah korporasi,
terutama dengan adanya kemitraan atau
penampung hasil. Beberapa hasil wawancara
menunjukkan perlu penguatan posisi tawar petani
dan konsistensi petani dalam hal kemitraan,
seperti kepatuhan pada perjanjian kerjasama
dengan mitra, dan kontinuitas pasokan.
Pembinaan kelembagaan petani menjadi penting,
terutama pada pembinaan tenaga professional
atau manajer dalam pengelolaan usaha
kelompoktani atau gapoktan.
Peningkatan
kuantitas dan kualitas dapat dilakukan oleh
pemerintah daerah/Dinas yang terkait dengan
penyuluhan, melalui pembinaan peningkatan dan
sertifikasi Good Agricultural Practices (GAP)
ataupun
Good Handling Practices (GHP),
sertifikasi benih, menuju kualitas produk ekspor.
Dalam jangka panjang, kepemilikan sebagian
besar modal usaha oleh petani dan kelompoknya
merupakan kunci keberhasilan pengembangan
korporasi pada tingkat petani (Sri Nuryanti, 2005;
Lira Maelina, 2019; BBP2TP, 2019, 2020).

Sebagai tugas utama BPTP dalam pendampingan,
yaitu menyampaikan informasi, mengawal, dan
menyebarkan inovasi teknologi, maka diusulkan
pendampingan melalui demplot atau bintek pada
lokasi lokasi tertentu, sesuai kebutuhan
pendampingan inovasi teknologi dan ketersediaan
sumber daya (Ishaq dan Liferdi, 2018; O.
Marbun, et. al, 2020).
Kegiatan pendampingan demonstrasi plot untuk
kedelai dan ubi jalar di kabupaten Kuningan
dilakukan berdasarkan survei yang telah
dilakukan terlebih dahulu, dan kebutuhan
teknologi yang memungkinkan untuk diterapkan,
sesuai dengan ketersediaan sumber daya.
Bimbingan teknis pada lokasi lainnya, seperti
kabupaten Bandung Barat, Bandung, Garut, dan
Pangandaran
didasarkan
pada
informasi
kebutuhan
teknologi
mendesak
yang
penerapannya memerlukan kerjasama
dan
pembinaan dengan pemerintah daerah, pihak
swasta, dan instansi lainnya. untuk peningkatan
kualitas produk yang dihasilkan, sesuai dengan
keterbatasan sumberdaya dan waktu.

Tabel 1. Identifikasi Pendampingan Inovasi Dalam Pengembangan Kawasan berbasis Korporasi
di Jawa Barat Tahun 2021
Potensi
SDA, SDL,
N Kabup
dan
o
aten
Infrastruktu
r
1 Pangan Lahan, SDM
daran
trsedia,
Akses, Iklim
yang
mendukung,
menjadi
salah satu
komoditas
pemulihan
ekonomi

Deskripsi
Peluang dan
Kelembaga Strategi
an Pengembangan
Badan
Kemitraan
Usaha Milik (MoU)
Petani
(BUMP) PT
Kapolaga
Berkah
Pangandara
n

Impleme
ntasi
Inovasi
Teknolog
i
Balitr Varietas,
o,
grading,
pihak verifikasi
swasta kebun
(sido
muncu
l)
Pengu
atan
Jarin
gan

Rencana
Keberl
Bentuk
anjutan
Pendamping
Usaha
an
Perlu
modal
tambaha
n untuk
menam
bah
dana
operasio
nal
sebagai

Bimtek dan
keperluan
alat
pengering
dan
timbangan ,
sehingga
diperlukan
koordinasi
dengan dinas
303

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

Pangandaran,
Dukungan
Pemda

modal
usaha

2 Bandun Kelembagaa
g Barat n sudah
bagus, sudah
menerapkan
smart
farming
(aplikasi
irigasi dan
pemupukan
sudah maju)

Pengemban
gan

Smart
farming

Marke
t
orient
ed

3 Bandun Lahan
g
kering
dengan
tanaman

Sudah ada
kemitraan

-

-

-

-

setempat,
ditjen/Keme
nterian lain,
dan swasta
dalam
pengadaan
alat
Meningkatka
n kapasitas
produksi,
kapasitas
pasar,
adanya
rencana
mengembang
kan lahan
yang lebih
luas karena
saat ini
masih sewa
lahan (untuk
meningkatka
n nilai
tambah),
perlu
timbangan
duduk yang
digital, dan
perlu
diadakan
bimtek untuk
petani
dengan
materi Good
Agricultural
Practices
(GAP) dan
Good
Handling
Practices
(GHP) untuk
komoditas
sayuran.
Rencana :
Bimtek
Supply chain
management
304

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

4 Garut

5 Kuning
an

jagung yang
tersebar
Selain jeruk
juga ada
produk
hortikultura

(SCM)
jagung
Pengemban Pengeloaan
Sudah Kuantitas/ Perlu
Bimtek
gan/PIC
nursery
terjari kualitas
modal
terkait GAP
ng
produk
tambaha untuk
denga jeruk,
n untuk mendapat
n
seperti
menge
kelas
bagus penangan mbangk sertifikasi
an OPT
an
kebun
usaha
dalam
skala
luas,
Promosi
Produk
dalam
lingkup
lebih
luas
Pelaksanaan kegiatan Demfam Kedelai dan Ubi Jalar: untuk kedelai diperlukan aplikasi
dosis pupuk yang tepat pada lahan bekas tambang, sedangkan untuk tanaman ubi jalar
menekankan pada peralatan pasca panen, berupa penepung ubi jalar untuk produk olahan ubi
jalar.

Sumber : data primer di olah (2021)
KESIMPULAN
Identifikasi
pendampingan inovasi
telah
dilakukan pada empat lokasi pengembangan
kawasan berbasis korporasi di Jawa Barat tahun
2021, sedangkan satu lokasi yaitu kabupaten
Bandung masih belum selesai dilakukan.
Identifikas pendampingan inovasi menunjukkan
tingkat pendampingan inovasi yang beragam,
dalam bentuk demonstrasi plot dan bimbingan
teknis. Pendampingan inovasi harus mempunyai
daya saing dan nilai tambah serta memerlukan
kerjasama dengan instansi terkait dan mitra.
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Pasokan dan Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Kabupaten Bima Nusa
Tenggara Barat
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ABSTRACT
Shallot is a strategic horticulture commodity in Indonesia, but fluctuation on its production cause volatility in supply and price,
which triggers inflation. The purpose of this study is to find out the source of shallots at the merchant level, its distribution
pattern, and the information on the effective and efficient cropping pattern in Bima.This study was conducted in December
2018 in the districts of Woha and Sapeh. Primary data were obtained through interviews with inter-district or inter-province
shallot merchants, which then analyzed using descriptive. The results showed that the source of shallot production in Bima
was not only gathered from Bima area, but also from other provincial production centers, namely East Nusa Tenggara, East
Java, Central Java and South Sulawesi. Similarly, the distribution pattern was gathered from East Nusa Tenggara, East Java,
Central Java, Sulawesi and Kalimantan, and the aforementioned Bima..The largest transporting expenses came from
Larantuka, amounting to Rp.170,000/quintal. On national level, shallot production output fluctuates depending on the output
condition in the main production centers and shallots from the main production centers are less competitive in terms of price
with shallots produced in new production centers. The solution to achieve price stability is to map the latest position of the
main shallot production centers.
Keywords: source of shallots, distribution, shallots, Bima

ABSTRAK
Bawang Merah merupakan komoditas hortikultura strategis di Indonesia. Fluktuasi produksi bawang merah menyebabkan
fluktuasi pasokan dan harga yang memicu terjadinya inflasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui sumber perolehan bawang
merah di tingkat pedagang di Bima, untuk mengetahui pola distribusi bawang merah di Bima, untuk mendapatkan informasi
pengelolaan pola tanam secara efektif dan efisien di Bima. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018 di Kecamatan Woha
dan Sapeh. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pedagang bawang merah antar kabupaten dan atau provinsi yang
dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber perolehan bawang merah di Bima tidak
hanya diperoleh dari di wilayah Kabupaten Bima saja, tetapi dari sentra produksi provinsi lain yaitu Nusa Tenggara Timur
(Dompu, Sumbawa, Belo dan lain-lain), Jawa Timur (Nganjuk, Probolinggo), Jawa Tengah (Brebes) dan Sulawesi Selatan
(Makasar). Demikian pula pola distribusinya tidak di Bima saja, namun ke provinsi lain yaitu Nusa Tenggara Timur (Ruteng,
Bajawa, Dompu, Maumere), Jawa Timur (Nganjuk, Kediri, Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo), Jawa Tengah (Brebes,Cirebon),
Sulawesi (Makasar, Palu, Manado, Kendari) serta Kalimantan (Banjarmasin dan lain-lain). Biaya transportasi terbesar baik biaya
perolehan maupun distribusi berasal/dari Larantuka sebesar Rp 170.000 per kwintal. Secara nasional produksi bawang merah
berfluktuasi tergantung kepada kondisi produksi bawang merah di sentra produksi utama (termasuk di Bima) dan bawang merah
dari sentra produksi utama kalah bersaing dari sisi harga dengan bawang merah yang diproduksi di sentra produksi baru.
Penyelesaian masalah untuk mengatasi agar terjadi stabilitas harga adalah perlu memetakan posisi terbaru sentra produksi utama
agribisnis bawang merah nasional.
Kata kunci: sumber perolehan, distribusi, bawang merah, Bima

PENDAHULUAN
Bawang merah sebagai salah satu
komoditas hortikultura yang termasuk dalam
daftar kebutuhan bahan pokok di Indonesia
mempunyai peran yang sama strategisnya
dengan kebutuhan bahan pokok lain.

Permintaan bawang merah tetap tinggi, karena dalam
kehidupan sehari-hari pengguna bawang merah
mulai dari konsumen rumah tangga sampai
pengusaha kuliner membutuhkan bawang merah
sebagai bumbu masakan. Permintaannya makin
melonjak terutama pada hari-hari besar keagamaan,
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menyebabkan kebutuhan di luar musim panen
tidak dapat dipenuhi. Disisi lain, produksi
bawang merah bersifat musiman. Musim
tanam bawang merah di Indonesia banyak
dilakukan pada musim kemarau. Penanaman
bawang merah baru akan dilakukan pada
musim kemarau I setelah Padi dan musim
kemarau II (Maryowani dan Darwis 2010).
Penyediaan pangan dalam jumlah cukup
dan harga yang terjangkau masih menjadi
tujuan utama pembangunan pertanian
nasional. Apabila ketersediaannya mengalami
kendala di pasar, maka dapat menyebabkan
permasalahan ketahanan pangan nasional yang
berpengaruh signifikan terhadap masyarakat.
Pada dekade terakhir produksi bawang merah
cukup tinggi setiap tahunnya, namun masih
belum cukup memenuhi kebutuhan konsumen,
sehingga kekurangannya masih harus diimpor.
Biasanya impor bawang merah dilakukan pada
bulan antara April sampai dengan Juli sebagai
akibat kurangnya pasokan di dalam negeri
karena produksi yang rendah pada musim
hujan sebelumnya (Basuki, et al. 2004). Selain
itu, kendala penanaman bawang merah pada
musim hujan antara lain: serangan penyakit,
kabut, hama, dan hujan. Hal ini mendorong
petani melakukan penyemprotan pestisida
secara berlebih untuk mencegah serangan
hama dan penyakit, akibatnya biaya untuk
pestisida tinggi (Basuki, 2014).
Budidaya bawang merah di Indonesia hingga
saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa,
diantaranya Jawa Tengah (Brebes, Tegal),
Jawa Timur (Nganjuk dan Probolinggo), dan
Jawa Barat (Cirebon), serta di luar Jawa yaitu
Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Barat,
dan Sulawesi Selatan. Salah satu daerah
potensial penghasil bawang merah di NTB
adalah Kabupaten Bima yang ditetapkan
pemerintah sebagai kawasan pengembangan

bawang merah. Provinsi NTB merupakan penghasil
bawang merah terbesar nomor empat di Indonesia,
setelah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Hasil penelitian Setiani, et al, 2016, menunjukkan
bahwa pengembangan bawang merah di Kabupaten
Bima memiliki kekuatan yang lebih besar
dibandingkan faktor kelemahannya. Kekuatan
terbesar adalah tersedianya lahan pengembangan
bawang merah yang subur, diikuti oleh iklim yang
sesuai serta tersedianya air sepanjang tahun.
Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bawang
merah, rantai pasok yang terdiri dari aspek produksi
dan distribusi merupakan komponen penting dalam
menciptakan aksesibilitas masyarakat terhadap
bawang merah. Aksesibilitas merupakan syarat
utama bagi terciptanya ketahanan pangan yang
kokoh (Swastika, D.K.S. & Sumaryanto, 200).
Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan
ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas
politik dan keamanan atau ketahanan nasional
(Suryana, 2001; Simatupang et al., 2001).
Terjadinya fluktuasi harga bawang merah dapat
diantisipasi selain dengan pendekatan teknis untuk
mencukupi produksi (penanganan on farm), sangat
perlu juga dilakukan pendekatan non teknis untuk
pemetaan waktu tanam, pasokan dan distribusi
produksi, pemasaran, dan kebijakan. Pendekatan non
teknis terutama dilakukan untuk menata distribusi
sentra produksi, distribusi antar wilayah,
pembenahan pasokan, serta menerbitkan regulasi
untuk menjamin kecukupan dan distribusi produksi
secara permanen. Informasi pasokan dan pola
distribusinya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam
pengelolaan penawaran dan permintaan bawang merah
nasional agar lebih efektif dan efisien. Tujuan Penelitian

adalah 1). Untuk mengetahui tingkat ketersediaan
bawang merah di Bima; 2). Untuk mengetahui
tingkat sebaran pola perdagangan bawang merah di
Bima; 3). Untuk mendapatkan informasi tingkat
kontribusi produksi bawang merah di Bima terhadap
produksi nasional terkait pengelolaan pola tanam
bawang merah secara efektif dan efisien di Bima.
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METODE
Penelitian dilakukan pada bulan Desember
2018 di Kecamatan Woha (Desa Risa) dan
Sapeh (Desa Nae, Desa Naro Barat, Desa
Sangiang, dan Desa Rasabao) Kabupaten
Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemilihan
lokasi penelitian dilakukan secara sengaja
dengan
pertimbangan
lokasi
tersebut
merupakan sentra produksi bawang merah di
Kabupaten Bima. Data primer diperoleh
melalui FGD dan wawancara dengan 6
pedagang bawang merah antar kabupaten dan
provinsi, sedangkan data sekunder berupa data
luas tanam, produksi, serta data program
pengembangan
yang
dilakukan
oleh
pemerintah (Gambar 1). Data dianalisis
menggunakan metode statistik deskriptif.

Gambar 1. FGD dan Wawancara dengan
Pedagang Bawang Merah di Kecamatan
Woha, Bima

digantung, kemudian dijual kembali saat harga stabil.
Begitu juga dengan bawang merah yang dijadikan benih,
digantung selama kurang lebih 6 bulan (Gambar 2).

Gambar 2. Penyimpanan Benih Bawang Merah di
Kabupaten Bima NTB
Sebagian besar pedagang tidak melakukan transaksi
pada bulan Januari maupun Desember. Hal ini
karena pada bulan tersebut produksi bawang merah
di Bima sedang kurang baik karena pengaruh musim.
Pada umumnya kapasitas bawang merah terbesar
pada bulan Juli hingga Agustus dengan kisaran
kapasitas 36 ton hingga 1680 ton (rata-rata dari
keenam pedagang sebesar 596,33 ton). Sedangkan
kapasitas terkecil pada bulan Februari, Maret,
November dan Desember dengan kisaran kapasitas 3
ton hingga 240 ton (rata-rata dari keenam pedagang
sebesar (117,83 ton).
Pasokan bawang merah di Kabupaten Bima NTB
sebagian besar berasal dari wilayah Kabupaten Bima
terutama pada saat panen raya. Selain itu mendapat
pasokan bawang merah dari Sumbawa, Probolinggo,
Makasar, Nganjuk seperti tersaji pada tabel 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasokan Bawang Merah di Kabupaten
Bima Nusa Tenggara Barat
Sebagian
besar
responden
(95%)
mendapatkan bawang merah dari petani
produsen dan pedagang pengumpul di sentrasentra produksi bawang merah. Saat harga
sedang turun, petani/pedagang di Bima melakukan
penyimpanan bawang merah dengan cara
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Tabel 1. Asal Pasokan Bawang Merah di Kabupaten Bima
Bulan

Asal Pasokan (%)
Kupang Nganjuk
Brebes

Bima

Dompu

Sumbawa

Probolinggo

Makasar

Januari

50,00

10,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

25,00

Februari

56,28

13,57

0,00

0,00

Maret

12,06

0,00

18,09

0,00

54,39

17,54

0,00

April

80,18

11,01

8,81

0,00

0,00

0,00

0,00

28,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mei

66,00

16,00

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Juni

43,43

Juli

13,71

22,29

0,00

6,86

0,00

0,00

13,71

Agustus

42,24

21,44

24,97

0,00

0,00

0,00

11,35

0,00

41,21

9,70

5,45

0,00

9,70

19,39

14,55

0,00

September

45,84

8,99

7,42

5,39

10,79

10,79

10,79

0,00

Oktober

56,21

10,65

11,83

0,00

14,20

0,00

7,10

0,00

November

55,17

8,62

15,52

0,00

6,90

6,90

6,90

0,00

Desember

88,46

0,00

11,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sumber: Data primer (2018)

tersebut menyebabkan air cepat mengalir (tidak
menggenang).

