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OPTIMALISASI POTENSI LAHAN KERING UNTUK PENINGKATAN 

PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI 

 

Dr. Ir. Maman Suherman, MM 

Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian 

Jakarta, 2018 

1. PENDAHULUAN 

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional pembangunan pertanian 

selama ini tidak terlepas dari upaya meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai. 

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia dan 

oleh sebab itu peningkatan produksi padi memiliki peran strategis untuk memenuhi 

kecukupan konsumsi kalori bagi penduduk Indonesia. Kedelai merupakan komoditas 

pangan sumber protein nabati yang utama dan umumnya dikonsumsi dalam bentuk 

pangan olahan seperti: tahu, tempe, kecap, tauco, dan berbagai bentuk makanan 

ringan. Sementara jagung merupakan bahan pangan pokok di beberapa daerah di 

Indonesia disamping memiliki peranan penting untuk mendorong sektor 

peternakan karena lebih dari 50% bahan pakan ternak pabrikan di Indonesia 

berasal dari jagung.  

 Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai secara teknis dapat ditempuh 

melalui peningkatan produktivitas dan luas panen. Data makro menunjukkan bahwa laju 

pertumbuhan produktivitas padi dan kedelai akhir-akhir ini relatif kecil yaitu hanya 

sekitar 1% dan 1,5% per tahun selama tahun 2005-2016. Laju pertumbuhan 

produktivitas jagung juga cenderung turun akhir-akhir ini meskipun laju 

pertumbuhannya masih cukup besar. Pada periode 1995-2005 laju pertumbuhan 

produktivitas jagung dapat mencapai 4,22 %/tahun tetapi pada periode 2005-2016 turun 

menjadi 3,97%/tahun. 

Akibat laju pertumbuhan produktivitas yang relatif kecil atau mengalami 

penurunan maka peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di masa yang akan 

datang  akan sangat tergantung kepada peningkatan luas panen. Upaya meningkatkan 

luas panen dapat ditempuh melalui perluasan lahan baku usahatani (lahan sawah dan 

ladang/huma) dan/atau peningkatan Indeks Pertanaman (IP) pada lahan baku usahatani 

yang tersedia. Namun demikian peningkatan luas panen yang dilakukan melalui 
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peningkatan IP dapat menghambat pertumbuhan luas panen komoditas pangan lainnya 

akibat persaingan dalam pemanfaatan lahan usahatani. Akibat persaingan lahan 

usahatani tersebut luas tanaman kedelai di daerah sentra produksi akhir-akhir ini terus 

berkurang akibat tergeser oleh padi (Irawan et al, 2016). Hal yang sama juga terjadi 

pada luas tanaman jagung khususnya yang diusahakan pada lahan sawah meskipun 

tidak sebesar pada tanaman kedelai. Oleh karena itu peningkatan luas tanam padi, 

jagung dan kedelai idealnya dapat ditempuh melalui perluasan lahan baku usahatani 

agar persaingan lahan usahatani diantara ketiga komoditas pangan tersebut dapat 

dihindari. 

Selama ini produksi padi, jagung dan kedelai dihasilkan dari lahan sawah dan 

lahan tegalan/ladang. Sebagian besar atau sekitar 95% produksi padi nasional dihasilkan 

dari lahan sawah terutama lahan sawah irigasi. Sekitar 70% kedelai juga dihasilkan dari 

lahan sawah terutama pada musim kemarau sedangkan produksi jagung yang dihasilkan 

dari lahan sawah juga cukup besar yaitu sekitar 40% (Mulyani, 2016). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ketersediaan lahan sawah memiliki peranan penting untuk 

mendukung peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai nasional. 

Meskipun lahan sawah memiliki peranan penting untuk peningkatan produksi 

padi, jagung dan kedelai namun luas lahan sawah semakin sempit akibat dikonversi ke 

pemanfaatan non pertanian seperti kawasan industri, kompleks perumahan, kompleks 

pertokoan dan perkantoran dan sarana publik lainnya. Di beberapa daerah tertentu lahan 

sawah yang biasanya dimanfaatkan untuk tanaman pangan juga telah berubah menjadi 

lahan perkebunan. Akibat konversi lahan tersebut luas lahan sawah selama tahun 1995-

2015 mengalami penyusutan sekitar 0,24%/tahun atau sekitar 20 ribu hektar/tahun. 

Sebagian besar penyusutan lahan sawah tersebut terjadi di Pulau Jawa dan Pulau 

Sumatera yang justru merupakan daerah sentra produksi pangan nasional. Konversi 

lahan sawah ke penggunaan non pertanian akan sulit dibendung selama kegiatan 

pembangunan dan pertumbuhan penduduk masih terus berlangsung. Oleh karena itu 

dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai maka perlu 

digali potensi sumberdaya lahan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung 

peningkatan produksi ketiga komoditas pangan tersebut.  

Salah satu sumberdaya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung 

peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai adalah sumberdaya lahan kering. 
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Makalah ini mengungkapkan beberapa alternatif yang dapat ditempuh untuk 

mendukung peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui pemberdayaan lahan 

kering yang berupa kawasan hutan, lahan perkebunan, dan lahan tanaman pangan atau 

lahan ladang/huma. Alternatif yang dimaksud meliputi : (1) optimalisasi lahan 

kehutanan untuk perluasan lahan baku tanaman pangan, (2) optimalisasi lahan tanaman 

muda perkebunan untuk peningkatan produksi jagung dan kedelai, dan (3) optimalisasi 

lahan ladang/huma untuk peningkatan produksi padi berkelanjutan. 

 

2. PEMBAHASAN 

a. Optimalisasi Potensi Lahan Kehutanan Untuk Perluasan Lahan Baku 

Tanaman Pangan 

Untuk mengurangi ancaman konversi lahan dan mempertahankan ketersediaan 

lahan baku tanaman pangan secara berkelanjutan Undang-Undang RI No 41 Tahun 

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengamanatkan 

perlunya ditetapkan :  Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LCP2B) di setiap kabupaten. KP2B adalah wilayah budi daya pertanian 

terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan LP2B dan/atau 

hamparan lahan LCP2B. LP2B adalah lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi 

dan dikembangkan guna menghasilkan bahan pangan bagi kemandirian, ketahanan dan 

kedaulatan pangan nasional. Adapun LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi 

pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk 

dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan 

datang. LCP2B dapat berada didalam atau diluar Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

Disamping mempertahankan lahan baku yang tersedia upaya perluasan lahan 

baku tanaman pangan juga harus dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi 

padi, jagung dan kedelai. Upaya tersebut antara lain dapat ditempuh dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan lahan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) yang 

dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan 

Pertanahan Nasional (BPN). Lahan TORA  umumnya merupakan lahan bekas Hak 

Guna Usaha (HGU), lahan terlantar dan lahan kawasan hutan produksi yang dapat 
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dikonversi ke penggunaan lain. Lahan TORA tersebut dapat dialokasikan untuk 

berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk pembangunan pertanian. 

Dalam NAWACITA (RPJMN 2015-2019) ditegaskan bahwa salah satu sasaran 

yang ingin dicapai adalah tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) 

dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset  tanah pada tahun 2019. 

Sumberdaya lahan yang termasuk TORA diperkirakan seluas 4,5 juta hektar yang 

termasuk kategori legalisasi aset dan sekitar 4,1 juta hektar termasuk kategori 

redistribusi tanah. Sumberdaya lahan yang termasuk kategori redistribusi tanah 

meliputi : (a) Lahan bekas HGU dan lahan terlantar seluas 0,4 juta ha, dan (b) Lahan 

kawasan hutan yang akan dilepas seluas 4,1 juta ha. Lahan kawasan hutan yang akan 

dilepas dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan yaitu : (1) Lahan perkebunan, (2) 

Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru, (3) Pemukiman 

transmigrasi, (4) Pemukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, (5) Lahan garapan 

berupa sawah dan tambak rakyat, dan (6) Lahan pertanian lahan kering. Pelepasan lahan 

kawasan hutan tersebut harus berdasarkan permohonan yang dapat dilakukan oleh : (a) 

Perorangan, (b) Instansi, (c) Badan sosial/keagamaan, dan (d) Masyarakat hukum adat. 

Tabel 1. Arahan Alokasi Redistribusi Tanah Pada Program TORA Berdasarkan 

SK  

MenLHK No.180 tahun 2017 

No  Alokasi lahan kawasan hutan Luas (Ha) 

1 Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan  437.937 

2 Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif  2.169.960 

3 Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru  65.363 

4 
Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah 

memperoleh persetujuan prinsip  
514.909 

5 Permukiman, fasos dan fasum  439.116 

6 Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat  379.227 

7 
Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama 

masyarakat setempat  
847.038 

  Jumlah 4.853.549 

Catatan : Kawasan hutan yang akan dilepas seluas 4,1 juta hektar 

Sumberdaya lahan yang termasuk didalam TORA terutama yang terkait dengan 

pelepasan kawasan hutan sebenarnya membuka peluang bagi perluasan lahan baku 

tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan produksi 

padi, jagung dan kedelai. Sumberdaya lahan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai 

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Namun sejauh ini belum 
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dipahami dengan baik bagaimana potensi lahan TORA tersebut untuk pengembangan 

tanaman padi, jagung dan kedelai baik dari segi kualitas lahan maupun luas lahan yang 

tersedia. Disamping itu belum dipahami pula bagaimana prosedur yang harus ditempuh 

untuk mendapatkan alokasi lahan TORA tersebut dan apa permasalahan yang harus 

diselesaikan. 

 Terkait dengan permasalahan tersebut diatas maka terdapat beberapa langkah 

awal yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan TORA untuk 

mendukung ketahanan pangan yaitu : 

(1) Menganalisis potensi lahan TORA untuk perluasan tanaman padi, jagung 

kedelai baik dari segi luas lahan, kualitas lahan maupun sebaran lokasinya. 

(2) Mendalami persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh untuk pelepasan 

lahan TORA dengan tujuan pemanfaatan perluasan tanaman pangan atau sebagai 

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). 

(3) Mengusulkan pelepasan lahan TORA untuk perluasan tanaman pangan. 

b. Optimalisasi Lahan Tanaman Muda Perkebunan Untuk Peningkatan 

Produksi Jagung Dan Kedelai 

1) Ketersediaan lahan tanaman muda perkebunan 

 Pertumbuhan produksi jagung dan kedelai selama ini dapat berasal dari tiga 

sumber pertumbuhan yaitu : (1) peningkatan produktivitas, (2) peningkatan luas tanam 

secara temporal pada lahan usahatani yang tersedia atau peningkatan IP jagung/kedelai 

per tahun, dan (3) perluasan lahan usahatani yang meliputi lahan sawah dan 

ladang/huma. Sebagian besar pertumbuhan produksi kedelai berasal dari peningkatan IP 

sedangkan sebagian besar pertumbuhan produksi jagung berasal dari peningkatan 

produktivitas. Namun akibat melambatnya laju pertumbuhan produktivitas maka 

pertumbuhan produksi jagung akhir-akhir ini juga semakin tergantung kepada 

peningkatan IP jagung. Kecenderungan seperti ini tidak kondusif bagi upaya 

peningkatan produksi pangan secara keseluruhan karena peningkatan luas panen jagung 

dan kedelai yang didorong oleh peningkatan IP dapat menggeser tanaman pangan lain 

akibat persaingan dalam pemanfaatan lahan usahatani yang tersedia, atau sebaliknya. 

Untuk memperkecil masalah keterbatasan dan persaingan lahan usahatani salah 

satu alternatif yang dapat ditempuh adalah dengan mengoptimalkan lahan tanaman 

perkebunan untuk perluasan tanaman jagung dan kedelai. Pemanfaatan lahan 
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perkebunan untuk usahatani jagung dan kedelai dapat dilakukan dengan mengusahakan 

tanaman jagung dan kedelai sebagai tanaman sela diantara tanaman perkebunan. 

Pengembangan integrasi tanaman tersebut terutama dapat dilakukan pada tanaman 

perkebunan berumur muda karena naungan yang terbentuk dari kanopi tanaman 

perkebunan belum cukup rapat sehingga penyinaran matahari masih mencukupi untuk 

pertumbuhan tanaman jagung dan kedelai. Faktor lain yang memungkinkan 

pengembangan integrasi tanaman tersebut adalah jarak tanam yang cukup lebar antara 

tanaman perkebunan sehingga tanaman jagung dan kedelai dapat diusahakan di sela-sela 

tanaman perkebunan. 