Pada bulan Nopember dan Desember lahan di
Kabupaten Bima difokuskan untuk menanam
Palawija. Pada bulan Agustus permintaan
bawang dari Cirebon meningkat hingga 50%
karena untuk ada permintaan ekspor ke
Thailand, Singapura, Malaysia. Jenis lahan di
daerah Bima merupakan lahan tegalan
sehingga sehingga cocok ditanam bawang.
Untuk musim hujan, penanaman didaerah
pegunungan menurut petani lebih baik karena
berdasarkan pengalaman, dengan kontur lahan

Distribusi Bawang Merah dari Kabupaten Bima

Produksi bawang merah di Kabupaten Bima,
sebagian besar didistribuikan ke Jawa Timur
(Mojokerto, Nganjuk, Probolinggo, Banyuwangi,
Sidoarjo, Surabaya, Kediri dan Jombang). Distribusi
ke kabupaten tersebut terjadi setiap bulan dalam
setahun dari bulan Januari hingga Desember.
Distribusi bawang merah dari Bima ke kabupaten di
wilayah provinsi Jawa Timur tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Bawang Merah dari Bima ke Provinsi Jawa Timur
Distribusi (%)
Bulan

Januari

Banyuwan
gi
9.12

Februari

Probolingg
o
1.52
5.21

Maret

Jawa Timur
Mojokert Sidoarj Surabay
o
o
a
18.24
6.08

Nganju
k
16.72

Kediri
0.91

Jomban
g
0.91

Total
(%)
53.50

14.22

9.48

9.48

38.39

18.75

12.50

12.50

43.75

April

7.78

3.06

16.67

2.78

0.28

25.00

0.69

0.69

56.94

Mei

6.67

7.38

14.29

2.38

0.24

21.43

0.60

0.60

53.57

Juni

6.41

8.97

23.08

2.56

1.28

12.82

0.64

0.64

56.41
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Juli

1.67

8.33

16.67

1.67

13.33

41.67

Agustus
Septemb
er
Oktober
Novemb
er
Desembe
r

1.67

8.33

3.33

1.67

13.33

28.33

13.33

8.33

1.28

20.00

42.95

4.69

12.50

9.38

26.56

53.13

6.90

17.24

13.79

14.29

3.45

17.24

0.86

0.86

33.33

60.34
47.62

Sumber: Data primer (2018)

Sedangkan distribusi bawang merah dari Bima
ke Jawa Tengah (Brebes, Semarang, Cirebon)
tidak terjadi setiap bulan dalam setahun. Pada
bulan Desember, Januari, Pebruari, Maret
tidak terjadi pengiriman bawang merah dari
Kabupaten Bima, karena sentra produksi

bawang merah di Jawa Tengah sudah mulai panen.
Distribusi bawang merah dari Kabupaten Bima ke
kabupaten di wilayah provinsi Jawa Tengah tersaji
pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Bawang Merah dari Kabupaten Bima ke Provinsi Jawa Tengah

Bulan
Brebes
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November

Distribusi (%)
Jawa Tengah
Semarang
Cirebon
0.91

4.76
5.13
6.67
6.67
6.67
10.94
10.34

Desember

4.17
3.57
3.85
5.00
5.00

2.78
2.38
3.85
3.33
16.67

Total (%)
0.91
0.00
0.00
6.94
10.71
12.82
15.00
28.33

3.33

10.00

1.72

10.94
12.07
0.00

Sumber: Data primer (2018)

Demikian halnya distribusi bawang merah dari
Kabupaten Bima ke Bali dan Lombok
pengiriman hanya pada bulan Pebruari,
sedangka ke Nusa Tenggara Timur hanya pada
bulan Januari hingga Maret. Pengiriman
bawang merah setiap bulannya ke Makasar,

Palu dan Banjarmasin karena sebagian pedagang
memiliki cabang penjualan di wilayah tersebut.
Pengiriman bawang merah terbesar dari Bima adalah
pada saat panen raya yaitu pada bulan Mei hingga
Juni. Hasil penelitian Mayasari, R, et al. 2017,
menyebutkan bahwa produksi bawang merah di Kota
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Pare-pare belum memenuhi permintaan
konsumen. Pasokan bawang merah dipenuhi
dengan mendatangkan bawang merah dari
Kabupaten Bima, karena di kota Pare-pare
baru beberapa petani yang mengembangkan
bawang merah. Permasalahan bawang merah
terkait distribusi disebabkan salah satunya
faktor kurangnya pasokan dari daerah sentra
produksi lain. Jika kondisi ini terjadi maka

dapat berdampak pada meningkatnya biaya
distribusi atau transportasi, sehingga marjin
distribusi pun turut meningkat. Distribusi bawang
merah dari kabupaten Bima ke provinsi Bali, NTT,
Sulawesi dan Kalimantan tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Bawang Merah dari Bima ke Nusa Tenggara Timur, Bali, Lombok, Sulawesi dan
Kalimantan
Distribusi (%)
Nusa Tenggara Timur (NTT)

Bulan
Lombok

Bali

Januari

Ruteng

Bajawa

7.60

Maumere

Larantuka

Kupang

Total
NTT(%)

Makasar

Palu

Banjarmasin

7.60

15.20
7.11

7.11

23.70

9.38

9.38

31.25

April

8.33

27.78

Mei

7.14

Juni

5.13

Februari

7.11

Maret

16.59

2.37

2.37

2.37

3.13

3.13

3.13

Juli
Agustus
September

6.25

30.40

4.76

23.81
25.64

6.67

3.33

33.33

6.67

3.33

33.33

6.67

6.67

33.33

Oktober

7.81

6.25

21.88

November

3.45

Desember

24.14
4.76

47.62

Sumber: Data primer (2018)

Pola Distribusi
Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi
hasil panen bawang merah di Bima sebagian
besar dijual tidak hanya untuk memenuhi
kebutuhan Kabupaten Bima dan kabupaten
sekitarnya saja, namun disebarkan ke luar
provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat, NTT, Sulawesi dan Kalimantan.
Hasil produksi bawang merah petani/produsen
sebagian dijual ke pedagang pengumpul, dari

pedagang pengumpul ke pedagang besar
(distributor). Pedagang antar kota dan antar provinsi
mendapatkan pasokan dari petani/produsen dan
pedagang pengumpul, selanjutnya dijual ke
pedagang grosir, pedagang eceran, dan ke konsumen
akhir. Kapasitas jual beli bawang merah terbesar
pada bulan April hingga Mei.
Terkait dengan program pengembangan kawasan
bawang merah, berdampak pada turunnya pangsa
pasar bawang merah di pulau Jawa hal ini
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disebabkan karena kapasitas distribusi bawang
merah ke luar jawa juga menurun. Bawang
merah asal Kabupaten Bima biasanya dikirim
ke pulau Jawa untuk kemudian dikirim
kembali ke daerah di Luar Jawa, namun karena
daerah di Luar Jawa tersebut saat ini sudah
dapat memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan
menjadi pemasok di daerah disekitarnya, maka
permintaan bawang Kabupaten Bima
menurun. Adanya pengembangan kawasan
bawang merah menyebabkan terjadinya
penurunan penjualan sebesar 5% perbulan.
Pada bulan Januari sampai dengan Agustus
permintaan bawang dari Makasar turun drastis.
Selain itu berdampak pada permintaan bawang
dilokasi lain yang juga mengalami penurunan.
Harga bawang merah menjadi turun terutama
pada saat terjadi panen raya secara bersamaan
karena pasokan bawang melimpah. Sebagai
contoh, wilayah Pulau Jawa mengambil
bawang merah dari Kabupaten Bima untuk
memenuhi kebutuhan benih di Sumatera.
Karena di Sumatera sudah melakukan

pengembangan bawang merah sehingga permintaan
bawang ke Pulau Jawa menurun yang berdampak
hingga ke Kabupaten Bima. Penurunan harga hingga
Rp 5.000 per Kg.
Biaya Perolehan Bawang Merah dari Luar
Kabupaten Bima
Kustiari (2017) menyebutkan bahwa barometer
harga bawang merah adalah pasar Jawa Tengah,
sehingga pemerintah harus dapat mengendalikan
jumlah produksi dan pasokan untuk menjaga
stabilitas harga bawang merah. Salah satu faktor
penyebab terjadinya disparitas harga karena alokasi
tanam yang terkonsentrasi pada beberapa daerah,
sehingga perlu dikembangkannya daerah produksi
baru. Kondisi tersebut secara langsung berdampak
pada menurunnya biaya distribusi atau transportasi,
sehingga marjin distribusi juga menurun. Penurunan
marjin distribusi mengindikasikan bahwa distribusi
komoditas semakin efisien. Biaya perolehan bawang
merah dari luar Kabupaten Bima tersaji pada Tabel
5.

Tabel 5. Biaya Perolehan Bawang Merah dari Luar Kabupaten Bima dan Distribusi Bawang Merah
dari Bima ke Luar Kabupaten Bima
Asal Perolehan
Biaya (Rp/per kwintal)
Bima
8.000
Sumbawa
30.000
Ruteng
100.000
Dompu
15.000
Bajawa
120.000
Maumere
150.000
Larantuka
170.000
Nganjuk
100.000
Probolinggo
80.000
Brebes
150.000
Makasar
100.000
Palu
130.000
Sumber : Data Primer, 2018

Distribusi
Bima
Sumbawa
Ruteng
Dompu
Bajawa
Maumere
Larantuka
Nganjuk
Probolinggo
Brebes
Makasar
Palu

Biaya (Rp/per kwintal)
8.000
30.000
100.000
15.000
120.000
150.000
170.000
100.000
80.000
150.000
100.000
130.000
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Berdasarkan pada tabel 5 biaya transportasi
terbesar baik biaya perolehan maupun distribusi
berasal/dari
Larantuka
sebesar
Rp
170.000/kwintal. Komponen biaya terdiri dari
biaya bongkar muat, biaya pengeringan, biaya
pengemasan, dan biaya pengiriman, Pedagang
pengumpul mempunyai peran pemasaran paling
tinggi dalam perolehan dan penentuan harga
komoditas bawang merah dari petani/produsen.

35.00

Pengaturan Pola Tanam Bawang Merah

Berdasarkan rata-rata produksi setiap tahun dari
2012-2017, Kabupaten Brebes merupakan sentra
produksi bawang merah terbesar di Indonesia
dengan angka produksi rata-rata sebesar
302.050,75 ton/tahun. Kabupaten lain yang
merupakan 10 sentra produksi terbesar di
Indonsia berturut-turut berdasarkan angka
produksi rata-rata seluruh kabupaten adalah
Nganjuk, Bima, Enrekang, Solok, Probolinggo,
Demak, Bandung, Cirebon, dan Majalengka.
Angka produksi rata-rata tahunan pada kurun
waktu
2012-2017
Kabupaten
Brebes
dibandingkan Kabupaten Nganjuk sebagai
peringkat kedua produsen bawang merah nasional
masih sangat jauh oleh karena itu agribisnis
bawang merah nasional masih bergantung kepada
Kabupaten Brebes (Gambar 3)

BANGLI

MALANG

SUMBAWA

GARUT

PATI

CIREBON

DEMAK

BIMA

SOLOK

BREBES

Produksi (ton)

300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-

Kabupaten

Gambar 3. Rata-rata Produksi 20 Sentra
Bawang Merah Nasional
Namun jika melihat trend produksi pada tahun
2012-2017, Kab. Brebes dan Nganjuk
menunjukan trend produksi yang menurun.
Berbeda halnya dengan kabupaten Bima,
Enrekang, Solok yang menunjukan trend
meningkat (Gambar 4).

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00

5.00
0.00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gambar 4. Produksi Bawang Merah Tahun
2012-2017 di 10 Sentra Terbesar Nasional
Produksi nasional bawang merah berfluktuasi
dipengaruhi oleh kondisi produksi bawang merah
di sentra produksi utama. Berdasarkan hasil
kajian analisis kebijakan bawang merah oleh
Puslitbang Hortikultura (2018) menunjukkan
bahwa fluktuasi produksi bawang merah dapat
dilihat melalui angka koefisien keragaman
produksi bawang merah nasional. Angka tersebut
diperoleh dari hasil pembagian nilai rata-rata dan
standard deviasi produksi bawang merah setiap
bulan dalam satu tahun. Kabupaten Bima sebagai
peringkat ketiga sentra produksi bawang merah
nasional pada tahun 2012 berkontribusi sebesar
8,03% produksi bawang merah nasional, dan pada
2017 berkontribusi sebesar 8,43% (Gambar 5).
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Gambar 5 . Proporsi Produksi Bawang Merah
Kabupaten Bima Terhadap Produksi Nasional
Selama ini, agribisnis bawang merah nasional
masih tergantung pada sentra produksi utama
yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Nganjuk.
Namun sebagai langkah antisipasi dalam rangka
peningkatan produksi, pengembangan sentra baru
bawang merah merupakan langkah tepat, karena
lahan di sentra utama semakin mengalami
penurunan kualitas lahan, sehingga berpengaruh
terhadap penurunan produktivitas.
Berdasarkan beberapa hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa berkurangnya pangsa pasar
bawang merah di pulau Jawa, selain karena
adanya sentra produksi baru di luar pulau Jawa
yang dapat memasok bawang merah di daerah
sekitarnya, juga karena bawang merah di pulau
Jawa sulit bersaing dengan bawang merah dari
sentra produksi baru yang memiliki efisiensi
usahatani lebih tinggi. Harga Bawang Merah yang
berfluktuasi di Jawa Tengah menyebabkan
keuntungan petani bawang merah tidak menentu,
sehingga pada saat harga turun menyebabkan para
petani bawang merah merugi dan mengurangi
penanaman pada masa tanam selanjutnya
(Paranata, A&Umam, T, 2015). Hasil studinya
memberi saran yaitu agar petani tidak merugi saat

harga
turun
dan
dapat
melanjutkan
penanamannya pada periode berikutnya,
pemerintah perlu melakukan pengendalian harga,
sehingga produksi bawang merah relatif stabil.
KESIMPULAN
Pasokan bawang merah di Kabupaten Bima
tidak hanya diperoleh dari di wilayah Kabupaten
Bima saja, tetapi dari sentra produksi provinsi lain
yaitu Nusa Tenggara Timur (Dompu, Sumbawa,
Belo dan lain-lain), Jawa Timur (Nganjuk,
Probolinggo), Jawa Tengah (Brebes) dan
Sulawesi Selatan (Makasar). Demikian pula pola
distribusinya tidak di Bima saja, namun ke
provinsi lain yaitu Nusa Tenggara Timur (Ruteng,
Bajawa, Dompu, Maumere), Jawa Timur
(Nganjuk,
Kediri,
Mojokerto,
Sidoarjo,
Probolinggo), Jawa Tengah (Brebes,Cirebon),
Sulawesi ( Makasar, Palu, Manado, Kendari) serta
Kalimantan (Banjarmasin dan lain-lain). Biaya
transportasi terbesar baik biaya perolehan
maupun distribusi berasal/dari Brebes sebesar Rp
150.000 per kwintal. Secara nasional produksi
bawang merah berfluktuasi tergantung kepada
kondisi produksi bawang merah di sentra
produksi utama dan bawang merah dari sentra
produksi utama kalah bersaing dari sisi harga
dengan bawang merah yang diproduksi di sentra
produksi baru. Berkurangnya pangsa pasar
bawang merah di pulau Jawa, selain karena
adanya sentra produksi baru di luar pulau Jawa
yang dapat memasok bawang merah di daerah
sekitarnya, juga karena bawang merah di pulau
Jawa sulit bersaing dengan bawang merah dari
sentra produksi baru yang memiliki efisiensi
usahatani lebih tinggi.
SARAN
Penyelesaian untuk mengatasi agar terjadi
stabilitas harga adalah perlu memetakan posisi
terbaru sentra produksi utama agribisnis bawang
merah nasional.
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Potensi Pengembangan Tanaman Pangan Berbasis Komoditas Unggulan
Di Kabupaten Dairi
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ABSTRACT
Planning for the development of superior commodities can be done with LQ analysis to determine comparative and competitive
advantages, but in Dairi Regency there has not been a planning for developing superior commodities, therefore this study aims
to determine the percentage of each food crop commodity, and determine superior-based food crops in the District. Dairi. The
research was conducted from June to November 2019, by processing secondary data obtained from the local government of
Dairi Regency, the Central Statistics Agency (BPS) of Dairi Regency, and reference books. Data analysis using Location
Quotient (LQ) analysis tool. The type of data used in this study includes secondary data based on data on land area and food
crop production in Dairi Regency based on time series (time series) in 2014-2019 (5 years). By using the Location Quotient
(LQ) analysis the results of the Dairi Regency analysis are different in each sub-district. Where the sub-district with LQ 1 is the
economic base for certain commodities. And commodities with LQ value < 1 are non-basic commodities, which means that
certain plant products are not suitable for cultivation in the sub-district. So that producing superior-based commodities in Dairi
District were 50.300,54 ton ton of rice in Sumbul sub-district, 86.537,75 ton of corn in Tanah Pinem sub-district, and 2.339,72
ton of cassava in Sumbul sub-district.

Keywords: leading commodity, food, LQ analysis

ABSTRAK
Perencanaan pengembangan komoditas unggulan dapat dilakukan dengan analisis LQ untuk mengetahui keunggulan komparatif
dan kompetitif, namun di Kabupaten Dairi belum dilakukan perencanaan pengembangan komoditas unggulan, maka dari itu
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase setiap komoditi tanaman pangan, dan menentukan tanaman pangan yang
berbasis unggulan di Kabupaten Dairi. Penelitian dilakukan pada bulan Juni s/d November 2019, dengan mengolah data
sekunder yang di peroleh dari pemerintah daerah Kabupaten Dairi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dairi, dan buku-buku
referensi. Data dianalisis menggunakan alat analisis Location Quotient (LQ). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
mencakup data sekunder berdasarkan data luas lahan dan produksi tanaman pangan di Kabupaten Dairi berdasarkan runtun
waktu (time series) pada tahun 2014-2019 (5 tahun). Melalui Analisis LQ dihasilkan komoditas yang berbeda-beda di setiap
kecamatan. Dimana kecamatan yang LQ ≥ 1 merupakan basis ekonomi untuk komoditas tertentu. Dan komoditas yang nilai LQ
< 1 merupakan komoditas non basis, yang artinya produk tanaman tertentu tidak cocok untuk diusahakan di kecamatan tersebut.
Hasil analisis LQ di Kabupaten Dairi menunjukkan komoditas berbasis unggulan adalah padi 50.300,54 ton di kecamatan
Sumbul, jagung sebesar 86.537,75 ton di kecamatan Tanah Pinem, dan ubi kayu 2.339,72 ton di kecamatan Sumbul.
Kata kunci : komoditi unggulan, pangan, analisis LQ

PENDAHULUAN
Komoditi tanaman pangan memiliki peran
strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan,
pakan, dan industri dalam negeri yang setiap
tahunnya cenderung meningkat seiring dengan
pertambahan
jumlah
penduduk
dan
berkembangnya industri pangan dan pakan.
Dengan demikian pengembangan sektor
tanaman pangan menjadi salah satu strategi

kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Jamal
el.al.,2007)
Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek
yang sangat penting bukan saja dilihat dari nilai
ekonomi dan sosial, tetapi
mengandung
konsekwensi politik yang sangat besar. Isu ketahanan
pangan menjadi salah satu fokus utama dalam
kebijakan oprasional pembangunan pertanian saat
ini. Pengelolaan ketahanan pangan tidak hanya
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terbatas untuk menyelamatkan kehidupan
rumah tangga, akan tetapi dapat membawa
implikasi terhadap ketahanan sosial, stabilitas
ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau
ketahanan nasional (Suryana,2008) Perlunya
peningkatan
ketahanan
pangan
dan
pengembangan agribisnis menjadi program
utama dalam pembangunan pertanian dan
wilayah.
Pertumbuhan sektor pertanian suatu daerah
pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan
komparatif dan kompetitif, spesialisasi wilayah
serta potensi yang dimiliki. Dalam hal
ketersediaan pangan, evaluasi ketersediaan
lahan merupakan faktor utama (Wicaksono,
2011). Evaluasi potensi sumberdaya lahan
disuatu wilayah merupakan kegiatan awal
untuk menghasilkan data atau informasi
sumberdaya lahan dalam menentukan arah dan
kebijakan pembangunan pertanian (Donald &
Berthy, 2012).
Potensi lahan pertanian suatu wilayah tidak
akan mempunyai arti bagi pertumbuhan
daerah, apabila tidak dimanfaatkan secara
optimal. Potensi lahan pertanian di Kabupaten
Dairi cukup luas dan menjanjikan, sehingga
pemanfaatannya menjadi prioritas utama,
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan.
Dalam hal tersebut maka, perlu dilakukan
evaluasi ketersediaan dan kesesuaian lahan
untuk perencanaan penggunaan lahan
pertanian. Evaluasi lahan sangat diperlukan
untuk perencanan penggunaan lahan yang
produktif dan lestari (Wirosoedarmi et al,
2012).
Pengembangan subsektor tanaman pangan
dapat dilakukan melalui pendekatan penetapan
komoditas unggulan pertanian tanaman pangan
berdasarkan keunggulan komparatif dan
kompetitif. Pengembangan suatu komoditas
unggulan perlu memperhatikan kesesuaian
biofisik lahan, dukungan sumberdaya dan

kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, perencanan
pengembangan komoditas unggulan perlu dilakukan
dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial
dan ekologi agar kegiatan pertanian tanaman pangan
dapat berkelanjutan (sustainable). Pengembangan
potensi wilayah untuk sektor pertanian, keragaman
sifat lahan, akan sangat menentukan jenis komoditas
yang
dapat
diusahakan
serta
tingkat
produktivitasnya. Setiap jenis komoditas pertanian
memerlukan persyaratan sifat lahan yang spesifik
untuk dapat tumbuh dan berproduksi dengan optimal
(Djaenuddin et al , 2002).
Menurut Setiyanto (2013), komoditas unggulan
adalah komoditas yang bukan saja sesuai dengan
agroekologi setempat, tetapi juga harus memiliki daya
saing, baik di tingkat lokal pasar daerah itu sendiri,
tingkat nasional, bahkan di pasar internasional.Dalam

usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan
wilayah dan pengembangan agribisnis secara
simultan, kabupaten Dairi masih berpotensi
dilakukan pengembangan komoditas pangan
unggulan. Dengan diarahkan pada usaha pertanian
berbasis sumberdaya domestik (unggulan daerah)
yang permintaan produknya tidak elastis terhadap
pendapatan maupun harga, sehingga tangguh
menghadapi gejolak ekonomi (Krisnamurthi 2002).
Selain itu, produksi pertanian relatif stabil memiliki
keterkaitan antara sektoral yang luas dan sangat
penting untuk pemantapan ketahanan pangan
(Wijaya. 2017). Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan mengidentifikasi komoditas pangan
unggulan wilayah sebagai dasar dalam menyusun
strategi peningkatan ketahanan pangan berbasis
komoditas unggulan.
METODE
Penelitian dilakukan pada bulan Juni s/d
November 2019, dengan mengolah data sekunder
yang di peroleh dari pemerintah daerah Kabupaten
Dairi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dairi,
dan buku-buku referensi. Data dianalisis
menggunakan alat analisis Location Quotient (LQ),
318