 Tanaman perkebunan yang memiliki jarak tanam cukup lebar pada umumnya 

adalah tanaman kelapa, kelapa sawit dan karet. Secara total luas tanaman muda ketiga 

komoditas perkebunan tersebut selama tahun 2005-2015 rata-rata sekitar 0,79 juta 

ha/thn (Tabel 2). Luas tanaman muda ketiga komoditas perkebunan tersebut relatif 

tinggi jika dibandingkan dengan luas panen kedelai yang selama tahun 2010-2015 

hanya mencapai sekitar 0,61 juta ha/thn. Sebagian besar lahan tanaman muda ketiga 

komoditas perkebunan tersebut terdapat di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan yaitu 

sekitar 0,41 juta ha/thn dan 0,30 juta ha/thn. Adapun lahan perkebunan yang memiliki 

tanaman muda paling luas adalah tanaman kelapa sawit yang secara nasional memiliki 

pangsa sebesar 86,4%. 

Tabel 2. Luas Tanaman Muda Kelapa, Kelapa Sawit dan Karet Menurut Pulau,  

Rata-Rata 2005-2015 (1000 ha). 

Pulau 

Luas tanaman muda (ha/tahun) Persentase (%) 

Kelapa 
Kelapa 

sawit 
Karet Jumlah Kelapa 

Kelapa 

sawit 
Karet 

Sumatera 5.30 347.92 52.64 405.87 1.3 85.7 13.0 

Jawa 8.51 1.63 2.14 12.28 69.3 13.3 17.5 

Bali+Nusa 

Tenggara 
2.07 0.00 0.05 2.12 97.8 0.0 2.2 

Kalimantan 1.81 284.18 15.99 301.98 0.6 94.1 5.3 

Sulawesi 10.63 35.72 1.93 48.27 22.0 74.0 4.0 

Papua+Maluku 5.94 11.76 0.36 18.06 32.9 65.1 2.0 

Total 34.26 681.22 73.11 788.58 4.3 86.4 9.3 

Catatan : Luas tanaman muda didekati dari perubahan luas tanaman antar tahun yang 

bertanda positif berdasarkan data per provinsi. 

 

Meskipun luas lahan tanaman muda kelapa, kelapa sawit dan karet relatif luas 

tetapi tidak seluruh areal tanaman muda ketiga komoditas perkebunan tersebut dapat 
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dimanfaatkan untuk usahatani jagung/kedelai sebagai tanaman sela. Hal mengingat 

beberapa faktor yaitu : (1) lahan perkebunan yang merupakan lahan kering umumnya 

memiliki kendala biofisik lahan relatif tinggi sehingga hanya tanaman semusim yang 

memiliki daya adaptasi tinggi yang dapat tumbuh secara optimal, (2) tidak semua lahan 

perkebunan memiliki kemiringan lahan yang relatif datar sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk tanaman jagung dan kedelai sebagai tanaman sela, (3) tidak semua lahan 

perkebunan memiliki agroklimat yang sesuai untuk tanaman jagung/kedelai, (4) lahan 

perkebunan terutama kelapa sawit banyak yang dikuasai oleh perusahaan swasta asing 

sehingga pengembangan tanaman jagung/kedelai sebagai tanaman sela akan dihadapkan 

pada masalah status penguasaan lahan, (5) petani perkebunan umumnya belum terbiasa 

mengusahakan tanaman pangan sehingga pengembangan tanaman jagung/kedelai 

sebagai tanaman sela di lahan perkebunan akan dihadapkan pada masalah sosial dan 

budaya, dan (6) kelembagaan dan infrastruktur pendukung agribisnis jagung/kedelai 

seperti pedagang benih jagung/kedelai, peralatan produksi dan peralatan pasca panen 

umumya kurang tersedia di kawasan perkebunan sehingga pengembangan tanaman 

jagung/kedelai sebagai tanaman sela dalam skala luas dan berkelanjutan akan 

dihadapkan pada masalah tersebut. 

2) Produktivitas jagung dan kedelai sebagai tanaman sela di lahan perkebunan  

 Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa usahatani jagung/kedelai yang 

dikembangkan sebagai tanaman sela pada tanaman muda kelapa sawit, kelapa dan karet 

dapat menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi. Marwoto et al (2011) 

mengungkapkan bahwa integrasi tanaman kedelai pada lahan tanaman muda kelapa 

sawit di Provinsi Jambi dapat menghasilkan prouktivitas kedelai sebesar 1,42 ton/ha dan 

1,72 ton/ha. Di Provinsi Sumatera Utara tanaman kedelai yang dikembangkan secara 

terintegrasi dengan tanaman muda kelapa sawit juga menghasilkan produktivitas yang 

relatif sama yaitu sekitar 1,20 ton/ha hingga 1,80 ton/ha (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Produktivitas Jagung dan Kedelai Sebagai Tanaman Sela Pada Tanaman 

Muda Kelapa, Kelapa Sawit dan Karet. 

Pola 

integrasi 
No Lokasi penelitian 

Produktivitas 

jagung/kedelai 

(t/ha) 

Sumber pustaka 

Kelapa 

sawit + 

jagung 

1 Riau 0.93 Herman M dan Dibyo P. 2011. 

2 Riau 1.99 Herman M dan Dibyo P. 2011. 

3 Riau 2.57 Herman M dan Dibyo P. 2011. 
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Kelapa 

sawit + 

kedelai 

1 
Tanjung Jabung Timur, 

Jambi 
1.42 Marwoto, A. Taufiq, Suyamto. 2012. 

2 Tanjung Jabung Timur 1.77 Marwoto, A. Taufiq, Suyamto. 2012. 

3 Sumatera Utara 1.80 Sebayang L, Loso W. 2014. 

4 
Langkat, Sumatera 

Utara 
1.75 

Waito. ttp://www.litbang.pertanian. 

go.id/buku/diversifikasi-pangan 

5 
Langkat, Sumatera 

Utara 
1.20 

Waito. ttp://www.litbang.pertanian. 

go.id/buku/diversifikasi-pangan 

6 
Langkat, Sumatera 

Utara 
1.60 

Waito. ttp://www.litbang.pertanian. 

go.id/buku/diversifikasi-pangan 

Karet+ 

jagung 
1 Jambi 3.15 Adri dan Firdaus. 2007. 

Karet+ 

kedelai 

1 
Desa Gunungsari, Kab. 

Lampung Tengah 
1.19 Sundari P dan Purwantoro. 2014. 

2 
Desa Gunungsari, Kab. 

Lampung Tengah 
0.80 Sundari P dan Purwantoro. 2014. 

3 
Desa Tulangbalak, Kab. 

Lampung Timur 
1.42 Sundari P dan Purwantoro. 2014. 

Kelapa+ 

jagung 

1 Filipina 2.50 Magat, S. S. 2004. 

2 
Kota Sawahlunto, 

Sumatera Barat 
4.06 Atman, M. Nasri, dan Baherta. 2005. 

3 
Kabupaten 50 Kota, 

Sumatera Barat 
4.51 Ridwan dan Zubaidah. 2005. 

4 
Kabupaten 50 Kota, 

Sumatera Barat 
4.56 Zubaidah, Y. dan Z. Kari. 2005. 

5 
Kabupaten Tanah Datar, 

Sumatera Barat 
3.24 Zubaidah, Y. dan Z. Kari. 2005. 

Kelapa+ 

kedelai 
1 

Kab. Pangandaran, 

Jabar 
0.70-1.20 Sutrisna, N. 2016. 

 

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan integrasi 

tanaman kedelai pada lahan tanaman muda kelapa sawit mampu menghasilkan 

produktivitas kedelai yang cukup tinggi. Hal ini mengingat produktivitas kedelai yang 

dikembangkan secara monokultur di lahan sawah dan ladang/huma selama tahun 2010-

2015 rata-rata hanya sebesar 1,46 ton/ha secara nasional. 

Pengembangan integrasi tanaman kedelai pada lahan tanaman muda karet dan 

kelapa juga mampu menghasilkan produktivitas kedelai yang tidak banyak berbeda. 

Integrasi tanaman kedelai dan karet di Provinsi Lampung dapat menghasilkan 

produktivitas kedelai sebesar 0,80 ton/ha hingga 1,42 ton/ha (Sundari dan Purwanto, 

2014). Sementara pengembangan tanaman kedelai sebagai tanaman sela pada tanaman 

kelapa di Provinsi Jawa Barat dapat menghasilkan produktivitas kedelai sebesar 0,70 

ton/ha hingga 1,20 ton/ha untuk berbagai varietas kedelai (Sutrisna, 2016). 

Berbeda dengan kedelai, produktivitas jagung yang diperoleh pada integrasi 

tanaman jagung dan tanaman perkebunan cenderung bervariasi. Integrasi jagung pada 

tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau menghasilkan produktivitas jagung yang relatif 
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rendah yaitu sekitar 0,93 ton/ha hingga 2,57 ton/ha (Herman dan Dibyo, 2011) 

sedangkan integrasi tanaman jagung dan karet di Provinsi Jambi dapat menghasilkan 

produktivtas jagung sebesar 3,15 ton/ha (Adri dan Firdaus, 2007). Namun integrasi 

tanaman jagung dan tanaman kelapa mampu menghasilkan produktivitas jagung yang 

relatif tinggi yaitu sekitar 3,24 ton/ha hingga 4,56 ton/ha (Tabel 3). Produktivitas jagung 

pada integrasi tanaman jagung-kelapa tersebut hanya sedikit lebih rendah dibanding 

produktivitas jagung nasional yang diusahakan secara monokultur yaitu sebesar 4,81 

ton/ha selama tahun 2010-2015.   

 Uraian diatas mengungkapkan bahwa terdapat potensi yang cukup besar untuk 

meningkatkan produksi jagung dan kedelai melalui pengembangan integrasi tanaman 

jagung dan kedelai pada lahan tanaman muda kelapa, kelapa sawit dan karet. Namun 

perlu dicatat bahwa tidak semua lahan tanaman muda kelapa sawit, karet dan kelapa 

dapat dimanfaatkan untuk tanaman jagung/kedelai baik akibat kendala teknis, sosial dan 

maupun ekonomi. Begitu pula produktivitas jagung dan kedelai yang diperoleh dari 

hasil penelitian tidak sepenuhnya dapat dicapai petani apabila integrasi tanaman jagung 

dan kedelai pada lahan perkebunan tersebut dikembangkan secara luas oleh petani 

akibat berbagai kendala teknis sosial dan ekonomi yang dihadapi petani. Oleh karena itu 

pengembangan integrasi tanaman perkebunan-jagung/kedelai yang dilakukan oleh 

petani dalam skala luas akan menghasilkan produktivitas jagung/kedelai yang lebih 

rendah dibanding produktivitas yang dicapai dari hasil penelitian. 

3) Peluang peningkatan produksi jagung dan kedelai pada lahan tanaman muda 

perkebunan 

 Selama 20 tahun terakhir laju pertumbuhan produksi jagung dan kedelai 

semakin lambat dan dapat berdampak kepada ketergantungan yang semakin besar 

terhadap pasokan impor. Untuk mendorong pertumbuhan produksi jagung dan kedelai 

salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan integrasi 

tanaman jagung dan kedelai pada lahan peremajaan tanaman perkebunan. Lahan 

peremajaan tanaman kelapa, kelapa sawit dan karet selama ini cukup luas tetapi belum 

dimanfaatkan untuk tanaman jagung dan kedelai sebagai tanaman sela. Apabila 

integrasi tanaman jagung dan kedelai pada lahan peremajaan ketiga komoditas 

perkebunan tersebut dilakukan pertanyaannya adalah seberapa dampak yang 

ditimbulkan terhadap pertumbuhan produksi jagung dan kedelai nasional. 
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  Tabel 4 memperlihatkan pertumbuhan produksi jagung dan kedelai nasional 

menurut sumber pertumbuhannya yang terdiri atas : peningkatan IP jagung/kedelai, 

perluasan lahan usahatani (lahan sawah dan ladang/huma), peningkatan produktivitas, 

dan pengembangan integrasi tanaman jagung dan kedelai pada lahan tanaman muda 

kelapa, kelapa sawit dan karet. Pada tabel tersebut diasumsikan bahwa : (1) 

Pertumbuhan luas panen jagung dan kedelai akibat peningkatan IP mengikuti 

kecenderungan pertumbuhan IP jagung/kedelai selama tahun 2005-2015, (2) 