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

untuk mengetahui komoditas unggulan yang
ada pada suatu wilayah, termasuk ke dalam
suatu basis atau non basis di kabupaten Dairi
(Miller dan Wright (1991); Darmawansyah
(2003),
Analisis data
Menghitung LQ Produksi dan Luas Panen
dengan memasukkan notasi-notasi yang
diperoleh ke dalam Rumus LQ, yaitu sebagai
pembilang dan sebagai penyebut.
Atau dengan Rumus :

dimana:
LQ = Location Quotient
pi= Produksi (luas panen ) jenis komoditas
i pada tingkat kecamatan
pt= Produksi (luas panen) tanaman pangan
semua komoditas j pada tingkat kecamatan
Pi= Produksi (luas panen ) jenis komoditas
i pada tingkat kabupaten
Pt= Produksi (luas panen) tanaman pangan
komoditasi j pada tingkat kabupaten
Dengan ketentuan sebagai berikut :
LQ > 1 menunjukkan terdapat konsentrasi
relative disuatu wilayah dibandingkan dengan
keseluruhan wilayah. Hal ini berarti komoditas
i disuatu wilayah merupakan sektor basis yang
berarti komoditas i di wilayah itu memiliki
keunggulan komparatif.
LQ = 1 merupakan sektor non basis,
artinya komoditas i disuatu wilayah tidak
memiliki keunggulan komparatif. produksi
komoditas yang dihasilkan, hanya cukup untuk
memenuhi kebutuhan sendiri dalam wilayah
itu.

LQ < 1. merupakan sektor non basis, artinya
komoditas i disuatu wilayah tidak memiliki
keunggulan komparatif, produksi komoditas i di
wilayah itu tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri
dan harus mendapat pasokan dari luar wilayah.
Komoditas yang menghasilkan nilai LQ>1
merupakan strandar normative untuk ditetapkan
sebagai komoditas unggulan. Dan jika banyak
komoditas yang menghasilkan nilai LQ > 1 maka
derajat
keunggulan
komparatif
ditentukan
berdasarkan nilai LQ yang lebih tinggi di suatu
wilayah, karena makin tinggi nilai LQ, maka
menunjukkan semakin tinggi pula potensi
keunggulan komoditas tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakterisasi Wilayah Kabupaten Dairi
Kabupaten Dairi berada di sebelah Barat Daya
Propinsi Sumatera Utara, yang terletak pada garis
2o15’00”-3o00’00” Lintang Utara dan 98o00’-98o30’
Bujur Timur. Kabupaten ini terletak di sebelah Barat
Daya Provinsi Sumatera. Ibu kota Kabupaten Dairi
berada di Sidikalang. Adapun batas-batas Kabupaten
yaitu disebelah Utara berbatasan dengan Provinsi
Nangroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Tanah
Karo, di sebelah Timur dengan Kabupaten Samosir,
sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten
Pakpak Bharat dan di sebelah Barat berbatasan
dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. (BPS
Kabupaten Dairi,2016).
Luas Kabupaten Dairi adalah berkisar
200.365,75 Ha atau sama dengan 200,365 km2.
Kabupaten Dairi terdiri dari 16 kecamatan dimana
Kecamatan Sumbul, Baru dan Kecamatan Pegagan
Hilir merupakan 3 kecamatan terluas dengan masingmasing luasnya adalah 27.880,80 Ha (13,91 %),
27.481,44 (13,72 %) dan 21.320,50 Ha (10.64 %),
sedangkan wilayah dengan luas terkecil adalah
Kecamatan Sitinjo, Berampu dan Kecamatan
Siempat Nempu dengan luasan masing-masing
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adalah 3.675,08 Ha (1.83 %), 4.094,56
(2,04 %) dan 5.488,23 Ha (2.74 %).(BPS
Kabupaten Dairi,2016).
Luas wilayah Kabupaten Dairi didominasi
kawasan hutan seluas 75.216 ha atau sekitar
39,02 %, selanjutnya penggunaan lahan untuk
perkebunan seluas 32.270 ha atau sekitar
16,74 %, perkebunan rakyat seluas 30.908 ha
atau sekitar 16,03 %, ladang/huma seluas
18.614 ha atau sekitar 9,66 %, sawah seluas
10.225
ha
atau
sekitar
5,31
%,
pekarangan/bangunan seluas 8.005 ha atau
sekitar 4,15 %, lahan tidak diusahai seluas
7.913 ha atau sekitar 4,11 %, padang rumput
seluas 3.833 ha atau sekitar 1,99 % ,
kolam/tebat seluas 87 ha atau sekitar 0,05 %,
lain-lain seluas 5.682 ha atau sekitar
2,74 %.(BPS Kabupaten Dairi,2016).
Sesuai dengan keadaan masyarakat
Kabupaten Dairi yang mayoritas bertani,
lapangan usaha pertanian, kehutanan dan
perikanan merupakan penyumbang terbesar
terhadap PDRB Kabupaten Dairi. Tiga
lapangan usaha yang memberi peran dominan
terhadap PDRB Kabupaten Dairi pada tahun
2019 yaitu: pertanian, kehutanan dan
perikanan sebesar 42,28 persen, perdagangan
besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda
motor sebesar 17,21 persen, serta konstruksi
sebesar 13,91 persen. Sedangkan dari sisi
pengeluaran,
komponen
pengeluaran
konsumsi rumah tangga (PKRT) memberi
kontribusi terbesar yaitu sebesar 56,34 %,
disusul komponen pembentukan modal tetap
bruto
(PMTB)
sebesar
27,86%.(BPS
Kabupaten Dairi.2019).

Analisis LQ (Location Quotient)
Untuk mengetahui potensi tanaman pangan
berdasarkan produksi di Kabupaten Dairi maka kita
harus mengetahui produksi tanaman pangan di setiap
kecamatan sehingga akan dihasilkan LQ
perkecamatan setelah membandingkan dengan
komoditas tanaman pangan di tingkat kabupaten.
Berdasarkan Tabel 1, total produksi tanaman
pangan Kabupaten Dairi komoditi padi sawah
sebesar 130.432,4 ton berasal dari kecamatan
Sumbul sebanyak 50.300,54 ton di mana daerah ini
produksi paling tinggi dan diikuti kecamatan Lae
parira sebesar 15.752, 54 ton dan produksi terendah
di kecamatan Tanah Pinem 441,36 dan kecamatan
sama sekali tidak mengusahakan padi sawah adalah
Gunung Sitember. Pada komoditi padi ladang daerah
yang produksi paling tinggi adalah kecamatan Tiga
Lingga sebesar 6.701,15 ton dengan total produksi
padi ladang 33.936,97 ton.
Kecamatan Tanah Pinem memproduksi jagung
tertinggi 86.537,75 ton dari total produksi
233.917,85 ton berasal dari seluruh kecamatan yang
ada di Dairi. Produksi jagung terendah berada di
kecamatan Silahi Sabungan. Produksi kacang tanah
hanya 248,86 ton berasal dari kecamatan Lae parira
107,17 ton diikuti dengan kecamatan Pegagan Hilir.
Komoditi ubi kayu, produksi paling tinggi
berasal dari kecamatan Sumbul 2.339,72 ton dan
produksi terendah di kecamatan Sitember sebanyak
59,73 ton. Sedangkan komoditi ubi jalar produksi
tertinggi dari kecamatan Parbuluan 24.690,60 dan
disusul kecamatan Sumbul 1.768,72 ton.
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Tabel 1. Tabel Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Dairi 2019

Nomor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kecamatan
Sidikalang
Berampu
Sitinjo
Parbuluan
Sumbul
Silahisabungan
Silima Pungapunga
Lae Parira
Siempat Nempu
Siempat Nempu
Hulu
Siempat Nempu
Hilir
Tiga Lingga
Gunung Sitember
Pegagan Hilir
Tanah Pinem
Total

Padi
Sawah
6187,38
10783,33
3773,74
8551,69
50300,54
2036,62
6535,2
15752,82
8265,52

Padi
Ladang
650,8
1897,76
383,26
0
0
0
3568
0
3843,34

Jagung
4299,59
7802,96
1691,65
8251,89
1571,11
299,18
8806,38
2770,24
8081,82

Kacang
Tanah
14,94
22,52
16,98
0
0
0
0
107,17
6,47

Ubi
Kayu
455,17
502,23
979,71
954,75
2339,72
0
2014,2
143,05
249,49

Ubi Jalar
380,44
219,87
859,6
24690,6
1768,72
0
0
127,04
217,39

7292,99

3889,3

14559,23

22,48

396,62

257,58

2991
1481,37
0
6038,84
441,36
130432,4

2532,06
6701,15
4475,9
3689,22
2306,18
33936,97

8384,72
42722,6
30471,37
7667,36
86537,75
233917,85

17,33
12,46
0
28,51
0
248,86

457,48
231,57
59,73
506,52
358,46
9648,7

362,15
16,1
0
193,42
0
29092,91

Sumber : BPS Kabupaten Dairi Dalam Angka

. Berdasarkan hasil analisa basis
produksi dengan metode LQ pada tahun 20192017 dari Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel4 maka
lokasi yang merupakan basis pengembangan
sub sektor tanaman pangan di kabupaten Dairi
terdapat di beberapa kecamatan.
Padi
Sawah
berpotensi
tinggi
dikembangkan di kecamatan Sumbul dan
Silahi Sabungan, di mana pada tahun 2019
kecamatan Sumbul nilai LQ nya 3,012 dan
tahun sebelumnya 2018 LQ padi sawah 1,732
dan 2017 LQ padi sawah 1,932 dan kecamatan
Silalahi Sabungan 2018-2017 nilai LQ 3,596
dan 4,010.
Padi
Ladang
berpotensi
tinggi
dikembangkan dari tahun 2019-2017 di
kecamatan Siempat Nempu Hulu nilai LQ

2,341 , Tiga Lingga 2,914 dan Silahi Sabungan
15,073.
Jagung sangat berpotensi dikembangkan di
kecamatan Tanah Pinen, di mana nilai LQ tahun
2017 berada di angka 1,562 tahun 2018 di angka
1,597 sampai 2019 di angka 1,826.
Kacang Tanah pada tahun 2019 berpotensi
dengan nilai LQ 5,660 berada di kecamatan Lae
parira dan tahun 2018-2017 di kecamatan Siempat
Nempu dengan nilai LQ 8,170 dan 8,449.
Ubi Kayu berpotensi dikembangkan di
kecamatan Sitinjo, dimana nilai LQ tahun 2017
berada di angka 4,639 tahun 2018 di angka 4,775 dan
tahun 2019 8,978.
Ubi Jalar juga berpotensi tinggi dikembangkan di
kecamatan Parbuluan, di mana nilai LQ dari tahun
2017 sampai 2019 berada di angka 7,729; 7,990; dan
8,133.
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Tabel 2. Tabel LQ Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Dairi 2019
Kecamatan
Padi Sawah Padi Ladang Jagung Kacang Tanah
Sidikalang
1,730
0,699
0,670
2,190
Berampu
1,703
1,152
0,687
1,864
Sitinjo
1,642
0,641
0,410
3,872
Parbuluan
0,675
0,000
0,363
0,000
Sumbul
3,012
0,000
0,052
0,000
Silahisabungan
2,923
0,000
0,239
0,000
Silima Pungapunga
1,047
2,197
0,787
0,000
Lae Parira
2,794
0,000
0,274
9,963
Siempat Nempu
1,341
2,397
0,731
0,550
Siempat Nempu Hulu
0,925
1,897
1,030
1,495
Siempat Nempu Hilir
0,680
2,213
1,063
2,065
Tiga Lingga
0,097
1,688
1,561
0,428
Gunung Sitember
0,000
1,647
1,627
0,000
Pegagan Hilir
1,117
2,623
0,791
2,764
Tanah Pinem
0,017
0,331
1,805
0,000

Ubi Kayu
1,721
1,072
5,763
1,019
1,894
0,000
4,363
0,343
0,547
0,680
1,406
0,205
0,077
1,267
0,181

Ubi Jalar
0,477
0,156
1,677
8,742
0,475
0,000
0,000
0,101
0,158
0,147
0,369
0,005
0,000
0,160
0,000

Ubi Kayu
3,172
1,575
8,973
0,602
2,096
0,000
1,326
0,927
0,297
0,333
4,658
0,000
0,168
3,259
0,158

Ubi Jalar
0,326
0,215
1,088
8,133
0,281
0,000
0,000
0,029
0,076
0,024
0,250
0,000
0,000
0,159
0,000

Ubi Kayu
0,578
1,328
4,775

Ubi Jalar
0,541
0,358
1,230

Sumber : Data Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Dairi 20

Tabel 3. Tabel LQ Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Dairi 2018
Kecamatan
Sidikalang
Berampu
Sitinjo
Parbuluan
Sumbul
Silahisabungan
Silima Pungapunga
Lae Parira
Siempat Nempu
Siempat Nempu Hulu
Siempat Nempu Hilir
Tiga Lingga
Gunung Sitember
Pegagan Hilir
Tanah Pinem

Padi Sawah
1,810
1,688
1,296
0,444
2,191
2,608
1,092
2,415
1,520
1,088
1,297
0,526
0,207
1,560
0,121

Padi Ladang
2,297
0,974
0,187
0,009
0,000
0,000
0,658
0,000
1,243
2,341
1,971
1,930
0,868
1,497
0,401

Jagung Kacang Tanah
0,301
2,910
0,637
3,183
0,749
4,905
0,598
0,000
0,442
0,000
0,247
0,000
1,119
0,000
0,345
5,660
0,752
2,671
0,872
2,215
0,670
2,949
1,321
0,000
1,695
0,056
0,613
1,791
1,826
0,000

Sumber : Data Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Dairi 2018 diolah

Tabel 4. Tabel LQ Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Dairi 2017
Kecamatan
Padi Sawah Padi Ladang Jagung Kacang Tanah
Sidikalang
2,289
2,011
0,450
0,490
Berampu
2,801
0,769
0,350
0,868
Sitinjo
2,411
0,075
0,355
0,724
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Parbuluan
Sumbul
Silahisabungan
Silima Pungapunga
Lae Parira
Siempat Nempu
Siempat Nempu Hulu
Siempat Nempu Hilir
Tiga Lingga
Gunung Sitember
Pegagan Hilir
Tanah Pinem

0,507
1,732
3,596
1,422
3,142
1,816
1,278
2,158
0,076
0,355
1,573
0,062

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,137
2,381
2,638
2,914
1,538
1,911
0,189

0,572
0,831
0,189
0,767
0,342
0,752
0,870
0,483
1,313
1,246
0,703
1,597

0,000
0,000
0,000
1,478
1,213
8,170
0,896
1,225
1,094
0,000
1,331
0,014

0,301
1,575
0,000
1,925
0,422
0,287
0,530
0,673
0,703
3,113
2,235
0,159

7,990
0,522
0,000
2,117
0,104
0,090
0,125
0,119
0,000
0,006
0,386
0,000

Sumber : Data Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Dairi 2017 diolah

KESIMPULAN
Wilayah kabupaten Dairi berdasarkan
analisis basis dengan LQ (Location Quotient),
memiliki peluang untuk dikembangkannya
komoditas berbasis unggulan sebagai berikut,
antara lain padi 50.300,54 ton di kecamatan
Sumbul, jagung sebesar 86.537,75 ton di
kecamatan Tanah Pinem, dan ubi kayu 2.339,72
ton di kecamatan Sumbul.
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Analisis Daya Saing Bawang Merah di Sentra Produksi Nganjuk
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ABSTRACT
Shallot is a strategic horticultural commodity in Indonesia. In the current free market era, trade creation should occur if the
competitiveness of Indonesian shallots is higher than that of competitor countries. However, if the competitiveness is low, the
threat of shallots from other countries will be higher, increasing the shallot imports. Therefore, study is needed to examine the
competitiveness of shallots in production areas both comparatively and competitively. Theis study was conducted in Nganjuk
District as a shallot production center and analysed using the Policy Analysis Matrix (PAM) method. Results indicate that
shallots in Nganjuk District have comparatively and competitively advantages. However, the competitiveness value of Nganjuk
District is very low so it should be cautioned in the future competition with shallots from abroad. Therefore, increasing
productivity and improving market institutions is necessary considering Nganjuk District is a fairly large shallot production
center in Indonesia.

Keywords: competitiveness, comparative advantage, competitive advantage, shallot

ABSTRAK
Bawang merah merupakan komoditas hortikultura yang strategis di Indonesia. Dalam era pasar bebas saat ini, seharusnya terjadi
trade creation, jika daya saing bawang merah Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara competitor. Namun jika daya saingnya
rendah, maka ancaman masuknya bawang merah dari negara lain akan semakin tinggi sehingga dipresiksi akan meningkatkan
laju impor bawang merah. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk menganalisis sejauh mana daya saing bawang merah di
sentra produksi baik secara komparatif maupun secara kompetitif. Penelitian dilakukan di sentra produksi Nganjuk dan dianalsis
dengan metode Policy Analisys Matrix (PAM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bawang merah di Kabupaten Nganjuk
baik secara komparatif maupun kompetitif masih mempunyai keunggulan. Namun nilai daya saing untuk Kabupaten Nganjuk
sangat rendah sehingga ke depan dikhawatirkan akan kalah bersaing dengan bawang merah impor. Oleh karena itu, peningkatan
produktivitas dan perbaikan kelembagaan pasar diperlukan mengingat Kabupaten Nganjuk merupakan sentra produksi bawang
merah yang cukup besar di Indoensia.