Pertumbuhan luas panen jagung dan kedelai akibat perluasan lahan usahatani mengikuti 

kecenderungan perluasan lahan usahatani yang terjadi selama tahun 2005-2015, (3) 

Pertumbuhan produksi jagung dan kedelai akibat pertumbuhan produktivitas mengikuti 

kecenderungan pertumbuhan produktivtas yang terjadi selama tahun 2005-2015, (4) 

Akibat berbagai kendala biofisik lahan maka lahan tanaman muda kelapa, kelapa sawit 

dan karet yang dapat dimanfaatkan untuk integrasi tanaman jagung diasumsikan sebesar 

30% dan untuk tanaman kedelai hanya sebesar 10% karena tanaman kedelai memiliki 

kemampuan adaptasi terhadap kondisi lingkungan tumbuh yang lebih rendah dibanding 

jagung, dan (5) Akibat berbagai kendala teknis, sosial dan ekonomi yang dihadapi 

petani diasumsikan bahwa produktivitas jagung dan kedelai yang dapat dicapai petani 

hanya sebesar 75% dari produktivitas yang dicapai dari hasil penelitian lapangan. 

Dengan kata lain diasumsikan bahwa integrasi tanaman jagung pada lahan tanaman 

muda kelapa, kelapa sawit dan karet akan menghasilkan produktivitas jagung sebesar 

2,8 ton/ha, 1,4 ton/ha dan 2,4 ton/ha sedangkan untuk tanaman kedelai masing-masing 

sebesar 0,7 ton/ha, 1,2 ton/ha dan 0,8 ton/ha. 

Selama tahun 2005-2015 pertumbuhan produktivitas jagung menyebabkan 

terjadinya pertumbuhan produksi jagung sekitar 662 ribu ton/tahun atau sebesar 3,96 

%/tahun (Tabel 4). Pengembangan tanaman jagung pada lahan bukaan baru yang 

didorong oleh perluasan lahan usahatani menyebabkan produksi jagung naik sebesar 

1,23 %/tahun. Namun dinamika IP jagung pada periode tersebut memberikan kontribusi 

negatif terhadap pertumbuhan produksi jagung sebesar -0,60 %/tahun karena IP jagung 

cenderung turun yang artinya pemanfaatan lahan usahatani yang tersedia secara 

temporal untuk tanaman jagung cenderung semakin sempit. Secara keseluruhan ketiga 

sumber pertumbuhan produksi tersebut menyebabkan produksi jagung selama tahun 

2005-2015 naik sebesar 4,58 %/tahun. 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

13 
 

Pertumbuhan produksi jagung seperti tersebut diatas (4,58 %/tahun) pada 

dasarnya mencerminkan pertumbuhan produksi jagung apabila integrasi tanaman jagung 

pada lahan tanaman muda kelapa, kelapa sawit dan karet tidak dilakukan, dengan kata 

lain tanpa integrasi tanaman perkebunan. Jika pada periode tersebut dikembangkan 

integrasi tanaman jagung pada lahan tanaman muda ketiga tanaman perkebunan tersebut 

maka pertumbuhan produksi jagung nasional dapat mencapai 6,70 %/tahun atau naik 

sebesar 2,12 %/tahun. Dampak pengembangan integrasi tanaman jagung-perkebunan 

tersebut terutama berasal dari integrasi tanaman jagung-kelapa sawit yang mampu 

meningkatkan laju pertumbuhan produksi jagung sebesar 1,64 %/tahun. Sementara 

pengembangan integrasi tanaman jagung-kelapa dan tanaman jagung-karet hanya 

mampu meningkatkan pertumbuhan produksi jagung nasional sebesar 0,17 %/tahun dan 

0,31 %/tahun. 

Pengembangan integrasi tanaman kedelai pada lahan tanaman muda kelapa, 

kelapa sawit dan karet juga dapat mendorong pertumbuhan produksi kedelai nasional 

secara signifikan. Selama tahun 2005-2015 pertumbuhan produksi kedelai hanya 

sebesar 1,95 %/tahun tetapi jika pada periode tersebut dikembangkan integrasi tanaman 

kedelai pada lahan tanaman muda kelapa, kelapa sawit dan karet maka pertumbuhan 

produksi kedelai dapat mencapai 12,46 %/tahun. Dengan kata lain pengembangan 

integrasi tanaman kedelai pada lahan tanaman muda ketiga komoditas perkebunan 

tersebut akan berdampak pada meningkatnya laju pertumbuhan produksi kedelai sekitar 

10.5 %/tahun. Dampak yang sangat besar tersebut pada dasarnya dapat terjadi akibat 

adanya peluang peningkatan produksi kedelai yang sangat besar pada lahan tanaman 

muda kelapa sawit yaitu sebesar 9,48 %/tahun. 

 

 

Tabel 4. Pertumbuhan Produksi Jagung dan Kedelai Nasional Menurut Sumber 

Pertumbuhan Produksi, 2005-2015. 

Uraian 

Sumber pertumbuhan produksi 

Tanpa 

integrasi 

tanaman 

Dengan 

integrasi 

tanaman 
Peningkatan 

IP 

Perluasan 

lahan 

usahatani 

Integrasi jagung/kedelai 

pada lahan perkebunan 

Pening 

katan 

produk 

tivitas 
Kelapa 

Kelapa 

sawit 
Karet 

Jagung 
        

- Pertumbuhan 

produksi 

  (1000 t/th) 

-101,0 205,0 28,9 274,2 51,8 662,0 766,0 1120,9 

- Laju 

pertumbuhan 
-0,60 1,23 0,17 1,64 0,31 3,96 4,58 6,70 
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(%/th) 

- Kontribusi 

(%) 
9,0 18,3 2,6 24,5 4,6 59,1 - - 

Kedelai 
        

- Pertumbuhan 

produksi 

  (1000 t/th) 

-9,9 10,3 2,5 79,4 6,2 15,9 16,4 104,4 

- Laju 

pertumbuhan 

(%/th) 

-1,18 1,23 0,29 9,48 0,74 1,90 1,95 12,46 

- Kontribusi 

(%) 
9,4 9,9 2,4 76,0 5,9 15,2 - - 

Catatan : Laju pertumbuhan produksi terhadap produksi rata-rata selama tahun 2005 

   2015. 

 

 Uraian diatas menjelaskan bahwa pengembangan integrasi tanaman jagung dan 

kedelai pada lahan tanaman muda kelapa, kelapa sawit dan karet dapat mendorong laju 

pertumbuhan produksi jagung dan kedelai nasional secara signifikan. Dalam rangka 

efsiensi upaya pengembangan integrasi tanaman tersebut salah satu permasalahan yang 

perlu diklarifikasi adalah provinsi mana yang perlu mendapat prioritas. Terkait dengan 

hal tersebut paling tidak terdapat dua hal yang perlu dipertimbangkan yaitu : (1) 

besarnya peluang peningkatan produksi jagung/kedelai akibat dilakukannya integrasi 

tanaman pada lahan tanaman muda kelapa, kelapa sawit dan karet, dan (2) besarnya 

kendala teknis, sosial dan ekonomi yang mungkin dihadapi dalam mengembangkan 

integrasi tanaman jagung dan kedelai di provinsi tersebut. Kriteria pertama perlu 

diterapkan agar pengembangan integrasi jagung/kedelai pada provinsi terpilih dapat 

memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi nasional. Kriteria kedua 

perlu diterapkan untuk menjamin keberhasilan pengembangan integrasi jagung/kedelai 

pada provinsi terpilih mengingat tantangan yang dihadapi dalam menerapkan inovasi 

tersebut cukup besar baik secara teknis, sosial maupun ekonomi. 

 Tabel 5 memperlihatkan bahwa terdapat 9 provinsi yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan produksi jagung nasional secara signifikan melalui pengembangan 

integrasi tanaman jagung pada lahan tanaman muda kelapa, kelapa sawit dan karet. 

Ketujuh provinsi tersebut meliputi provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, 

Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan 

Kalimantan Timur. Apabila integrasi tanaman jagung-kelapa/kelapa sawit/karet 

dilakukan pada 9 provinsi tersebut maka setiap provinsi dapat meningkatkan 

pertumbuhan produksi jagung nasional lebih dari 0,10 %/tahun. Peluang peningkatan 
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produksi jagung tersebut paling besar terdapat di Provinsi Riau yaitu sebesar 0,30 

%/tahun. 

 Potensi dampak pengembangan integrasi tanaman jagung-tanaman perkebunan 

yang relatif tinggi di Provinsi Riau mengindikasikan bahwa provinsi tersebut memiliki 

potensi cukup besar untuk mendorong pertumbuhan produksi jagung nasional. Namun 

perlu dicatat bahwa pengembangan integrasi tanaman jagung-tanaman perkebunan di 

provinsi tersebut akan dihadapkan pada masalah teknis, sosial dan ekonomi yang cukup 

intensif mengingat petani di provinsi tersebut belum terbiasa mengusahakan tanaman 

jagung. Hal ini tercerminkan dari luas tanaman jagung yang sangat kecil di Provinsi 

Riau yaitu sekitar 16 ribu ha/tahun dari total luas tanaman jagung sekitar 3,84 juta 

ha/tahun secara nasional. Kondisi demikian menyebabkan penguasaan teknologi 

usahatani jagung oleh petani di provinsi tersebut relatif lemah. Ketersediaan pasar 

jagung, sarana dan prasarana pendukung agribisnis jagung juga cukup terbatas sehingga 

pengembangan tanaman jagung secara berkelanjutan sulit diharapkan. 

Untuk memperkecil masalah tesebut diatas maka pengembangan integrasi 

tanaman jagung-tanaman perkebunan sebaiknya dilakukan pada provinsi sentra jagung. 

Hal ini mengingat pada provinsi sentra jagung para petani umumnya telah menguasai 

teknologi budidaya jagung, sarana dan prasarana serta lembaga pendukung agribisnis 

jagung lainnya relatif tersedia. 

Diantara 9 provinsi yang memiliki peluang peningkatan produksi jagung relatif 

besar melalui pengembangan integrasi tanaman jagung-perkebunan hanya Provinsi 

Sumatera Utara yang merupakan provinsi sentra produksi jagung. Dengan demikian 

maka dalam rangka pengembangan integrasi tanaman jagung-perkebunan Provinsi 

Sumatera Utara perlu mendapat prioritas. Pengembangan integrasi tanaman jagung-

perkebunan di provinsi tesebut dapat meningkatkan pertumbuhan produksi jagung 

nasional sebesar 0,15 %/tahun. 

Provinsi yang memiliki peluang peningkatan produksi kedelai relatif besar 

melalui pengembangan integrasi tanaman kedelai-tanaman perkebunan pada umumnya 

sama dengan komoditas jagung. Hal ini karena lahan tanaman muda terutama kelapa 

sawit sebagian besar terdapat di provinsi tersebut. Namun dari 9 provinsi tersebut diatas 

hanya Provinsi Aceh yang merupakan sentra kedelai dan memiliki peluang peningkatan 

produksi kedelai relatif besar yaitu sekitar 0,52 %/tahun. Berdasarkan hal tersebut maka 
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pengembangan integrasi tanaman kedelai-tanaman perkebunan sebaiknya diprioritaskan 

pada Provinsi Aceh. 

Tabel 5. Pertumbuhan Produksi Jagung dan Kedelai Menurut Provinsi Akibat 

Dilakukannya Integrasi Tanaman pada Lahan Tanaman Muda Kelapa, 

Kelapa Sawit dan Karet, 2005-2015. 