Kata Kunci: daya saing, keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, bawang merah

PENDAHULUAN
Bawang merah merupakan salah satu komoditas
hortikultura strategis yang banyak diusahakan
oleh
petani
sebagai
usahatani
yang
menguntungkan. Bawang merah biasa digunakan
di rumah tangga untuk masakan masak sehari-hari
dan sebagai bahan obat-obatan tradisional
(Ambarwati & Yudono, 2003; Irfan, 2013). Di sisi
permintaan, di dalam negeri peningkatan
pertambahan penduduk dan pertumbuhan industri
makanan, menyebabkan peningkatan kebutuhan
bawang merah. Adiyoga and Soetiarso (1997)

mengemukakan bahwa usahatani bawang merah
memiliki keunggulan komparatif, namun untuk
mengurangi fluktuasi harga bawang merah yang
sering terjadi diperlukan perbaikan infrastruktur
seperti jalan dan kelembagaan pasar. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam beberapa aspek, baik
dari sisi pendapatan petani maupun perluasan
kesempatan kerja, bawang merah merupakan
komoditas yang strategis.
Jika dilihat dari sisi penawaran, produksi bawang
merah di Indonesia pada tahun 2020 mencapai
1,82 juta ton, dimana hal ini mengalami kenaikan
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sebesar 14,88% dari tahun sebelumnya (Biro
Pusat Statistik, 2021). Produksi bawang merah
berfluktuasi tiap bulannya dengan produksi
terbesar pada tahun 2020 terjadi pada bulan
Desember yang mencapai sebesar 203,02 ribu ton
dengan luas panen sebesar 21,37 ribu hektar
dimana kontribusi terbesar adalah dari Jawa
Tengah, disusul oleh Jawa Timur (Biro Pusat
Statistik, 2021). Sementara itu di sisi permintaan,
konsumsi per kapita bawang merah pada tahun
2013 mencapai 2,065 kg/tahun, kemudian naik
menjadi sebesar 2,570 kg/tahun pada tahun 2017
(Kementerian Pertanian Republik Indonesia,
2018). Konsumsi bawang merah 93,9% adalah
untuk kebutuhan rumah tangga, dimana pada
tahun 2019 konsumsi bawang merah untuk
kebutuhan rumah tangga sebesar 750,63 ribu ton
kemudian mengalami penurunan sebesar 2,77%
pada tahun 2020.
Untuk memenuhi kebutuhan bawang merah yang
semakin meningkat sehingga seringkali tidak
dapat dipenuhi hanya dari hasil produksi dalam
negeri saja, maka dilakukan impor bawang
merah. Pada tahun 2013 impor bawang merah
telah mencapai 96.139 ton, mengalami penurunan
sebesar -84,11 persen dibandingkan dengan
impor pada tahun 2017 sebesar 194 ton
(Kementerian Pertanian Republik Indonesia,
2018). Sementara itu pada tahun 2020 mencapai
US$ 1,36 juta, naik sebesar 148,87% (US$ 812,02
ribu). Negara asal utama impor bawang merah
adalah Vietnam dengan nilai impor mencapai
US$ 860,22 ribu (513 ton), Malaysia dengan nilai
impor mencapai US$ 173,79 ribu (259 ton), dan
Thailand dengan nilai impor mencapai US$ 71,03
ribu (45 ton).
Laju pertumbuhan impor bawang merah yang
terus meningkat ini cukup meresahkan petani
bawang merah. Hal ini disebabkan harga dan
kualitas bawang merah impor cukup bersaing di
pasar dalam negeri. Bahkan menurut penelitian
(Winarso, 2003) banyak ditemui bawang impor

dari Filipina dan Vietnam yang harga ecerannya
jauh lebih murah dibandingkan harga bawang
merah lokal. Kenaikan impor bawang merah
tersebut diindikasikan karena rendahnya daya
saing komoditas bawang merah dibandingkan
dengan negara lain. Sementara itu Indonesia
selama beberapa tahun ikut dalam perjanjian
perdagangan internasional. Sen, Srivastava, and
Pacheco (2013) mencatat bahwa Indonesia
tergabung dalam tiga perjanjian perdagangan
internasional seperti ASEAN Free Trade Area,
ASEAN China Free Trade Area, dan ASEAN
Korea Free Trade Agreement. Hal tersebut
menyebabkan keharusan penurunan bahkan
penghapusan
segala
bentuk
hambatan
perdagangan antar negara anggota terutama
hambatan tarif. Dengan adanya perjanjianperjanjian perdagangan tersebut mengharuskan
beberapa produk termasuk bawang merah masuk
dengan mudah ke wilayah Indonesia.
Implementasi
dari perjanjian perdagangan
tersebut mensyaratkan Indonesia untuk membuka
perdagangan bebas dan diharapkan dapat
terciptanya peluang produk-produk Indonesia di
pasar luar negeri yang semakin luas untuk
menciptakan trade creation. Jika komoditas
pertanian memiliki nilai daya saing yang tinggi,
maka di era pasar bebas akan semakin meningkat
ekspornya sehingga terjadi peningkatak devisa
negara. Produksi juga akan terdorong sehingga
menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Hal
ini akan meningkatkan pendapatan petani dan
ekonomi secara keseluruhan. Namun jika nilai
daya saing komoditas rendah, maka pasar dalam
negeri akan dibanjiri oleh produk dari luar
sehingga akan mengancam keberlangsungan
produksi dan ekonomi dalam negeri serta
kemandirian pangan nasional. Pendapatan petani
tentu saja juga akan mengalami penurunan.
Oleh karena itu dibutuhkan upaya dalam rangka
memperkuat pasar domestik salah satunya dengan
memperkuat mekanisme pasar domestik serta
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perbaikan kebijakan yang yang lebih berpihak
kepada petani (Rahutami & Kekalih, 2011).
Sementara itu juga diperlukan promosi mengenai
usahatani bawang merah maupun konsumsi
bawang merah dalam negeri.
Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi (1) besarnya biaya dan keuntungan
usahatani bawang merah pada skala usaha rataan
per hektar, (2) tingkat kelayakan usaha dilihat dari
pendapatan usahatani dibandingkan dengan
perolehan bunga bank apabila modal usaha
diinvestasikan sebagai tabungan deposito, dan (3)
daya saing usahatani bawang merah baik secara
komparatif maupun kompetitif.
METODOLOGI
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini
adalah penelitian eksploratif yang dilakukan di
sentra produksi bawang merah Kabupaten
Nganjuk. Data yang digunakan dalam penelitian
ini berupa data primer dan data sekunder. Data
primer berupa data usahatani bawang merah
diperoleh dari wawancara yang dilakukan
terhadap beberapa pelaku usahatani bawang
merah di lokasi penelitian. Sedangkan data
sekunder diperoleh dari BPS, Ditjen Hortikultura,
Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.
Analisis yang digunakan adalah analisis
kelayakan usahatani dan analisis kebijakan
menggunakan Matriks Analisis Kebijakan atau
Policy Analysis Matrix (PAM) yang dipopulerkan
oleh Monke and Pearson (1989) dimana analisis
ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana
keadaan ekonomi ditinjau dari sudut usaha swasta
(private profit) sekaligus melihat bagaimana
tingkat efisiensi ekonomi atau keuntungan sosial
(social profit) selain dengan analisis kelayakan
usahatani. Model PAM memberikan pemahaman
yang lebih lengkap serta konsisten mengenai
semua pengaruh kebijakan dan kegagalan pasar
pada penerimaan (revenue), biaya-biaya (cost),

dan keuntungan (profit) dalam usahatani di sektor
pertanian secara luas.
Dalam analisisnya, model PAM menelaah tiga isu
prinsip-prinsip antara lain adalah: (1) pengaruh
kebijakan terhadap dayasaing (competitiveness)
dan tingkat profitability usahatani; (2) dampak
kebijakan investasi pada keunggulan komparatif
(comparative advantage) dan tingkat efisiensi
ekonomi; (3) dampak kebijakan penelitian
pertanian pada perbaikan teknologi. Dari prinsipprinsip tersebut kemudian dievaluasi dari dua
identitas perhitungan, yaitu tingkat keuntungan
yang merupakan perbedaan antara penerimaan
dan biaya-biaya serta pengaruh penyimpangan
atau divergensi (distorsi kebijakan dan kegagalan
pasar) yang merupakan perbedaan antara
parameter-parameter sesuai dengan observasi dan
parameter yang seharusnya terjadi jika tidak ada
divergensi. Hasil analisis tersebut akan
menunjukkan nilai daya saing bawang merah baik
dilihat dari keunggulan komparatif maupun
keunggulan kompetitifnya.
a. Keunggulan Komparatif
Keunggulan komparatif adalah konsep yang
dapat diterapkan oleh suatu negara untuk
membandingkan produksi dan perdagangan di
dalam negeri terhadap perdagangan dunia. Biaya
dan harga jual komoditas diukur dengan harga
sosial sehingga biaya produksinya dinyatakan
dalam nilai sosial, sementara harga komoditi
adalah harga sosial yang diukur pada tingkat
harga di pelabuhan.
Indikator
keunggulan
komparatif
ditunjukkan oleh nilai Domestic Resources Cost
Ratio (DRCR). DRCR menunjukkan seberapa
banyak sumberdaya domestik yang dapat dihemat
untuk menghasilkan satu unit devisa. Oleh karena
itu semakin kecil nilai DRCR, maka keunggulan
komparatifnya semakin tinggi (Bahri & Pearson,
2005; Monke & Pearson, 1989). Indikator
keunggulan komparatif inilah yang digunakan
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untuk mengetahui keunggulan ekonomi suatu
negara dalam rangka perluasan produksi atau
penciptaan perdagangan suatu komoditas. Sistem
komoditas dikatakan efisien jika nilai keuntungan
sosial lebih dari satu, sehingga mampu bersaing
pada pasar persaingan sempurna atau kondisi
pasar yang tidak terdistorsi. Namun sebaliknya
jika nilainya kurang dari satu maka tidak akan
mampu bersaing tanpa adanya bantuan
pemerintah.
b. Keungggulan Kompetitif
Monke and Pearson (1989), menyatakan bahwa
untuk mengetahui keunggulan kompetitif suatu
komoditsa dalam suatu negara, maka pendekatan
yang dapat dilakukan adalah dengan menghitung
keuntungan privat. Keuntungan privat adalah
indikator daya saing berdasarkan kondisi aktual
teknologi, biaya input, nilai output, dan transfer
kebijaksanaan.
Perhitungan untuk mengetahui indikator
keuntungan privat dapat ditunjukkan melalui nilai
Private Cost Ratio (PCR) dimana semakin kecil
nilai PCR maka semakin sedikit biaya domestik
berdasarkan harga private atau harga yg berlaku
di pasar yang diperlukan untuk menghasilkan
output. Oleh karena itu, sistem komoditas
dinyatakan kompetitif, jika nilai PCR kurang dari
satu. PCR menunjukkan bagaimana kemampuan
sistem untuk membayar biaya domestik pada
kondisi pasar aktual dan tetap kompetitif.
Keunggulan kompetitif merupakan salah satu
indikator untuk mengetahui daya saing komoditas
pada suatu negara di pasar internasional.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Profitabilitas Usahatani Bawang Merah di
Kabupaten Nganjuk
Usahatani bawang merah di Nganjuk memberikan
keuntungan yang jauh lebih rendah (Tabel 1). Hal
ini salah satunya disebabkan karena harga jual

bawang merah di Nganjuk lebih rendah daripada
harga jual bawang merah di sentra produksi
utama, Brebes sehingga penerimaan petani lebih
rendah. Selain itu juga Break Event Point (BEP)
bawang merah di Nganjuk jauh lebih tinggi
daripada BEP bwang merah di Brebes yang
nilainya hampir Rp 5000,-. Tingginya nilai BEP
ini menyebabkan petani sangat rentan dengan
adanya fluktuasi harga.
Biaya yang paling besar yang harus dikeluarkan
oleh petani adalah untuk biaya tenaga kerja yang
nilainya lebih dari 60 persen. Hal ini sangat
mengejutkan, meskipun memang pada umumnya
usahatani komoditas hortikultura merupakan
usahatani padat karya karena membutuhkan
perawatan yang tinggi, berbeda dengan usahatani
tanaman pangan. Di sisi lain, upah tenaga kerja di
Nganjuk memang tinggi. Oleh karena itu sangat
perlu penggunaan mekanisasi pertanian untuk
mengurangi biaya tenaga kerja. Selain itu, perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai
seberapa besar adopsi petani terhadap penerapan
cara budidaya bawang merah yang lebih efektif
untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja.
Penggunaan pupuk dan pestisida di Nganjuk
kurang dari 15 persen dari seluruh biaya
usahatani. Nilainya sangat kecil sehingga petani
bawang merah di Nganjuk tidak memerlukan
subsidi permerintah dalam hal pengurangan harga
pupuk. Subsidi lebih dibutuhkan pada alat-alat
pertanian serta bibit yang berkualitas.
Keunggulan Komparatif Dan Kompetitif
Usahatani Bawang Merah di Kabupaten
Nganjuk
Untuk mengetahui bagaimana daya saing suatu
komoditas, maka salah satu alat analisis yang
dapat digunakan adalah PAM (Tabel 2). Nilai
DRCR menunjukkan keunggulan komparatif,
sedangkan nilai PCR menunjukkan keunggulan
kompetitifnya. Secara komparatif, usahatani
bawang merah di Nganjuk memiliki daya saing
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yang relatif tinggi karena nilainya mendekati satu.
Namun, secara kompetitif sudah mendekati satu
sehingga keunggulan kompetitifnya sangat
rendah. Harga jual yang diterima petani di
Nganjuk sangat rendah, apalagi jika dibandingkan
dengan harga internasional. Jika dilihat dari Tabel
5, penerimaan petani pada harga privat kurang
dari setengah harga yang seharusnya mereka
terima pada harga internasional. Hal ini dapat
terjadi karena beberapa faktor. Namun, faktor
yang dominan adalah kualitas yang kurang baik
dan adanya inefektivitas pasar bawang merah di
Nganjuk. Peran pedagang dalam menentukan
harga sangat dominan sehingga bargaining
positon petani sangat rendah. Keuntungan yang
diterima oleh petani, yaitu pada harga privat
sangat rendah jika dibandingkan dengan
keuntungan pada harga sosial.

Daya saing bawang merah Nganjuk yang rendah
ini utamanya disebabkan oleh penerimaan harga
yang rendah. Pada sisi output, petani memberikan
insentif kepada
pedagang sebesar
Rp
74.488.869,- dalam satu kali musim tanam per
hektar usahatani (Tabel 3).
Sementara itu pada sisi input, meskipun petani
juga menerima harga yang lebiih tinggi, terlihat
dari nilai IT yang positif dan NPCI yang lebih dari
satu. Secara simultan, petani bawang merah di
Nganjuk harus membayar pajak dan biaya-biaya
lainnya yang lebih besar dengan adanya kebijakan
pemerintah dan mekanisme pasar daripada
insentif atau subsidi yang mereka terima. Jika
tidak mendapat perhatian dan usaha lebih lanjut,
maka ke depan usahatani bawang merah akan
tergilas dengan adanya liberalisasi perdagangan
karena rendahnya keunggulan kompetitifnya.
Kemitraan pada pemasaran dan pemberdayaan
Dampak Divergensi Pasar dan Kebijakan
kelompok tani sangat diperlukan untuk
Pemerintah pada Usahatani Bawang Merah di
meningkatkan nilai jual bawang merah Nganjuk
Kabupaten Nganjuk
selain
dengan
peningkatan
mutu
dan
produktivitas.
Tabel 1. Struktur Biaya Usahatani Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk
Struktur Biaya

Privat
Nilai

Sosial
Persentase

Nilai

Persentase

Input yang Diperdagangkan
-Pupuk

4.350.660

7%

4.413.697

7%

-Pestisida

4.157.371

6%

4.157.371

6%

13.733.278

21%

13.733.278

21%

258.970

0,4%

258.970

0,4%

22.500.279

35%

22.304.346

35%

39.679.600

61%

39.679.600

62%

-Modal

2.270.812

3%

1.493.669

2%

-Lahan

633.333

1%

633.333

1%

-

0%

-

0%

Jumlah

42.583.745

65%

41.806.602

65%

Total Biaya

65.084.024

100%

64.110.948

100%

Penerimaan

68.431.373

142.920.242

Keuntungan

3.347.349

8.809.294

1,05

2,23

-Bibit
-Penyusutan alat
Jumlah
Faktor Domestik
-Tenaga kerja

-Lainnya

R/C ratio
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Volume penjualan

13.118

BEP

4.962

4.887

Sumber: data primer, diolah, 2012
Tabel 2. Nilai Daya Saing dan Indikator PAM di Kabupaten Nganjuk
Kriteria

Indikator

Analisis efisiensi ekonomi (keunggulan
komparatif): Domestik Resource Cost Ratio
Efisiensi keuntungan (Keunggulan kompetitif):
Private Cost Ratio
Transfer Output
Transfer input
Transfer factor
Transfer bersih
Koefisien proteksi output nominal
Koefisien proteksi input nominal
Koefisien proteksi efektif
Koefisien keuntungan
Ratio subsidi
Sumber: data primer, diolah, 2012

Nilai

DRCR

0,31

PCR

0,93

OT
IT
FT
NT
NPCO
NPCI
EPC
PC
SRP

(74.488.869)
13.670.241
777.143
(88.936.253)
0,48
2,55
0,34
0,04
(0,62)

Tabel 3. Biaya Tradable dan Domestik Usahatani Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk pada
Harga Privat dan Sosial
Uraian

Penerimaan

Privat
68.431.373
Sosial
142.920.242
Divergensi
(74.488.869)
Sumber: data primer, diolah, 2012

Biaya
Tradable
22.500.279
22.304.346
195.933

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis menggunakan Policy
Analysis Matrix terhadap usahatani bawang
merah di Kabupaten Nganjuk dapat diperoleh
beberapa kesimpulan dan implikasi kebijakan
diantaranya:
1. Besarnya biaya usahatani bawang merah di
Nganjuk pada skala usaha rataan per hektar
sebesar Rp 65.084.024,- pada harga privat serta

Domestik
42.583.745
41.806.602
777.143

Profit
3.347.349
8.809.294
(5.461.945)

sebesar Rp Rp 64.110.948,- pada harga sosial.
Sedangkan keuntungan usahatani bawang merah
pada skala usaha rataan per hektar di Nganjuk
sebesar sebesar Rp 3.347.349,- pada harga privat
serta Rp dan Rp 8.809.294,- pada harga sosial.
2. Pendapatan usahatani bawang merah di Nganjuk,
pada harga sosial pengembalian investasi sebesar
Rp 2,23 yang lebih tinggi dari bunga deposito,
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tetapi pada harga privat hanya Rp 1,05 sehingga
lebih rendah daripada bunga deposito.
3. Implikasi kebijakan yang dapat diambil adalah:
a. Rendahnya posisi tawar petani bawang merah
di Kabupaten Nganjuk menyebabkan harga
jual yang diterima petani rendah. Oleh karena
itu, untuk meningkatkan daya saing usahatani
bawang merah di Kabupaten Nganjuk
memerlukan dukungan berupa penguatan
kelembagaan pasar dan informasi pasar.
Selain itu, rendahnya produktivitas juga
memerlukan pendampingan alih teknologi
usahatani bawang merah yang dihasilkan oleh
lembaga-lembaga penelitian terkait dengan
meningkatkan
pemberdayaan
dan
pengetahuan penyuluh serta demplot-demplot
di sentra produksi.
b. Penyediaan benih bermutu secara kontinyu
sangat diperlukan terutama di sentra produksi
di luar Brebes dan sekitarnya sehingga benih
bermutu dapat diperoleh dengan harga yang
wajar dan dapat etrsedia pada saat diperlukan
sehingga masih perlu dilakukan pembenahan
industry perbenihan bawang merah.
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ABSTRACT
Pujungan Village is one of the village in the border area that participates in supporting the RASDA (Regional Rice) program
of the Malinau Regency government of North Kalimantan. This program is an activity for regional development which was
intended to be self-sufficient in regional rice. To support this, farmers were expected to be able to increase their rice production,
so that the production factor becomes an important factor to be investigated at the farm level. Many upland rice farmers do
not know the effect of the factors of production they use in their farming business. This study aimed to determined what
production factors affect the production of upland rice farming and what production factors most significantly. The results
obtained based on data analysis carried out, the value of R² is 0.758 it’s means the magnitude of the influence of the variables
of land area, seeds, herbicides, and labor is 77.2% on production results while the remaining 22.8% is influenced by other
variables outside the variables studied. In the F test, the calculated F value of 56.701 is known that the variables used together
have a significant effect on the yield with a sig level of 0.000 <0.05. In t test, each variable of land area (4.538) and variable
seed (6.673) showed a significant effect of 0.000 <0.05 on production results, while the herbicide and labor variables showed
no significant effect on the demand for production products.