 

Provinsi 

Pertumbuhan 

produksi jagung 

(1000 t/th) 

Pertumbuhan 

produksi kedelai 

(1000 t/th) 

Dampak integrasi tanaman 

jagung/kedelai-perkebunan terhadap 

pertumbuhan produksi nasional 

Tanpa 

integrasi 

Dengan 

integrasi 

Tanpa 

integrasi 

Dengan 

integrasi 

Jagung Kedelai 

(1000 

t/th) 
(%/th) 

(1000 

t/th) 
(%/th) 

Aceh 11.4 35.8 2.2 6.6 24.4 0.15 4.3 0.52 

Sumatera Utara 78.4 103.9 -0.7 6.1 25.5 0.15 6.9 0.82 

Sumatera Barat 53.3 62.0 -0.2 1.7 8.7 0.05 2.0 0.23 

Riau -1.3 49.7 -0.2 13.8 51.0 0.30 14.0 1.67 

Jambi 1.8 22.9 0.5 6.3 21.1 0.13 5.8 0.69 

Sumatera Selatan 18.5 50.4 1.3 9.0 31.9 0.19 7.7 0.92 

Bengkulu -4.8 4.8 0.4 2.9 9.6 0.06 2.5 0.29 

Lampung 22.9 27.5 0.8 1.9 4.5 0.03 1.1 0.13 

Bangka Belitung -0.2 7.2 0.0 1.8 7.4 0.04 1.8 0.21 

Kepulauan Riau 0.0 1.0 0.0 0.3 1.0 0.01 0.3 0.03 

Jawa Barat 42.0 44.1 7.5 7.8 2.0 0.01 0.3 0.03 

Jawa Tengah 108.5 109.6 -3.4 -3.2 1.0 0.01 0.1 0.01 

D I. Yogyakarta 4.4 6.2 -2.0 -1.9 1.8 0.01 0.2 0.02 

Jawa Timur 166.3 167.4 1.5 1.5 1.1 0.01 0.1 0.01 

Banten -1.5 2.0 0.7 1.0 3.5 0.02 0.4 0.04 

Bali -5.4 -4.8 -0.4 -0.4 0.6 0.00 0.1 0.01 

N.T.B 82.7 83.0 1.9 1.9 0.3 0.00 0.0 0.00 

N.T.T 14.1 15.0 0.0 0.1 0.9 0.01 0.1 0.01 

KalimantanBarat 0.0 31.5 0.1 8.7 31.4 0.19 8.6 1.02 

Kalimantan Tengah 0.9 40.5 0.1 11.0 39.6 0.24 11.0 1.31 

Kalimantan Selatan 9.7 29.7 0.6 5.7 19.9 0.12 5.0 0.60 

Kalimantan Timur -0.1 32.3 -0.1 8.9 32.4 0.19 9.0 1.07 

Sulawesi Utara 20.6 22.8 0.4 0.6 2.2 0.01 0.2 0.02 

Sulawesi Tengah 9.3 18.4 1.1 2.9 9.1 0.05 1.7 0.21 

Sulawesi Selatan 96.1 99.5 3.2 3.9 3.4 0.02 0.8 0.09 

Sulawesi Tenggara -0.8 4.3 0.4 1.7 5.1 0.03 1.2 0.15 

Gorontalo 31.9 33.1 -0.1 0.0 1.2 0.01 0.1 0.02 

Sulawesi Barat 12.5 16.6 0.5 1.7 4.0 0.02 1.1 0.13 

Maluku -0.1 3.4 0.0 0.6 3.5 0.02 0.6 0.07 

Maluku Utara 0.4 1.5 -0.1 0.0 1.0 0.01 0.1 0.01 

Papua Barat 0.5 4.9 0.0 0.8 4.4 0.03 0.9 0.10 

Papua 0.0 1.2 -0.1 0.2 1.2 0.01 0.3 0.04 

Rata-rata 46.8 68.1 1.0 6.3 21.3 0.13 5.3 0.64 
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4) Upaya kedepan 

Untuk mendorong laju pertumbuhan produksi jagung dan kedelai salah satu 

inovasi teknologi budidaya yang dapat diterapkan adalah dengan mengembangkan 

integrasi tanaman jagung dan kedelai pada lahan tanaman muda kelapa, kelapa sawit 

dan karet. Pengembangan integrasi tanaman tersebut tidak berpotensi untuk 

menghambat peningkatan luas tanaman pangan lain karena dilakukan pada hamparan 

lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk tanaman pangan. Secara nasional 

pengembangan integrasi tanaman tersebut memiliki potensi untuk mendorong laju 

pertumbuhan produksi jagung dari 4,58 %/tahun menjadi 6,70 %/tahun atau naik 

sebesar 2,12 %/tahun. Dengan menerapkan inovasi teknologi budidaya tersebut laju 

pertumbuhan produksi kedelai juga dapat meningkat dari 1,95 %/tahun menjadi 12,46 

%/tahun atau naik sekitar 10.5 %/tahun. Potensi dampak yang sangat besar tersebut 

terutama berasal dari integrasi tanaman jagung atau kedelai yang dilakukan pada lahan 

perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar terdapat di Pulau Sumatera dan Pulau 

Kalimantan. 

Integrasi tanaman jagung dan kedelai pada lahan tanaman perkebunan sejauh ini 

belum banyak dilakukan petani kecuali pada skala percobaan lapangan. Untuk 

pengembangan secara luas oleh petani dan berkelanjutan pengembangan integrasi 

tanaman tersebut perlu didukung dengan beberapa upaya yaitu : (1) mengidentifikasi 

lahan tanaman perkebunan yang sesuai untuk pengembangan jagung dan kedelai, baik 

dari segi kesesuaian agroklimat, biofisik lahan maupun sosial ekonomi dan budaya 

petani, (2) meningkatkan akses petani terhadap benih jagung dan kedelai berkualitas 

baik dan sarana produksi lainnya yang dapat ditempuh dengan mengembangkan 

penangkar benih jagung/kedelai dan kios pupuk di daerah perkebunan, (3) 

meningkatkan akses petani terhadap pasar jagung dan kedelai yang dapat ditempuh 

dengan mengembangkan jaringan pemasaran jagung dan kedelai di daerah perkebunan, 

(4) diseminasi teknologi integrasi tanaman jagung dan kedelai pada lahan perkebunan 

yang bersifat spesifik komoditas perkebunan dan spesifik lokasi untuk memperkecil 

resiko usahatani baik yang berasal dari fluktuasi harga, gangguan OPT dan masalah 

teknis lainnya, dan (5) menetapkan provinsi dan kabupaten prioritas untuk 

pengembangan integrasi tanaman jagung dan kedelai pada lahan perkebunan dengan 
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mempertimbangkan kendala yang dihadapi dan potensi dampak yang ditimbulkan 

terhadap produksi jagung dan kedelai nasional.  

 

c. Optimalisasi Lahan Ladang/Huma Untuk Peningkatan Produksi Padi 

1) Ketersediaan lahan usahatani padi 

Produksi padi nasional secara umum terbagi atas produksi padi sawah yang 

dihasilkan dari lahan sawah/rawa dan padi gogo yang dihasilkan dari lahan kering. 