Keywords: factors of production, farming, upland rice, Pujungan village

ABSTRAK
Desa Pujungan merupakan desa di wilayah perbatasan yang ikut berperan serta dalam mendukung program RASDA (Beras
Daerah) pemerintah Kabupaten Malinau Kalimantan Utara. Program RASDA merupakan program untuk pengembangan beras
daerah untuk swasembada beras. Guna mendukung program tersebut, petani diharapkan untuk meningkatkan produksi padinya,
sehingga faktor produksi menjadi faktor yang penting untuk diteliti pada tingkat usaha tani. Namun masih banyak petani padi
ladang yang tidak mengetahui pengaruh dari faktor-faktor produksi yang digunakan pada usaha taninya. Penelitian ini bertujuan
mengetahui faktor-faktor produksi apa yang mempengaruhi produksi usaha tani padi ladang dan faktor produksi apakah yang
paling signifikan mempengaruhi produksi usaha tani padi ladang. Hasil yang diperoleh, besarnya nilai R² sebesar 0,758 berarti
besarnya pengaruh dari variabel luas lahan, benih, herbisida, dan tenaga kerja sebesar 77,2% terhadap hasil produksi 22,8%
dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. Pada uji F di dapat nilai F hitung sebesar 56,701 diketahui bahwa
variabel yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap hasil produksi padi ladang dengan tingkat sig
0,000<0,05. Pada uji t masing-masing variabel luas lahan (4,538) dan variabel benih (6,673) menunjukan pengaruh yang
signifikan sebesar 0,000<0,05 terhadap hasil produksi, sedangkan variabel herbisida dan tenaga kerja menunjukan tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan hasil produksi.

Kata Kunci: faktor produksi, usaha tani, padi ladang, desa Pujungan

PENDAHULUAN
Sektor pertanian masih menjadi sektor
penting dalam pembangunan ekonomi
nasional. Peran strategis sektor pertanian
tersebut digambarkan dalam kontribusi
sektor pertanian dalam penyerap tenaga
kerja, sumber utama pendapatan rumah

tangga pedesaan, penyedia bahan pangan dan bahan
baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa
negara, penyedia bahan pakan dan bioenergi, berperan
juga dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca
(Kementan 2015). Swasembada RASDA (Beras
Daerah) merupakan salah satu program Pemerintah Di
Kabupaten Malinau untuk memenuhi kebutuhan
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pangan masyarakat Kabupaten Malinau dan
diharapkan akan bisa diekspor sampai keluar
daerah. Melihat kondisi wilayah yang cukup
berpotensi dan dukungan wilayah yang
cukup besar serta mayoritas penduduk yang
secara turun-temurun berkerja di sektor
pertanian menjadi faktor pendukung utama
dalam program Pemerintah Kabupaten
Malinau untuk mengembangkan program
RASDA. Desa Pujungan merupakan salah
satu daerah yang ikut berperan serta dalam
mendukung program pemerintah Kabupaten
Malinau yaitu beras daerah (RASDA).
Namun seiring dengan perkembangan
tersebut, banyak petani padi ladang Di Desa
Pujungan yang tidak mengetahui berapa
besar biaya yang dikeluarkan dalam sekali
produksi. Para petani di desa ini tidak
menghitung semua biaya yang dikeluarkan
dan hal ini juga dipengaruhi oleh tenaga kerja
yang digunakan keluarga sendiri dan
terkadang menggunakan sistem gotongroyong sehingga para petani tidak
menghitung biaya-biaya tersebut sehingga
petani tidak mengetahui berapa pendapatan
bersih dalam sekali panen. Sistem usaha tani
yang cenderung tradisional dan sederhana
mengakibatkan hasil produksi yang minimal
dan penggunaan input yang terbatas akan
berpengaruh terhadap penghasilan dan
pendapatan petani, selain itu petani padi
ladang yang ada Di Desa Pujungan kurang
mengetahui
faktor-faktor
yang
mempengaruhi produksi yang terjadi dalam
melakukan usaha tani tersebut. Kondisi ini
diperkuat dengan penyataan Handayani, dkk
(2017) bahwa masalah utama yang terjadi
pada usaha tani padi sawah adalah
produktivitas yang rendah, yang diduga
disebabkan oleh minimnya penerapan
teknologi
budi
daya
yang
telah
direkomendasikan seperti penggunaan benih

dan pupuk, faktor lingkungan, kondisi sosial ekonomi
dan kelembagaan petani serta irigasi Desa yang
penggunaan airnya tidak diukur. Sehubungan dengan
uraian latar belakang tersebut maka perlu dilakukan
penelitian mengenai Faktor-Faktor Produksi Yang
Mempengaruhi Usaha Tani Padi Ladang (Oryza sativa
L) Di Desa Pujungan Kabupaten Malinau. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
faktor-faktor produksi apa yang mempengaruhi
produksi usaha tani padi ladang Di Desa Pujungan dan
faktor produksi apakah yang paling signifikan
mempengaruhi produksi usaha tani padi ladang Di
Desa Pujungan.

METODE
Penelitian ini dilakukan Di Desa Pujungan,
Kabupaten Malinau. Metode penentuan sampel adalah
metode sensus yaitu metode penentuan sampel dari
semua petani padi ladang yang ada di Desa Pujungan
sebanyak 72 orang petani yang membudidaya padi
ladang. Apabila subjek atau jumlah populasi kurang
dari 100 orang, lebih baik diambil semua, dan
selanjutnya apabila jumlah populasi lebih dari 100
orang maka dapat diambil 10-15% atau lebih,
tergantung dari waktu, tenaga, dana, luas wilayah
pengamatan, dan sebagainya (Arikunto 2002).
Analisis deskriftif kualitatif digunakan untuk
menjelaskan hasil yang diperoleh dari analisis
kuantitatif berupa tabel maupun grafik hasil analisis
usahatani padi ladang Di Desa Pujungan. Untuk
mengetahui
faktor-faktor
produksi
yang
mempengaruhi usahatani padi ladang di Desa
Pujungan dianalisis dengan uji F dan untuk
mengetahui faktor produksi apakah yang paling
signifikan mempengaruhi produksi usaha tani padi
ladang Di Desa Pujungan dianalisis dengan uji t,
sedangkan persamaan fungsinya menggunakan regresi
berganda dengan model persamaan Cobb-Douglas.
Menurut Soekartawi (1987) bahwa fungsi Cobb
Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang
melibatkan dua atau lebih variabel, variabel yang satu
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disebut dengan variabel (Y) yang dijelaskan
dan variabel yang lain disebut dengan
variabel (X) yang menjelaskan dimana
variabel Y adalah output atau hasil produksi
dan variabel X adalah faktor-faktor yang
mempengaruhi produksi (luas lahan, benih,
pastisida, dan tenaga kerja).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Pujungan merupakan salah satu
kecamatan yang ada Di Kabupaten Malinau.
Kecamatan Pujungan berbatasan langsung
dengan Kecamatan Bahau Hulu dan Malinau
Selatan Hulu disebelah utara, Kabupaten
Bulungan disebelah timur, Kecamatan Kayan
Hilir di sebelah selatan, dan Negara Malaysia
Timur-Serawak di sebelah barat. Topografi
wilayah Kecamatan Pujungan hampir
seluruhnya merupakan daerah dataran tinggi.
Pada tahun 2017, luas wilayah Kecamatan
Pujungan adalah sebesar 6.539,39 km² yang
terdiri dari 9 desa. Jumlah penduduk Di Desa
Pujungan pada tahun 2017 sebanyak 558
jiwa. Mayoritas penduduk Di Desa Pujungan
adalah petani, tercatat pada tahun 2017
sebanyak 90 jiwa adalah petani/pekebun, dan
rata-rata adalah petani padi ladang atau padi
gunung (Kecamatan Pujungan Dalam Angka,
2018).
Karakteristik Usahatani Padi Ladang
Persiapan Benih
Dalam mempersiapkan benih petani padi
ladang Di Desa Pujungan biasanya hanya
menggunakan tenaga kerja dalam keluarga
dan biasanya persiapan benih ini hanya
dilakukan oleh perempuan atau istri hal
tersebut dikarenakan perempuan dikenal
lebih tekun dan lebih ahli dalam melakukan
persiapan benih tersebut. Untuk persiapan
benih petani menggunakan kaleng yang
dibuat sebagai takaran sekalian tempat
menyimpan benih, isi kaleng biasanya

sebanyak 12 kilogram dan untuk luasan lahan 1 hektar
petani biasanya mempersiapkan benih sebanyak 2-3
kaleng.
Persiapan Lahan
Tahapan selanjutnya dalam tradisi bertani padi ladang
adalah persiapan lahan yang terdiri dari tahap
menebas, tebang, bakar, dan pembersihan. Kegiatan
persiapan lahan yang selama ini berlangsung pada
petani responden adalah hanya dilakukan dengan
tenaga kerja keluarga. Petani sudah harus
merencanakan pada saat musim hujan tiba, maka 2
bulan sebelumnya petani sudah harus survei atau
“Felaba” masuk ke hutan untuk mulai melakukan
aktivitas
persiapan
lahan
tanam.
Dengan
mengandalkan tenaga kerja keluarga yang biasanya
hanya terdiri dari suami istri dengan proporsi
pekerjaan yang sudah turun-temurun melekat dalam
tradisi persiapan lahan. Setelah tebas dilakukan
selama 2-3 minggu kemudian dilakukan kegiatan
menebang yang dilakukan oleh laki-laki.
Penanaman
Kegiatan penanaman dilakukan dengan kebiasaan
pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan.
Untuk kebutuhan tenaga kerja bervariasi tetapi ratarata kebutuhan 1 hektar membutuhkan tenaga kerja
laki-laki 10 orang bertugas membuat lubang tanam
dengan sebatang kayu (tugal) yang berdiameter
kurang lebih 3-4 cm dengan panjang kurang lebih 1,50
m hingga 2 m. Perempuan berjumlah 15 orang yang
mengisi benih dilubang-lubang tanam yang tersedia,
laki-laki membuat lubang tanam dan diikuti oleh
perempuan yang mengisi benih dilubang tanam
tersebut.
Perawatan
Setelah benih ditanam, kegiatan selanjutnya adalah
perawatan, biasanya jika benih yang ditanam itu baik
maka dalam seminggu benih sudah mulai tumbuh.
Tahap ini yang membedakan juga dengan sistem
pertanian lainnya, pada sistem pertanian lain ada
perlakuan-perlakuan lain seperti pemupukan dan
pemberian pestisida, tetapi pada sistem pertanian padi
ladang tidak dilakukan kegiatan tersebut. Apabila
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terjadi serangan hama seperti hama wereng,
petani biasanya sudah lebih awal tahu karena
senantiasa mengamati pertumbuhan tanaman
padi yang sudah tumbuh. Dan penggunaan
herbisida untuk membasmi gulma sudah
dilakukan sejak awal sebelum penanaman
jadi pada saat padi sudah tumbuh biasanya
petani merumput atau “Mabau” saja.
Panen
Panen atau “Majau” adalah puncak kegiatan
berusaha tani. Tahapan ini membutuhkan
tenaga kerja luar namun tidak sebanyak yang
diperlukan pada saat penanaman biasanya
hanya antar 1-3 keluarga saja yang
melakukan sistem gotong royong. Tradisi ini
selaras dengan yang dilakukan petani di desa
Nggela dimana menurut Lanamana (2018),
menyatakan Tenaga kerja luar keluarga yang
bekerja untuk kegiatan penanaman dan panen
tidak dibayar/ tidak diberi upah, masyarakat
masih terbiasa dengan kerja gotong royong,
hari ini bekerja pada lahan keluarga yang lain
hari berikutnya bekerja pada lahannya
sendiri. Setelah kegiatan panen sudah selesai
biasanya masyarakat Desa Pujungan
mengadakan ibadah do’a syukuran yang
disertai dengan acara resepsi makan bersama
dengan beras baru atau yang dikenal dengan
istilah pesta panen.
Analaisis Regresi Berganda
Hasil produksi padi ladang petani Di Desa
Pujungan ditetapkan sebagai variabel
dependen (Y), sedangkan sebagai variabel
independen (X), masing-masing adalah luas
lahan (X₁) benih (X₂), herbisida (X₃), dan
tenaga kerja (X₄).
Berdasarkan analisis data regresi linier
berganda didapatkan hasil seperti terlihat
pada pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1
diketahui persamaan regresi linier berganda
dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-

Douglas adalah LnY = -6,441+0,565 X₁ +0.852 X₂ +
0.163 X₃ + 0.079 X₄.
Variabel independen yang terdiri dari luas lahan (X₁),
Benih (X₂), herbisida (X₃), dan tenaga kerja (X₄)
mempunyai hubungan negatif terhadap hasil produksi
padi ladang (Y). Nilai constant sebesar -6.441
menunjukan bahwa hasil produksi padi ladang tetap
sebesar 6.441 dengan asumsi tidak memperhatikan
faktor luas lahan, benih, herbisida, dan tenaga kerja
atau tetap (constant) dengan nilai = 0 (Ceteris
Paribus). Ketika petani padi ladang Di Desa Pujungan
tidak menambah luas lahan, memperhatikan kualitas
benih, penggunaan herbisida secara tidak teratur, dan
meningkatkan penggunaan tenaga kerja maka jumlah
hasil produksi akan tetap.
besarnya koefisien produksi padi ladang (X₁) sebesar
0,565 atau positif menyatakan bahwa jika luas lahan
(X₁) naik sebesar 1% maka hasil produksi akan akan
naik sebesar 0,565. jika variabel bebas lainnya yaitu,
benih (X₂), herbisida (X₃), tenaga kerja (X₄) tetap.
Untuk meningkatkan hasil produksi padi ladang petani
Di Desa Pujungan perlu menambah luas lahan dan
mencari lokasi yang subur untuk lahan garapannya
ketika benih, herbisida, dan tenaga kerjanya tetap.
Besarnya koefisien benih sebesar 0,852 atau positif
menyatakan bahwa jika penambahan benih (X₂) naik
sebesar 1% maka hasil produksi padi ladang (Y) akan
naik sebesar 0,852. Jika variabel bebas lainnya yaitu,
luas lahan (X₁), herbisida (X₃), tenaga kerja (X₄)
tetap. Penggunaan benih padi ladang Di Desa
Pujungan sudah menunjukan hasil positif terhadap
hasil produksi, untuk meningkatkan hasil produksi
maka petani perlu meningkatkan kualitas benih atau
penggunaan jumlah benih perlubang tanam, maka
dengan penambahan jumlah penggunaan benih akan
meningkatkan hasil produksi padi ladang ketika luas
lahan, penggunaan herbisida, dan penggunaan tenaga
kerja tetap.
Besarnya koefisien herbisida sebesar 0,163 atau
positif menyatakan bahwa jika penggunaan herbisida
(X₃) naik sebesar 1% maka hasil produksi padi ladang
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(Y) akan naik sebesar 0,163. Jika variabel
bebas lainnya yaitu, luas lahan (X₁), benih
(X₂), biaya, tenaga kerja (X₄) tetap. Untuk
meningkatkan hasil produksi petani padi
ladang
Di
Desa
Pujungan
perlu
memperhatikan penggunaan herbisida secara
teratur. untuk menghindari penggunaan yang
berlebihan
akan
berdampak
pada
pencemaran kesuburan lahan petani, dengan
menambah penggunaan herbisida secara
tepat guna akan meningkatkan hasil produksi
ketika luas lahan, penggunaan benih dan
tenaga kerja tetap.
Besarnya koefisien tenaga kerja sebesar
0,079 atau positif menyatakan bahwa jika
peningkatan tenaga kerja (X₄) naik sebesar

1% maka hasil produksi padi ladang (Y) akan naik
sebesar 0,079. Jika variabel bebas lainnya yaitu, luas
lahan (X₁), benih (X₂), herbisida (X₃) tetap.
Salah satu kebiasaan petani padi ladang Di Desa
Pujungan adalah kurangnya waktu untuk fokus dalam
berusaha tani, petani hanya sekedar melakukan
kegiatannya beberapa kali saja dalam setiap tahapan
kegiatan usahatani padi ladang dan lebih banyak
mengisi waktu luang dengan kegiatan diluar
usahataninya.
Untuk meningkatkan hasil produksi padi ladang Di
Desa Pujungan petani perlu meningkatkan
penggunaan tenaga kerja dalam setiap tahapan
kegiatan usahatani padi ladang ketika luas lahan,
penggunaan benih dan herbisida tetap.

Judul tabel 1. Analisis Regresi Linier Berganda
Model
1

(Constant)
Luas_Lahan
Benih
Herbisida
TK
Sumber: Data Penelitian, 2019 (diolah)

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
-6.441
1.631
0.565
0.125
0.852
0.128
0.163
0.091
0.079
0.048

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji F adalah untuk melihat apakah variabel bebas
yaitu faktor luas lahan (X₁), benih (X₂), herbisida
(X₃), dan tenaga kerja (X₄) secara bersama-sama
berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap variabel terikat yaitu hasil produksi padi
ladang (Y). Hasil analisis dengan Uji F dapat
dilihat pada Tabel 2 berikut:
.
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Tabel 2. Hasil Analisis Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVAb
Model
Sum of Squares
1
Regression
19.490
Residual
5.757
Total
25.247
Sumber: Data Penelitian, 2019 (diolah)

df
4
67
71

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa secara serempak
variabel bebas yaitu faktor luas lahan (X₁), benih
(X₂), herbisida (X₃), dan tenaga kerja (X₄)
dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya Ho
ditolak dan Ha diterima yang berarti
menunjukkanb ahwa secara bersama-sama
variabel bebas berpengaruh secara signifikan
terhadap variabel terikat yaitu hasil produksi padi
ladang (Y).

Mean
Square
4.872
.086

F
56.701

Sig.
.000a

Uji Koefisien Determinasi (R²)
Determinasi R Square (R²) adalah untuk
mengukur presentase variabel bebas yaitu faktor
luas lahan (X₁), faktor benih (X₂), faktor
herbisida (X₃), dan faktor tenaga kerja (X₄)
terhadap variabel terikat yaitu hasil produksi padi
ladang (Y) secara bersama-sama. Tabel 3 berikut
dapat dijelaskan nilai determinasi R Square (R²).

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model
R
R Square
a
1
.879
.772
Sumber: Data Penelitian, 2019 (diolah)

Model Summary
Adjusted R Square
.758

Tabel 3 menunjukkan nilai R Square (R²) 0,758
artinya 75,8% hasil produksi padi ladang (Y) di
Desa Pujungan dijelaskan oleh faktor luas lahan
(X₁), faktor benih (X₂), faktor herbisida (X₃), dan
faktor tenaga kerja (X₄). Sedangkan sisanya
24,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini.

Std. Error of the Estimate
.29314

Uji t
Uji t dilakukan untuk menguji apakah setiap
variabel bebas yaitu faktor luas lahan (X₁),benih
(X₂), herbisida (X₃), dan tenaga kerja (X₄)
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap variabel terikat yaitu hasil produksi padi
ladang (Y). Hasil analisis dengan Uji t dapat
dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Uji t
Standardized Coefficients
Beta
Luas lahan
.356
Benih
.537
Herbisisda
.116
TK
.103
Sumber: Data Penelitian, 2019 (diolah)

t
-3.949
4.538
6.673
1.793
1.640

Sig.
.000
.000
.000
.077
.106
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Pada uji parsial/uji t faktor-faktor
yang
berpengaruh terhadap hasil produksi padi ladang
adalah variabel luas lahan (X₁), hal ini selaras
dengan hasil penelitian Effendy, dkk (2020) dan
Lismawati, dkk (2020) bahwa luas lahan
berpengaruh terhadap produktivitas padi sawah.
Diperkuat dengan hasil penelitian dari Cahyo
(2020) luas lahan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap produktivitas usaha tani padi
sawah. Demikian pula halnya dengan variabel
benih (X₂) menunjukan pengaruh yang signifikan
sebesar 0,000<0,05 terhadap hasil produksi (Y).
Hal ini dapat dikatakan senada dengan hasil
penelitian Herewila (2020) yang menyatakan
jumlah volume benih berpengaruh signifikan
terhadap produksi padi sawah. Begitu pula
menurut Nambela dann Sinaga (2019) yang
menyatakan dalam penelitiannya faktor produksi
luas lahan, jumlah benih, dan jumlah pupuk
memberikan pengaruh yang sangat nyata.
Variabel herbisida (X₃) dan tenaga kerja (X₄)
menunjukan tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap permintaan hasil produksi (Y).
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dibuat
kesimpulan dari penelitian ini, nilai R² sebesar
0,758 yang berarti variabilitas independent
sebesar 75,8% sedangkan sisanya sebesar 24,2%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
dimasukan dalam model regresi. Pada uji F
didapat faktor luas lahan, benih, herbisida, dan
tenaga kerja secara bersama-sama mempengaruhi
hasil produksi padi ladang (Y). Pada uji parsial/uji
t variabel luas lahan (X₁) dan variabel benih (X₂)
menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap
hasil produksi (Y). sedangkan variabel herbisida
(X₃) dan tenaga kerja (X₄) menunjukan tidak
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
permintaan hasil produksi (Y).
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ABSTRACT
The palm oil industry is the largest foreign exchange earner in Indonesia’s macro economy. Data shows that in 2018 the area
of oil palm plantations in Indonesia reached 14,326,350 ha, with smallholder plantations (PR) occupying the second position,
namely 40.62% or an area of 5,818,888 ha. Oil palm plantations that have reached >25 years old should be replanted which
improved. However, at the time of Immature Crops (TBM), farmers do not get income from oil palm plantations, so that an
action is needed to take advantage of the free space in the TBM. . This study can be used as a reference for oil palm farmersin
determining the choice of intercrops to be cultivated by taking into account the profits and production costs. This study was
compiled through a theoretical approach, which refers to the results of previous studies that have been published in scientific
journals. Some plants that can be planted in the empty space of TBM are upland rice, cassava, corn, soybeans, watermelon,
and citronella. These plants provide good economic prospects, where analytically upland rice plants provide an income of
Rp15,465,000/ha/year, cassava of Rp3,616,857/ha/year, corn of Rp29,029,693/ha/year, soybean of Rp12,178,057/ha/year,
watermelon of Rp112,005,140/ha/year, and citronella of Rp22,520,000/ha/year.

Keywords: upland rice, cassava, corn, soybeans, watermelon, citronella

ABSTRAK
Industri kelapa sawit merupakan penghasil devisa terbesar di dalam perekonomian makro Indonesia. Data menunjukkan pada
tahun 2018 luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14.326.350 ha, dengan perkebunan rakyat (PR) menempati
posisi kedua yaitu 40,62% atau seluas 5.818.888 ha. Perkebunan sawit yang sudah mencapai umur >25 tahun harus dilakukannya
peremajaan agar produksi yang dihasilkan lebih optimal. Namun pada saat Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), petani tidak
memperoleh pendapatan dari tanaman kelapa sawit, sehingga diperlukan sebuah tindakan untuk memanfaatkan ruang kosong
pada TBM. Kajian ini dapat dijadikan referensi bagi petani kelapa sawit dalam menentukan pilihan tanaman sela yang akan
dibudidayakan dengan memperhatikan keuntungan yang diperoleh serta biaya produksi. Kajian ini disusun melalui pendekatan
teoritik, yaitu mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Hasil kajian yang diperloleh
menunjukkan beberapa tanaman yang dapat ditanam pada ruang kosong TBM adalah padi gogo, singkong, jagung, kedelai,
semangka, dan serai wangi. Tanaman tersebut memberikan prospek ekonomi yang baik, dimana dari analisis finansial, tanaman
padi gogo memberikan pendapatan sebesar Rp15.465.000/ha/tahun, singkong sebesar Rp3.616.857/ha/tahun, jagung sebesar
Rp29.029.693/ha/tahun, kedelai sebesar Rp12.178.057/ha/tahun, semangka sebesar Rp112.005.140/ha/tahun, dan serai wangi
sebesar Rp22.520.000/ha/tahun.
Kata kunci : padi gogo, singkong, jagung, kedelai, semangka, serai wangi

PENDAHULUAN
Industri kelapa sawit merupakan
penghasil devisa terbesar di dalam
perekonomian makro Indonesia (Purba and
Sipayung, 2017). Hal ini tidak terlepas dari
luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia
yang mengalami peningkatan sangat pesat.
Luas areal perkebunan kelapa sawit di

Indonesia pada tahun 2018 mencapai 14.326.350 ha,
dengan perusahaan besar swasta (PBS) menempati
posisi pertama dengan 55,09% dari total luas yaitu
seluas 7.892.706 ha, perkebunan rakyat (PR)
menempati posisi kedua yaitu 40,62% atau seluas
5.818.888 ha, dan perkebunan besar negara (PBN)
menempati posisi ketiga dengan luas 614.756 ha atau
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4,29% dari total luas perkebunan kelapa sawit
di Indonesia (Gartina and Sukriya, 2019).
Berdasarkan
data
diatas,
luas
perkebunan kelapa sawit milik rakyat
menempati posisi kedua sebagai lahan sawit
terluas. Dimana pada kebun rakyat tersebut
apabila dilakukannya replanting maka petani
tidak mendapatkan hasil dari kebun kelapa
sawit yang baru ditanam karena tanaman
kelapa sawit tersebut belum menghasilkan,
sehingga para petani dapat mengambil sebuah
tindakan untuk memanfaatkan ruang kosong
pada
tanaman
sawit
yang
belum
menghasilkan. Salah satu tindakan yang dapat
dilakukan dalam memanfaatkan ruang kosong
pada tanaman belum menghasilkan (TBM)
adalah dengan menanam tanaman sela.
Tanaman sela pada TBM umur 1 dan 2 tahun
merupakan sistem penanaman semusim yang
ditanam secara barisan diantara jalur tanaman
(Lubis et al., 2018). Tindakan tersebut
diharapkan dapat menopang ekonomi petani
selama kelapa sawit belum menghasilkan.
Ruang kosong pada tanaman belum
menghasilkan kelapa sawit dapat ditanami
tanaman semusim seperti tanaman pangan
misalnya jagung, padi, kedelai, singkong atau
pada tanaman hortikultura seperti cabe, pare,
bawang merah, semangka, nenas dan pisang
(Lubis et al., 2018).
Beberapa literatur menunjukkan bahwa
tanaman padi gogo, singkong, jagung, kedelai,
semangka, dan serai wangi dapat dijadikan
sebagai tanaman sela pada perkebunan kelapa
sawit masa TBM (Lubis et al., 2018; Herman
and Pranowo, 2011). Tulisan ini bertujuan
untuk menganalisis aspek finansial tanaman
kedelai, jagung, semangka dan serai wangi
sebagai tanaman sela pada TBM kelapa sawit
di kebun rakyat. Kajian ini dapat dijadikan
referensi bagi petani kelapa sawit dalam
menentukan pilihan tanaman sela yang akan

dibudidayakan dengan memperhatikan keuntungan
yang diperoleh serta biaya produksi (total cost).

METODE
Kajian ini disusun melalui pendekatan teoritik,
yaitu mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang
telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah dengan
rentang tahun 2011-2021. Membandingkan beberapa
komoditi pertanian dari aspek finansial, kemudian
dideskripsikan dengan tetap mengacu pada sumber
pustaka yang kredible.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Ruang Kosong Pada Tanaman Kelapa
Sawit Belum Menghasilkan
Peremajaan kelapa sawit dilakukan oleh petani
kelapa sawit pada tanaman usia >25 tahun (Hartawan
et al., 2018). Pelaksanaan peremajaan yang belum
optimal masih dilakukan oleh para petani, banyak
petani yang mempertahankan tanaman kelapa sawit
mereka meskipun usia tanaman sudah lebih dari 25
tahun dengan tingkat produktivitas yang rendah.
Sehingga, hilangnya pendapatan sebagai sumber
utama rumah tangga para petani menjadi faktor
utama dalam melakukan peremajaan selain biaya
dalam peremajaan yang belum mampu diadakan oleh
petani terutama pada usia tanaman 1 hingga 3 tahun
(Fauzia et al., 2021).
Tanaman kelapa sawit dengan jarak tanam
yang cukup lebar (9 x 9 m) dan kanopi sawit yang
masih kecil membuat banyak ruang kosong pada
TBM kelapa sawit. Banyaknya ruang kosong pada
saat TBM 1 sebesar 70% dan pada TBM 2 sebesar
60% (Mawarni 2011). Ruang kosong yang tidak
memiliki penutup tanah tersebut akan menyebabkan
tanah kurang subur dikarenakan terjadinya
pencucian hara. Salah satu upaya untuk mengatasi
nya adalah dengan koservasi tanah (Rochmah et al.
2020).
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Ruang kosong pada TBM dapat
dimanfaatkan menjadi lahan bagi tanaman sela
yang dapat ditanam pada areal gawangan
diantara kelapa sawit. Namun hal ini belum
banyak dilaksanakan dikarenakan para petani
khawatir tanaman sela tersebut akan
mengganggu tanaman pokok kelapa sawit,
terjadinya serangan hama pada tanaman
pokok, perawatan yang lebih, serta para petani
belum dapat menguasai teknik budidaya
maupun jenis tanaman sela yang dapat
memberikan keuntungan baik secara ekonomi
maupun lingkungan untuk ditanam di ruang
kosong kelapa sawit pada masa TBM
(Kusumawati et al. 2019).
Pada dasarnya penanaman tanaman sela
pada TBM kelapa sawit memberikan
keuntungan baik secara ekonomi maupun
lingkungan,
yaitu
sebagai
alternatif
pendapatan bagi para petani, pertumbuhan

tanaman kelapa sawit tidak terganggu, serta residu
pada tanaman sela dapat menjadi sumber bahan
organik dan membantu dalam menyediakan sumber
hara bagi tanaman kelapa sawit di masa TBM.
Namun, tetap memerlukan pengelolaan lebih intensif
dan teknik pemasaran yang tepat agar produksi
tanaman dapat diserap pasar (Yanita, Alamsyah, and
Napitupulu, 2018).
Beberapa tanaman sela yang dapat ditanam
pada areal TBM seperti kedelai, jagung (Lubis et al.,
2018), semangka dan serai wangi (Fauzia et al.,
2021). Tanaman tersebut memiliki kelebihan dan
kekurangannya masing-masing sebagai tanaman
sela.
Alternatif Tanaman Sela
Rekapitulasi beberapa jenis komoditi yang
dijadikan sebagai tanaman sela mencakup income,
cost, dan profit tercantum pada table 3.1

Tabel 1. Perbandingan income, cost, dan profit
Jenis
Tanaman

Musim/
thn

Income/ha/thn

Cost/ha/thn

Profit/ha/thn

Profit/bln

Sumber

Padi gogo

3

Rp37.074.000

Rp21.609.000

Rp15.465.000

Rp1.288.750

(Arief 2019)

Singkong

1

-

Rp3.616.857

-

(Kurniasih et al. 2021)

Jagung

3

Rp67.067.677

Rp38.037.984

Rp29.029.693

Rp 2.419.141

(Lubis et al. 2018)

Kedelai

3

Rp38.304.559

Rp26.126.502

Rp12.178.057

Rp 1.014.838

(Lubis et al. 2018)

4
4

Rp209.742.284
Rp42.360.000

Rp97.737.144
Rp19.840.000

Rp112.005.140
Rp22.520.000

Rp 9.333.762
Rp1.876.667

(Fauzia et al. 2021)
(Fauzia et al. 2021)

Semangka
Serai wangi

Padi Gogo
Penanaman tanaman sela dengan padi gogo
cukup diharapkan karena dapat meningkatkan
pendapatan dan keuntungan petani. Selain itu,
penanaman padi gogo diantara sela tanaman sawit
mampu menunjang ketersediaan beras nasional
dan dan dapat menyukseskan ketahan pangan
yang telah diacangakan oleh pemerintah

Indonesia. Padi gogo memiliki masa tanam
sekitar 4 bulan semenjak padi gogo disemai
hingga masa panen (Malik, 2017).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Arief (2019) produksi padi gogo dengan varietas
Inpago 8 dapat menghasilkan sebesar
Rp12.358.000/ha/musim tanam dengan produksi
3,34 ton/ha dengan harga gabah Rp3.700/kg.
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Namun terdapat biaya produksi yang harus
dikeluarkan
oleh
petani
sebesar
Rp7.203.000/ha/musim tanam. Oleh karena itu
petani dapat memperoleh keuntungan sebesar
Rp5.155.000/ha/musim tanam. Maka dalam 1
tahun petani dapat memperoleh pendapatan
sebesar Rp15.465.000/ha/tahun.
Singkong
Tanaman lainnya yang dapat ditanam
sebagai tanaman sela pada TBM kelapa sawit
adalah singkong. Pendapatan bersih yang dapat
diperoleh petani dengan menanam tanaman
singkong
sebesar
Rp3.616.857/ha/tahun
(Kurniasih et al. 2021).
Jagung
Pemanfaatan
ruang
kosong
pada
perkebunan kelapa sawit saat TBM juga dapat
dilakukan dengan tanaman sela jagung (Herman
and Pranowo 2011). Penanaman jagung dapat
memberikan beberapa keuntungan, diantaranya
1) jagung dan kelapa sawit termasuk tumbuhan
monokotil dan berakar serabut sehingga pupuk
yang digunakan tidak terlalu berbeda antara
kedua tanaman tersebut, 2) tanaman jagung dan
kelapa sawit mampu hidup ditanah podsolit
merah kuning (PMK) yang kandungan haranya
relatif rendah, 3) tanaman jagung juga dapat
memberikan keuntungan pada tanaman kelapa
sawit sebagai tanaman yang dapat mengurangi
pertumbuhan gulma. Namun, ada hal yang harus
diperhatikan dari keuntungan tersebut bahwa
tanaman kelapa sawit tumbuh semakin tinggi,
maka tanaman jagung akan kekurangan cahaya
matahari, hal ini tentu mempengaruhi
pertumbuhan tanaman jagung. Oleh karena itu,
tanaman jagung dapat menjadi tanaman sela pada
saat kelapa sawit masih tahap peremajaan atau
tanaman belum menghasilkan (TBM) (Saputra
2018).

Pada tanaman jagung harga pokok produksi
sebesar Rp2.053/kg pada tanaman sela, dengan
harga jagung sebesar Rp3.620/kg, dengan
demikian margin keuntungan yang diperoleh
adalah
Rp1.567/kg
atau
sebesar
Rp9.676.564/ha/musim tanam. Jika tiga kali
musim tanam, maka pendapatan bersih petani
sebesar Rp 29.029.692/ha/tahun. Penanaman
jagung sebagai tanaman sela pada TBM sawit
layak secara ekonomi finansial dan efisiensi
dalam penggunaan modal (Lubis et al. 2018).
Kedelai
Tanaman kedelai memerlukan sinar
matahari penuh untuk memperoleh produksi
kedelai yang optimal, kedelai yang ditanam di
bawah naungan seperti kelapa sawit akan
mendapatkan sinar matahari yang lebih sedikit
(Effendy and Utami 2020). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa naungan yang tidak
melebihi 30% tidak banyak berpengaruh negatif
terhadap penerima sinar matahari oleh tanaman
kedelai. Penanaman di sela-sela kelapa sawit bisa
dilakukan pada saat tanaman berumur 1-3 tahun,
karena semakin besar kelapa sawit akan
mempengaruhi pertumbuhan, pembentukan
bunga dan produksi (Sebayang and Winarto
2014).
Selain itu, ruang kosong pada TBM dapat
dimanfaatkan dalam penanaman kedelai yang
memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: 1)
lahan lebih optimal dalam pemanfaatannya, 2)
produk yang dihasilkan beragam, 3) penurunan
harga, serangan hama/penyakit dan gangguan
iklim yang dapat menyebabkan resiko kegagalan
panen dapat dikurangi, 4) umur panen kedelai
yang lebih cepat menguntungkan petani untuk
dapat memperoleh penghasilan, 5) tanaman
musim kedua dapat menambah perolehan hasil,
dan 6) dapat dijadikan sebagai pakan ternak
(Marwoto, Taufiq, and Suyamto 2012).
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Menurut penelitian yang telah dilakukan
oleh Lubis et al (2018) harga pokok produksi
kedelai pada tanaman sela TBM 1 Kelapa sawit
sebesar Rp 5.081/kg, dengan harga kedelai/kg
sebesar Rp7.450, maka margin diperoleh/kg
sebesar
Rp2.369
atau
sebesar
Rp4.059.352/ha/musim tanam. Dengan tiga kali
musim tanam maka pendapatan bersih petani
sebesar Rp12.178.057/tahun. Dengan demikian,
penanaman kedelai sebagai tanaman sela layak
secara ekonomi finansial dan efisiensi dalam
penggunaan modal.

dapat bertahan dalam perubahan cuaca dan
budidaya yang termasuk mudah.
Hasil penelitian Fauzia et al (2021)
menunjukkan bahwa secara analisa usahatani,
tanaman serai ini dapat memberikan keuntungan
sebesar Rp 5.630.000 dengan produksi 210 kg dan
harga Rp 50.000/kg, modal yang dibutuhkan
dalam pengolahan serai wangi ini sebesar Rp
4.870.000. Tanaman serai dapat dipanen batang
serainya empat kali dalam satu tahun sehingga
total keuntungan tanaman serai wangi dalam satu
tahun adalah Rp 22.520.000.

Semangka
Tanaman semangka termasuk tanaman
yang dapat dibudidayakan pada saat kelapa sawit
belum menghasilkan (TBM). Pada penelitian
yang dilakukan oleh Fauzia et al (2021) tanaman
semangka membutuhkan masa tanam sekitar 3
bulan, petani dapat memproduksi sebanyak
14.507 kg/ha dan harga jual Rp5.300/kg atau
sebesar Rp52.453.571 ha/musim tanam. Namun
terdapat biaya yang dikeluarkan pada penanaman
tumpang sari semangka berupa biaya tetap dan
biaya tidak tetap berupa penyusutan alat dengan
total biaya sebesar Rp24.434.286/ha/musim
tanam. Maka pendapatan bersih petani adalah
Rp28.001.285/ha/musim tanam. Karena produksi
semangka dapat dilakukan sebanyak empat kali
dalam satu tahun, maka pendapatan bersih per
tahun yang dapat diperoleh petani sebesar
Rp112.005.140.

Sorgum
Tanaman sorgum merupakan tanaman
serelia yang memiliki potensi besar untuk
dikembangkan di Indonesia karena memiliki
banyak kelebihan, diantaranya tahan terhadap
kekeringan dan genangan air, dapat berproduksi
pada lahan marginal, serta tahan terhadap hama
dan penyakit. Selain itu, sorgum merupakan
tanaman yang dapat tumbuh kembali setelah
tanaman di pangkas saat panen) (Ristek, 2013).
Petani rakyat biasanya memiliki luas lahan
rata-rata 2 ha (Arsyad and Maryam 2017). Jika
petani sawit rakyat memilih menanam kedelai,
maka dalam sebulan petani memperoleh
pendapatan sebesar Rp2.029.676/bulan, pada
tanaman jagung sebesar Rp4.838.282/bulan, pada
tanaman semangka sebesar Rp18.667.524/bulan,
dan jika petani memilih serai wangi maka
memperoleh
pendapatan
sebesar
Rp3.753.334/bulan. penambahan tanaman Hal ini
sejalan dengan modal yang harus dikeluarkan
petani, sehingga semakin besar profit yang
diperoleh maka semakin besar pula modal yang
harus dikeluarkan.

Serai wangi
Tanaman serai wangi adalah jenis salah satu
tanaman yang bisa diolah menjadi sebuah produk
yang menambah nilai jual, contohnya minyak
atsiri. Serai wangi ini selain bisa diolah menjadi
produk baru, tanaman serai ini merupakan salah
satu tanaman konservasi yang dapat menekan
erosi tanah, sebagai pionir dilahan kritis, serta

Aspek Lingkungan
Tanaman kedelai dapat ditanam sebagai
tanaman sela pada lorong di antara tanaman
kelapa sawit. Kedelai yang termasuk tanaman
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kacang-kacangan baik jika ditanam di areal
tersebut, karena jika ditanami tanaman seperti ubi
kayu akan memiliki pengaruh negatif terhadap
tanaman kelapa sawit, terutama serangan
organisme pengganggu tanaman (OPT) (Marwoto
et al. 2012). Selain itu penanaman tanaman
kedelai dapat membuat tanah menjadi lebih subur
karena tambahan N dari rhizobium dan bahan
organik yang diperoleh dari serasah tanaman
kacang-kacangan serta dapat mencegah erosi.
Tanaman
kedelai
dapat
lebih
meningkatkan hasil, efisiensi sumber daya
lingkungan yang berbeda, dapat menekan hama
dan penyakit serta mampu meningkatkan fiksasi
nitrogen secara biologis. Menurut Purnamayani et
al (2013) tanaman kedelai bukan hanya menjadi
tanaman sela di perkebunan tanaman belum
menghasilkan kelapa sawit, namun tanaman
kacang kedelai atau tanaman jenis kacangkacangan dapat meningkatkan kandungan bahan
organik tanah, dapat memperbaiki fisik tanah
yaitu aerasi serta menjaga kelembaban tanah.
Tanaman kedelai atau jenis kacang – kacangan
dapat berguna bagi lahan perkebunan kelapa
sawit, menurut Departemen Pertanian di dalam
Purnamayani et al (2013) tanaman kacang –
kacangan dapat menjaga kelembaban tanah,
mencegah, dan mengurangi erosi permukaan
tanah.
KESIMPULAN
Dari hasil kajian finansial potensi ruang kosong
pada TBM, dapat disimpulkan bahwa,
pemanfaatan kedelai sebagai tanaman sela bisa
memperoleh pendapatan per bulan sebesar
Rp1.014.838,
tanaman
jagung
sebesar
Rp2.419.14/bulan, tanaman semangka sebesar
Rp9.333.762/bulan, dan tanaman serai wangi
dengan pendapatan per bulan sebesar
Rp1.876.667. Semakin besar keuntungan yang
diperoleh, maka semakin besar pula modal yang
harus dikeluarkan.
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ABSTRACT
Breadfruit (Artocarpus altilis) is a versatile plant that grows and produces in dry and wet land from the lowlands to an altitude
of 700 meters above sea level. Breadfruit contains 80% carbohydrates so that it can be used as a companion to rice as a staple
food, can be processed into flour and easily formulated into a variety of foods. Breadfruit plants, which are supported by the
availability of large quantities of seeds, can be used for environmental conservation if planted en masse on a large scale. The
results showed that the use of stem cuttings can give good results in producing large quantities of seeds, damaging the parent
tree. This paper is the result of an activity using the literature study method that has been carried out in February-May 2021,
is a review of some relevant literature and research results. The purpose of this paper is to provide a complete explanation of
the potential of breadfruit plants that can be used as an alternative to food and environmental conservation
Keywords: Breadfruit, Artocarpus altilis, alternative food, environmental preservation

ABSTRAK
Sukun (Artocarpus altilis) merupakan tanaman serbaguna yang tumbuh dan berproduksi di lahan kering maupun basah mulai
dataran rendah sampai ketinggian 700 mdpl. Buah sukun mengandung 80% karbohidrat sehingga dapat dijadikan pendamping
beras sebagai makanan pokok, dapat diolah menjadi tepung dan mudah diformulasikan menjadi beraneka ragam makanan.
Tanaman sukun yang didukung oleh tersedianya benih dalam jumlah besar, dapat dimanfaatkan untuk pelestarian lingkungan
jika ditanam secara masal dalam skala luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan stek batang dapat memberikan
hasil yang baik dalam memproduksi benih dalam jumlah besar, merusak pohon induk. Tulisan ini adalah hasil kegiatan dengan
metode study literatur yang telah dilaksanakan pada bulan Februari-Mei 2021, merupakan review dari beberapa literatur dan
hasil penelitian yang relevan. Tujuan tulisan ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan secara lengkap tentang potensi tanaman
sukun yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan pangan dan pelestarian lingkungan.
Kata Kunci: Sukun, Artocarpus altilis, pangan alternatif, pelestarian lingkungan

PENDAHULUAN
Sukun (Artocarpus altilis) menjadi komoditas
yang cukup penting karena produktivitasnya yang
tinggi (Omobuwajo et al. 2003). Buah sukun
memiliki kandungan karbohidrat, kalsium dan
posfor yang tinggi (Sukandar, et al. 2014). Sukun
menjadi
alternatif
dikembangkan
dalam
penganeka ragaman pangan berbasis sumberdaya
bahan pangan lokal, karena dapat berfungsi
sebagai sumber energi, bisa diterima atau enak
dan aman untuk dikonsumsi. Keunggulan
tanaman sukun dibandingkan tanaman lain adalah
dapat berbuah sepanjang tahun sehingga
menjamin ketersediaan bahan pangan, mudah
ditanam dan dirawat, beradaptasi luas, dapat

tumbuh dengan baik pada areal kering dan
marjinal, serta jarang terserang hama dan
penyakit yang berbahaya.
Pemanfaatan buah sukun masih terbatas,
umumnya diolah menjadi makanan ringan dengan
cara dibakar, direbus, digoreng, dan dibuat
keripik, lalu masalah penyimpanan yang sulit
dalam bentuk buah segar. Pengolahan buah sukun
merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan
untuk mempertahankan kualitas buah sukun yang
pada dasarnya mudah rusak oleh pengaruh
lingkungan. Selain makanan ringan, buah sukun
juga dapat diolah menjadi produk setengah jadi
yaitu dengan mengolahnya menjadi tepung
sukun. Pengolahan sukun menjadi tepung
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merupakan salah satu alternatif untuk
mengawetkan dan memperpanjang umur simpan
sukun (Adebowale et al. 2005; Famurewa et al.
2015; Buckle et al. 2015); memiliki nilai zat gizi
yang relatif tetap dan pemanfaaatannya tidak
terkendala waktu (Adebayo & Ogunsola, 2005);
mudah dicampur (dibuat komposit), diperkaya zat
gizi (difortifikasi), mudah dibentuk, dan lebih
cepat dimasak sesuai tuntutan kehidupan modern
yang serba praktis (Widowati, 2003 dalam
Pratiwi, 2013). Keunggulan lain dari pengolahan
buah sukun menjadi tepung sukun yaitu produk
menjadi lebih praktis dan lebih mudah di
distribusikan, meningkatkan daya guna, hasil
guna dan nilai guna, lebih mudah diolah menjadi
produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi, lebih
mudah dicampur dengan tepung-tepung dan
bahan lainnya (Suprapti, 2002 dalam Fatmawati
2012). Tepung sukun mampu sebagai pengganti
gandum dalam produk makanan olahan (Do et al.
2020).
Kualitas produk tepung sukun yang dihasilkan
tergantung dari jenis bahan baku yang digunakan.
Tepung sukun yang berkualitas dapat dilihat dari
karakteristik fisik dan kimia tepung yang
dihasilkan. Beberapa sifat fisiko-kimia tepung
seperti sifat rheologi, viskositas, rendemen,
organoleptik, kadar air, serta kandungan amilosa
dan amilopektidapat mempengaruhi kualitas
produk yang terbuat dari bahan tepung tepungan.
Tepung buah sukun telah dimanfaatkan dalam
pembuatan berbagai jenis makanan seperti cake
sukun, bubur sumsum, pastel, frest role cake,
nastart, roti, mie dan lain-lain (Widowati &
Damardjati, 2001). Selain buah, bagian lain
tanaman sukun digunakan dalam berbagai
aktivitas farmakologi seperti anti-bakteri, antituberkulosis, anti-virus, anti-jamur, anti-platelet,
anti-artritis, dan anti-kanker dan lain-lain. Bunga
sukun dapat dimanfaatkan untuk bahan obat
pengusir nyamuk, daun sebagai minuman
kesehatan, bahan obat berbagai penyakit atau

pakan ternak, dan batang sebagai bahan
bangunan. Tujuan tulisan ini dimaksudkan untuk
memberi penjelasan secara lengkap tentang
potensi tanaman sukun yang dapat dimanfaatkan
sebagai alternatif bahan pangan dan untuk
pelestarian lingkungan

METODE
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini
adalah study literatur (review dari beberapa
literatur dan hasil penelitian yang relevan),
meliputi komposisi kimia dan nilai gizi sukun,
pengolahan tepung sukun berikut komposisi
kimia dan nilai gizinya serta penganekaragaman
makanan yang dibuat dari tepung sukun, manfaat
tanaman dalam pelestarian lingkungan, serta
teknologi perbenihannya, yang dilaksanakan pada
bulan Februari - Mei 2021.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komposisi Kimia dan Nilai Gizi Sukun
Kandungan kimia dan gizi buah sukun berbedabeda, tergantung varietas, daerah dan kondisi
agroekosistem zone dimana tanaman tersebut
tumbuh. Hasil penelitian Adinugraha dan
Kartikawati (2012) menunjukkan bahwa
kandungan kimia dan gizi buah sukun dari 14
populasi sebaran di Indonesia menunjukkan
adanya variasi pada kandungan karohidrat,
vitamin C, phosfor dan kalsium, diperoleh 3
populasi yang memiliki kandungan karbohidrat
tertinggi yaitu Madura (33,37%), Banten
(32,53%) dan Cilacap (29,27%). Kandungan
vitamin C tertinggi berasal dari Sorong (46,10
mg), P. Jefman (41,46 mg) dan Lombok (44,19
mg). Kandungan phosfor tertinggi diperoleh pada
buah sukun dari Banyuwangi (64,99 mg), Gowa
(60,77 mg) dan Madura (60,52 mg). Kandungan
kalsium tertinggi pada buah yang berasal dari
Banten (53,66 mg), Cilacap (53,11 mg) dan
Kediri (52,90 mg). Adapun sukun yang memiliki
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jumlah kalori terbaik yaitu dari Madura (136 kal),
Banten (132 kal) dan Cilacap (120,08 kal). Hal ini
sejalan dengan hasil penelitian Ragone (2009)
bahwa kandungan gizi buah sukun di Hawaii
cukup
bervariasi
diantaranya
rata-rata
karbohidarat (17,5-29,2), jumlah kalori (68-112),
fosfor (26-29,7), kalsium (19,8-36,0) dan vitamin
C (18,2-23,3). Sedangkan menurut Morris et al.

(2004) kandungan gizi pada bahan makanan
dipengaruhi oleh genetik tanaman, kondisi tanah
tempat tumbuh, iklim, kondisi fisiologis buah,
proses pemanenan (cara pengepakan, kondisi
penyimpanan dan cara pengolahannya). Variasi
komposisi kimia dan gizi buah sukun yang
tersebar berdasarkan populasi sebaran di
Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kompoisis kimia dan gizi sukun dari 14 populasi di Indonesia
Kandungan gizi per
100g
1.
Air (%)
2.
Abu (%)
3.
Lemak (%)
4.
Protein (%)
5.
Karbohidrat (%)
6.
Pati (%)
7.
Vitamin
C(mg/100g)
8.
Phosfor
(mg/100g)
9.
Kalsium
(mg/100g)
10.
Serat kasar (%)
11.
Kalori
(kal/100g)

Populasi asal (Pulau Jawa)
Sukabum
Banyuwangi
Banten
i
75.79
78.22
64.18
1.12
0.89
1.03
0.23
0.22
0.33
1.50
1.72
1.93
21.36
18.95
32.53
14.13
13.55
24.12
12.00
11.03
11.89

Cilaca
p
67.38
1.11
0.29
1.95
29.27
20.36
11.85

Kediri

Madura

Yogya

68.59
1.19
0.28
2.06
27.88
19.41
11.60

62.85
1.29
0.35
2.13
33.37
22.50
14.59

50.72

60.52

64.99

41.85

55.94

53.11

50.01

52.90

47.09

44.90

40.30

53.66

51.67

45.15

1.80
115,05

2.14
136,40

1.38
88,04

1.29
79,49

1.87
132,76

1.76
120,08

1.39
94,89

Sorong
Daratan
88.49
1.01
0.40
1.32
8.78
5.14
46.10

74.03
1.03
0.23
1.74
22.96
15.68
14.07

Populasi asal (Luar Jawa)
Kandungan gizi per
Pulau
Lombok
100g
Seribu
Air (%)
72,58
72.46
1.
Abu (%)
0,88
0.75
2.
Lemak
(%)
0,27
0.30
3.
Protein (%)
1,78
1.60
4.
Karbohidrat
(%)
24,50
24.89
5.
Pati (%)
5,52
6.51
6.
Vitamin
36,37
44.19
7.
C(mg/100g)
Phosfor
33,97
28.90
8.
(mg/100g)
Kalsium
29,07
40.17
9.
(mg/100g)
Serat kasar (%)
1,31
1.30
10.
Kalori
101,23
102,40
11.
(kal/100g)
Sumber : Adinugraha dan Kartikawati (2012)

Gowa

Maros

Bone

70.45
1.54
0.21
2.22
25.58
15.07
22.02

72.09
1.04
0.23
2.20
24.44
13.59
21.03

72.29
1.11
0.21
1.93
24.46
14.25
16.86

Pulau
Jefman
88.58
1.09
0.38
1.33
8.62
4.26
41.46

60.77

47.89

54.61

23.52

26.18

48.72

33.87

38.72

31.98

28.80

1.97
106,13

1.70
104,05

1.56
102,17

1.93
40,43

1.85
41,19
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Pengolahan Tepung Sukun
Pembuatan tepung sukun ada beberapa cara,
namun pada prinsipnya adalah sama. Secara garis
besar pengolahan dimulai dari pengupasan kulit
buah,
pencucian,
pengirisan/penyawutan,
pengeringan, penepungan/penggilingan, dan
pengayakan. Menurut Chandra dkk (2021), buah
sukun setelah dicuci, dipotong menjadi beberapa
bagian, selanjutnya diblansir selama 5 menit
kemudian dilakukan penyawutan lalu dikeringkan
dengan oven pada suhu 80oC selama 5 jam. Buah
sukun kering kemudian digiling dan diayak
dengan ukuran 60 mesh (Akubor et al. 2000), 80
mesh (Basrin, 2020 dan Khairatika, 2021).
Kemudian dikemas dalam kantong plastik, dan
disimpan atau siap untuk didistribusikan.
Pengemasan tepung sukun yang baik dapat tahan
hingga 9 bulan. Rendemen tepung sukun
bervariasi antara 17-24,4%, tergantung tingkat
kemasakan buah sukun, varietas, dan teknik/cara
pembuatan tepungnya. Buah yang terlalu muda
maupun kelewat masak akan menghasilkan
tepung dengan rendemen rendah. Warna tepung
sukun putih-kekuningan. Buah yang muda
maupun kelewat masak akan menghasilkan
tepung yang gelap. Untuk pembuatan tepung,
buah sukun dipilih yang matang optimal (tua tapi

masih keras/mengkal) atau 7—10 hari sebelum
petik optimal, sehingga diperoleh mutu tepung
yang baik dan rendemen tinggi (Purba, 2002).
Komposisi Kimia dan Nilai Gizi Tepung
Sukun
Produk pangan setengah jadi seperti tepung sukun
sudah menjadi alternatif yang mempunyai
kapasitas penyimpanan yang cukup baik dan lebih
mudah dimanfaatkan seperti dapat digunakan
menjadi tepung komposit, serta lebih mudah
dimasak. Adapun aspek yang dapat membantu
buah sukun dalam proses pengolahan menjadi
tepung sukun yaitu kadar air sekitar 61,8% dari
seluruh total buah, dengan demikian keadaan
seperti ini dapat mempermudah pada saat
pengolahannya. Kandungan karbohidrat, protein,
lemak, dan serat kasar pada buah sukun juga
relatif tinggi. Pada buah sukun rendemen yang
dihasilkan pada pembuatan tepung berkisar antara
17-24,4%. Buah sukun yang diolah menjadi
produk, kandungan gizi yang terdapat dalam buah
sukun relatif tidak berubah dan juga cita rasa khas
buah sukun masih tertinggal (Suprapti, 2002
dalam Fatmawati, 2012). Adapun komposisi
kimia dan gizi tepung sukun terdapat pada Tabel
2.

Tabel 2. Komposisi kimia dan gizi tepung sukun dari 6 populasi di Indonesia
Asal

Cilacap

Rendemen (%)

Bogor

Tasikmalaya

Bone

Kuningan

20,33

17

17,09

30,64

6,66

6,60

8,56
0,46

Kadar air (%)

7,95

9,20

13,50

Kadar abu (%)

3,39

1,90

2,83

3,44

Kadar lemak (%)

2,72

0,38

14,30

4,32

Kadar protein (%)

4,72

2,83

10,19

Kadar pati (%)

11,56

DIY

2,70

27,97
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Kadar karbohidrat (%)

81,20

85,65

Kadar amilosa (%)

1,47

0,65

Kadar amilopektin (%)

10,09

36,38

Kadar serat tidak larut (%)

8,56

6,01

Kadar serat larut (%)

2,05

Viskositas (cP)
Sumber

4.960
Winata,
2001

Pratiwi dkk.,
2012

Sidabutar, M.,
2016

Dari Tabel 2 terlihat bahwa tepung sukun yang
dihasilkan dari 6 populasi di Indonesia memiliki
komposisi kimia dan gizi yang berbeda.
Rendemen tepung sukun yang di perolah dari 6
populasi di Indonesia berkisar antara 17-30,64%,
dimana rendemen tinggi diperolah dari sukun
yang berasal dari Kuningan (30,64%) diikuti
tepung sukun yang dihasilkan dari Bogor, Bone
dan Tasikmalaya dengan rendemen berturut-turut
20,33%, 17% dan 17,09%. Rendemen tepung
buah sukun dipengaruhi oleh tingkat kematangan
buah, umur panen dan masa simpan buah setelah
dipanen (Rahmat dan Widaningsih, 2010). Kadar
air tepung sukun yang dihasilkan dari 6 populasi
antara 6,66% - 9,20%, mengacu pada standar SNI
yang dikeluarkan oleh Dewan Standarisasi
Nasional, maka kadar air tepung sukun masih
memenuhi standar SNI tepung-tepungan (tepung
terigu, tepung jagung, tepung beras, tepung aren,
tepung ketan, dan tepung sagu) yaitu maksimum

Masita dkk.,
2017

Histifarina &
Rachman, 2016

Chandra
dkk., 2021

antara 10% - 14,5% masih aman untuk disimpan.
Kadar abu tepung sukun antara 0,46% - 3,44%,
mengacu pada standar SNI kadar abu yaitu
maksimum antara 0,5%-1,5%. Kadar lemak
tepung sukun antara 0,38%-14,30% dan kadar
protein antara 2,70%-10,19%.
Berbagai Makanan yang Dibuat dari Tepung
Sukun
Pemanfaatan buah sukun akan semakin penting di
masa depan untuk mendukung program
deversifikasi pangan dalam rangka menunjang
program ketahanan pangan nasional. Sebagai
salah satu sumber bahan pangan alternatif, buah
sukun terbukti memiliki kandungan gizi cukup
tinggi. Beberapa produk makanan berbahan baku
tepung sukun adalah cake, putri salju, kue pukis,
brownies, kue lapis, dan mie (Widowati, 2009).
Diversifikasi produk olahan dari tepung sukun
disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Diversifikasi produk olahan dari tepung sukun
No

Diversifikasi
Produk

Subtitusi

Sumber

1

Flaky Crackers

20%

Chandra dkk. 2021

2
3

Creckers
Edible Coating
Buah
Belimbing

25%

Khairatika, 2021
Sulistyana dkk. 2021

4

Kue Semprong

50%

Basrin, 2020

5

Kue Brownies

90%

Pratiwi dkk. 2012
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6

Kue Pia

60%

Pratiwi dkk 2012

7

Kue Kroket

60%

Pratiwi dkk 2012

8

Spongecake

9

Roti Manis

Tepung sukun tidak mengandung gluten sehingga
dapat dicampur dengan tepung yang lain seperti
tepung terigu, tepung beras, tepung maizena atau
tepung ketan. Pemilihan tepung tergantung jenis
kue yang akan di olah. Penambahan tepung sukun
dapat mencapai 50-100% (Waryat et al., 2014).
Tepung sukun antara lain dapat dimanfaatkan
untuk aneka kue kering, cake, pancake, pie, dan
lapis. Dengan memanfatkan tepung sukun sebagai
sumber karbohidrat lokal, penggunaan tepung
terigu dapat dikurangi hingga 75% (Suyanti et al.,
2003). Untuk membuat kue kering, tepung sukun
dapat dicampurkan 20-50% dalam terigu. Kue
kering tersebut memiliki warna dan penampakan
yang disukai panelis. Namun, rasa khas dan
aroma sukun kadang kurang disukai panelis.
Substitusi tepung sukun 20% pada terigu untuk
bahan baku roti menghasilkan roti yang bagus dan
disukai panelis.
Tanaman Sukun untuk Pelestarian
Lingkungan
Pemanasan global atau Global Warming adalah
adanya proses peningkatan suhu rata-rata
atmosfer, laut, dan daratan Bumi secara
menyeluruh (Pemanasan Global, 2019). Salah
satu penyebab terjadinya pemanasan global
adalah karena meningkatnya emisi karbon
terutama CO2 (efek rumah kaca) di udara, yang
merupakan akibat aktifitas pembakaran minyak
bumi, batubara dan gas secara besar-besaran
sebagai bahan bakar alat transportasi, pembangkit
listrik, pabrik, keperluan rumah tangga dan lainlain. Selain itu, penebangan/penggundulan hutan,
pembakaran atau kebakaran hutan yang terjadi
hampir setiap tahun di berbagai belahan juga

Rahmawati dkk. 2010
30%

Winata, 2001

menjadi penyebab meningkatnya CO2 di udara
(Ahmad, 2020).
Reboisasi atau Penanaman kembali / penghijauan
terhadap hutan-hutan yang telah gundul dan rusak
merupakan salah satu cara mengatasi pemansan
global, di samping cara-cara yang lain misalnya
hemat penggunaan energi, meminimalisasi
penggunaan plastik (Adytya, 2021)
Salah satu tanaman yang berpotensi untuk
digunakan sebagai tanaman penghijauan adalah
sukun. Tanaman sukun berbentuk pohon dengan
tinggi bisa mencapai 40 meter namun rata-rata
hanya 12-15m. Tajuknya besar dan lebar dan
dapat tumbuh sepanjang tahun (evergreen) serta
mempunyai akar yang cukup kuat mencengkeram
tanah tanah (Adinugraha, 2011). Tajuk yang besar
dan lebar dapat memayungi tanah dan mencegah
hancurnya tanah menjadi butiran-butiran kecil
yang mudah hanyut oleh air akibat derasnya air
hujan. Sedangkan sistim perakaran yang kuat
mencengkeram tanah akan dapat mencegah
longsor dan mampu menyimpan air hujan di
dalam tanah (Laksamana, 2011). Sukun juga
merupakan salah satu sumber pangan potensial
serta memiliki fungsi ekologis yaitu untuk
mencegah bencana longsor dan banjir. Akar
pohon sukun lebarnya bisa mencapai belasan
meter bahkan sampai 20 meter, dapat mencegah
pergerakan tanah dan longsor Ditambah lagi
pohon sukun merupakan salah satu jenis tanaman
endemik dari nusantara (Hasbi, 2021).
Penanaman sukun secara masal dalam skala luas
untuk penghijauan hutan-hutan yang gundul dan
rusak
akan
dapat
meningkatkan
dan
mengembalikan fungsi hutan tersebut sebagai
penyerap CO2. Tanaman sukun akan menyerap
CO2 dalam jumlah cukup untuk berlangsungnya
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proses fotosintesis dan mengeluarkan oksigen
(O2) sebagai hasil akhir dari reaksi fotosintesis.
Oksigen ini sangat dibutuhkan sekali untuk
kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Dengan
demikian kondisi lingkungan disekitar hutan akan
berubah menjadi lebih baik untuk kehidupan
manusia serta makhluk lainnya serta pemanasan
global yang terjadi juga dapat dikurangi atau
dihambat. Hal ini sesuai dengan pernyataan
Sclmel dan Mailing, (2003) yang menyatakan
bahwa penurunan emisi gas rumah kaca terutama
CO2 tidak hanya menurunkan emisi, tetapi perlu
diiringi dengan mmeningkatkan penyerapannya.
Salah satu penyerapan CO2 di udara adalah
digunakan untuk proses fotosintesis, dan hasilnya
disimpan dalam akumulasi karbon (C) dalam
bentuk biomassa tanaman.

Berbagai contoh penanaman sukun yang telah
dilakukan di beberapa wilayah Indonesia antara
lain dapat diuraikan seperti berikut. Beberapa
wilayah yang rusak dan gundul akibat letusan
Gunung Kelud, di Kediri, Jawa Timur pada
Februari 2014 dihijaukan kembali melalui upaya
penanaman tanaman yang mampu menjaga
kawasan supaya tidak longsor. Berbagai
komunitas melakukan aksi tanam pohon di lereng
Gunug Kelud, dengan lebih dari seribu pohon
sukun (Riski, 2018) (Gambar 1). Kodim 0809
Kediri bersama jajaran serta para penggiat
lingkungan dari lintas komunitas mengadakan
penghijauan dengan tanaman sukun di kawasan
Gunung Kelud, dengan tujuan untuk mencegah
erosi serta uap panas saat terjadi letusan gunung
berapi ini ke permukiman (Masyhari, 2020).

Gambar 1. Sejumlah anak muda membawa tanaman Sukun untuk ditanam di lereng Gunung Kelud, Kediri.
(Foto: VOA/Petrus Riski) Sumber : Riski, 2018.
Saat musim penghujan dimanfaatkan masyarakat
bersama Kodim 0819/Pasuruan, untuk melakukan
gerakan menanam pohon sukun dan Nangka, di
wilayah hutan Tahura R. Suryo tepatnya di
sumber mata air Sentontongan/Kelingan,
Kelurahan Ledug, kecamatan Prigen, Kabupaten
Pasuruan. Tujuan penanaman pohon sukun dan
nangka ini selain mencegah banjir, penghijauan
ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya untuk
menghasilkan oksigen yang menjadi hal utama
dalam kehidupan manusia (Poerpratama, 2020).

Pemerintah kota Padang bekerjasama dengan
Pelaksana Tugas Pokok (PTP) Kementerian
Pertahanan RI menanam ratusan pohon sukun di
bantaran Sungai Jirak, Jalan Sutan Syahrir,
Kelurahan Mato Aia, Kecamatan Padang Selatan.
Penanaman pohon ini dimaksudkan untuk
penghijauan sekaligus guna mengantisipasi abrasi
di anak sungai aliran Batang Arau tersebut. Selain
itu, pohon sukun yang rindang menjadikan kota
lebih sejuk, sedangkan akarnya yang kuat dapat
menahan tanah dari pengikisan air (Abimayu,
2017)
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Pohon sukun ditanam serentak bersama 150.000
bibit pohon lain pada 4 Januari 2017 di areal
Batalyon 731 yang terletak di kota Masohi ibu
kota Kabupaten Maluku Tengah, Maluku yang
terletak di Pulau Seram (Gambar 2). Penanaman
dilakukan pada lahan batalyon yang tidak
dimanfaatkan dan menjadi semak belukar seluas
kurang lebih 24 hektare. Penghijauan tersebut

berhasil mengatasi bencana rutin berupa
kebakaran hutan, banjir, dan longsor. Gunung
Karai yang sering terbakar, kini relatif jarang.
Sebab, area hutan di gunung yang dulu banyak
ditumbuhi ilalang dan mudah terbakar, kini sudah
banyak ditumbuhi tanaman-tanaman keras.
(Massadiah, 2020).

Gambar 2. Kapten Inf Isaach Pasireron di kebun penghijauan Yonif 731/Kabaresi, Masohi, Maluku Tengah.
(foto: ist) Sumber : Massadiah, 2020
Pada tanggal 29 Juli 2020, memperingati Hari
Bakti ke-73 TNI AU di Makoopsau I
melaksanakan penanaman pohon Sukun secara
serentak diseluruh Lanud di jajaran Koopsau I.
Jakarta. Sebanyak 2.020 pohon ditanam di
Koopsau I dan Lanud jajaran. Adapun penanaman
pohon Sukun di Makoopsau I sebanyak 560
pohon. Koopsau I yang membawahi 20 lanud
Indonesia bagian barat telah menanam sebanyak
1.460 pohon, yang masing masing Lanud
mendapat 73 pohon sukun. Dipilihnya Pohon
Sukun karena pohon ini merupakan tanaman asli
Indonesia dan bisa dianggap sebagai pengganti
beras karena mengandung karbohidrat, selain itu
juga daunnya dapat dimanfaatkan sebagai obat
(Koopsau, 2020)
Warga Pekalongan, Jawa Tengah melakukan
penanaman pohon sukun untuk penyediaan
pangan alternatif sekaligus penghijauan. Pohon
sukun ditanam di sejumlah lokasi, dengan

memanfaatkan lahan kritis dan kosong. Upaya
untuk membuat pangan alternatif ini terus
dilakukan agar krisis pangan bisa dihindari.
Misalnya sukun dijadikan salah satu alternatif
pangan yang bisa dimanfaatkan di masa
mendatang. Penanaman sukun kali ini dilakukan
bersama oleh masyarakat dan bekerja sama
dengan sejumlah relawan peduli sosial.
Penghijaun dengan sukun ini akan terus dilakukan
dengan memanfaatkan lahan milik warga dan
juga lahan milik pemerintah (Suryono, 2013)
Ada juga yang memanfaatka tanaman sukun
untuk perlindungan di sekitar pekarangan rumah.
Pohon sukun yang sudah tertanam lama di depan
rumah, karena halaman rumah tidak begitu luas,
jadi pohon sukun ditanam di luar pagar rumah,
tepatnya di pinggir jalan. Tujuan menanam pohon
sukun ini, adalah ketika nanti pohon ini sudah
tumbuh tinggi bisa membuat halaman rumah
menjadi sejuk dan rindang. Sinar matahari siang
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hari yang cukup panas bisa terhalang masuk ke
rumah oleh adanya pohon sukun ini. Namun,
ternyata tak hanya itu yang didapat dengan
menanam pohon sukun di depan rumah.
Walaupun hanya satu pohon, ternyata pohon ini
memberi banyak manfaat dan juga kesenangan
tersendiri, yaitu saat pohon sukun ini sudah
berbuah. Pada saat panen, bisa tiap hari
mengambil buah sukun, dan dapat berbagi dengan
para tetangga, baik tetangga dekat ataupun
tetangga jauh (Fatimah, 2021)

Perbenihan Sukun
Salah satu kendala yang dihadapi dalam budidaya
tanaman sukun adalah pengadaan bibit yang baik,
karena jenis sukun bersifat parthenocarpy maka
buahnya tidak menghasilkan biji (seedlees)
(Deivanai & Bhore, 2010). Sukun secara alami
memperbanyak diri melalui tunas akar.
Pembibitan sukun dilakukan secara vegetative,
yaitu stek akar, okulasi, cangkok, atau tunas akar
(Hamdan AA. dan Suwandi, 2010 dan Sukarsa,
2010). Sampai saat ini perbenihan sukun
umumnya dilakukan melalui stek akar, yaitu
dengan merangsang akar melalui pelukaan agar
bertunas, setelah tumbuh dan mencapai tinggi
sekitar 30 cm dilakukan pemindahan ke dalam
polybag. Teknik ini tidak bisa memproduksi
benih sukun dalam jumlah banyak karena bisa
merusak tanaman akibat banyaknya akar yang
dipotong untuk benih (Susiloadi dan Budiyanti.
2016).

Berdasarkan hal itu, telah dilakukan penelitian
untuk bisa mendapatkan teknologi produksi benih
sukun dalam jumlah besar, waktu singkat tanpa
merusak pohon induk. Susiloadi et al. (2009)
dalam Susiloadi dan Budiyanti (2016), telah
melakukan penelitian menggunakan stek batang
seperti dapat dilihat pada Gambar 3. Batang dari
bibit sukun asal stek akar yang telah berumur
sekitar 8 bulan dan telah mencapai tinggi sekitar
60-70 cm (a), batang kemudian dipotong-potong
sepanjang 10 cm dan ditanam pada media pasir
dalam bedengan (b), kemudian bedengan
disungkup plastik dan dilapisi dengan paranet
agar terlindung dari cahaya matahari (c) dan stek
batang sudah bertunas dan berakar yang siap
dipindah ke polibag (d). Hasil penelitian
menunjukkan persentase bibit jadi stek yang
berasal dari pangkal menunjukkan persentase
bibit jadi yang lebih tinggi yaitu 94,22 %,
sedangkan persentase bibit jadi yang paling
rendah adalah stek yang berasal dari pucuk yaitu
36,89%. Stek yang berasal dari pangkal
menunjukkan fisik yang keras dan tidak mudah
layu, sedangkan stek yang dari pucuk
menunjukkan fisik yang lunak dan apabila tidak
segera ditanam atau disungkup stek akan layu dan
kering. Menurut Florido, 1978, dalam Susiloadi
dan Budiyanti 2016, penggunaan stek batang
mempunyai keuntungan karena dapat dilakukan
dengan cepat, sederhana, tidak memerlukan
tenaga yang terlatih dan jumlah benih yang
dihasilkan cukup banyak.

Gambar 3. Pembuatan bibit sukun dengan setek batang. (a) Bibit sukun asal stek akar berumur 8 bulan dan
batangnya siap dipotong-potong untuk stek batang, (b, Stek batang yang telah ditanam pada media pasir,
(c) Stek batang yang sudah ditanam kemudian disungkup plastik dan dinaungi paranet, dan (d) Stek batang
sudah bertunas dan berakar yang siap dipindah ke polibag. (Sumber :. Susiloadi et al 2011)
356

Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia 2021

Tersedianya benih sukun dalam jumlah
besar, waktu singkat dan harga terjangkau
merupakan langkah awal dan faktor penting untuk
mendukung keberhasilan pengembangan sukun
secara masal. Teknik pembibitan yang dapat
diterapkan di persemaian yaitu stek akar, stek
pucuk, stek batang dan kultur jaringan (Mariska,
dkk. 2004). Tingkat keberhasilan tumbuh stek
akar sukun rata-rata 71,80-85,20% (Adinugraha,
2011). Tingkat keberhasilan tumbuh stek pucuk
sukun dapat mencapai rata-rata 90-100%.
Sementara tingkat keberhasilan tumbuh stek
batang sukun rata-rata 72-97% (Adinugraha &
Wahyuningtyas, 2018). Kombinasi teknik stek

akar, stek pucuk dan stek batang secara simultan
sangat efektif meningkatkan jumlah produksi
bibit sukun di persemaian. Inovasi teknik stek
pucuk dan stek batang yang dilakukan secara
simultan dengan pembuatan stek akar yang
ilustrasinya disajikan pada Gambar 4. Dengan
kombinasi teknik stek akar, stek pucuk
(Adinugraha, 2010) dan dilanjutkan dengan
teknik stek batang dalam satu periode pembibitan
maka akan diperoleh jumlah bibit jauh lebih
banyak dan tidak tergantung pada ketersediaan
akar.

Gambar 4. Strategi optimalisasi produksi bibit sukun dengan kombinasi teknik stek akar, stek pucuk dan
stek batang (Sumber : Adinugraha HA, 2019)
Dari hasil pengamatan menunjukkan tingkat
keberhasilan tumbuh yang sangat baik pada
pembibitan dengan menggunakan ketiga teknik
tersebut. Ketiga cara pembibitan tersebut dapat
diterapkan oleh petani produsen bibit sukun
dengan mudah, tidak memerlukan modal besar
akan tetapi dapat menghasilkan jumlah bibit yang
memadai dalam menunjang kebutuhan bibit
sukun secara komersial (Adinugraha HA, 2011)

KESIMPULAN
1. Sukun memiliki kandungan karbohidrat,
kalsium, Phosfor dan Vitamin C yang cukup

tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai
pangan alternatif
2. Sukun memiliki peran yang cukup baik untuk
menjaga kelestarian lingkungan terutama
mencegah erosi, dan mempertahankan
keberlanjutan lahan
3. Perbanyakan benih sukun dapat dilakukan
tidak hanya berasal dari tunas akar tetapi bisa
dilakukan dengan stek batang dengan tingkat
keberhasilan yang cukup tinggi dan juga dari
stek pucuk, atau kombinasi ketiga metode
tersebut.
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