Berdasarkan pemanfaatannya BPS mengelompokkan lahan kering menjadi beberapa 

kategori yaitu : lahan pekarangan, lahan tegalan/kebun, lahan ladang/huma, padang 

rumput, lahan yang ditanami kayu-kayuan atau hutan rakyat, tambak, kolam/empang, 

hutan negara dan lahan perkebunan. Usahatani padi gogo umumnya dilakukan petani 

pada lahan ladang/huma. Pada tipe lahan kering tersebut petani umumnya 

mengusahakan pula tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi 

kayu. Penanaman palawija tersebut juga biasa dilakukan petani pada lahan sawah yang 

biasanya dilakukan pada musim kemarau. 

 Secara nasional luas lahan ladang/huma lebih sempit dibanding lahan sawah. 

Pada tahun 1993 luas lahan sawah seluas 8,50 juta hektar sedangkan luas lahan 

ladang/huma hanya 3,17 juta hektar. Namun dalam jangka waktu 20 tahun luas lahan 

ladang/huma terus meningkat menjadi 4,49 juta hektar pada tahun 2003 dan menjadi 

5,27 juta hektar pada tahun 2013. Sebaliknya luas lahan sawah mengalami penurunan 

menjadi 8,40 juta hektar pada tahun 2003 dan 8,11 juta hektar pada tahun 2013. 

Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa upaya perluasan lahan sawah untuk 

mendukung peningkatan produksi padi semakin sulit diwujudkan sedangkan perluasan 

lahan ladang/huma masih memungkinkan. 

 Sebagian besar lahan sawah terdapat di Pulau Jawa dan pada tahun 2013 

mencapai 3,34 juta hektar atau sekitar 40% dari total luas sawah (Tabel 6). Lahan sawah 

yang cukup luas juga terdapat di Pulau Sumatera (2,24 juta hektar) dan Pulau 

Kalimantan (1,07 juta hektar). Namun selama tahun 1990-2013 luas lahan sawah di 

ketiga pulau tersebut mengalami penurunan sekitar 0,20 %/tahun di Pulau Jawa dan 

Pulau Sumatera sedangkan di Pulau Kalimantan turun lebih besar lagi yaitu sebesar 1,55 

%/tahun. Laju penurunan luas sawah tersebut lebih cepat dibanding laju peningkatan 

luas sawah di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara (0,63 %/tahun) dan Pulau Sulawesi 
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(0,30 %/tahun) sehingga luas sawah secara nasional rata-rata turun sebesar 0,26 

%/tahun. 

Berbeda dengan lahan sawah, sebagian besar lahan ladang/huma terdapat di 

Pulau Sumatera (1,53 juta hektar) dan di Pulau Papua+Maluku (1,42 juta hektar). Di 

Pulau Jawa luas lahan ladang/huma adalah yang paling sempit dan hanya seluas 0,35 

juta hektar. Namun selama tahun 1990-2013 luas lahan ladang/huma di Pulau Jawa 

meningkat paling besar yaitu sebesar 2,45 %/tahun. Peningkatan luas lahan 

ladang/huma yang cukup besar juga terjadi di Pulau Sulawesi (1,83 %/tahun) sedangkan 

di pulau-pulau lainnya hanya meningkat sekitar 0,76 - 0,87 %/tahun. 

Tabel 6. Luas Lahan Sawah, Lahan Ladang/Huma dan Pertumbuhannya Menurut 

   Periode dan Menurut Pulau, 1990-2013. 

Tipe lahan / 

Pulau 

Luas 

lahan 

2013 

(juta ha) 

Pertumbuhan (% / tahun) 

1990-

2013 

1990-

1994 

1995-

1999 

2000-

2004 

2005-

2009 

2010-

2013 

Tipe lahan              

- Lahan sawah 8.11 -0.26 0.88 -0.93 0.53 0.72 0.49 

- Ladang/huma 5.27 3.04 -0.61 3.23 6.39 7.46 -0.40 

- Total lahan 13.38 0.84 0.47 0.27 2.48 3.19 0.13 

Lahan sawah              

- Sumatera 2.24 -0.20 2.87 -2.05 3.84 0.49 -0.87 

- Jawa 3.23 -0.20 -0.11 0.00 -1.75 0.27 0.08 

- Bali+Nusa 

Tenggara 
0.50 0.63 -1.56 8.42 1.68 1.56 2.37 

- Kalimantan 1.07 -1.55 -0.16 -5.11 1.81 0.50 2.05 

- Sulawesi 0.99 0.30 2.05 -0.98 -1.52 1.56 1.84 

- Papua+Maluku 0.08 t.a t.a t.a t.a t.a 8.41 

Ladang/huma              

- Sumatera 1.53 0.87 2.82 5.26 3.51 0.82 1.43 

- Jawa 0.35 2.45 -2.13 -0.38 4.14 2.78 -1.60 

- Bali+Nusa 

Tenggara 
0.37 0.76 0.42 6.50 -0.78 2.12 0.01 

- Kalimantan 0.95 0.84 -9.71 -0.28 14.2 0.80 2.54 

- Sulawesi 0.65 1.83 5.95 2.14 7.33 -1.50 -1.45 

- Papua+Maluku 1.42 t.a t.a t.a t.a t.a -3.38 

 

Fakta diatas mengungkapkan bahwa peluang perluasan lahan sawah semakin kecil 

terutama di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan yang justru merupakan 

daerah sentra lahan sawah secara nasional. Kecenderungan tersebut mengindikasikan 

bahwa di masa yang akan datang perluasan lahan sawah semakin sulit untuk diandalkan 
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sebagai salah satu sumber peningkatan produksi padi nasional. Sebaliknya peluang 

perluasan lahan ladang/huma masih sangat memungkinkan mengingat lahan 

ladang/huma yang biasanya dimanfaatkan untuk tanaman padi gogo cenderung semakin 

luas pada seluruh pulau. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagai sumber 

pertumbuhan produksi padi di masa yang akan datang padi gogo memiliki peluang lebih 

baik dibanding padi sawah.  

2) Pertumbuhan produksi padi 

Dalam jangka panjang laju pertumbuhan produksi padi lima tahunan cenderung 

semakin lambat. Pada tahun 1990-1994 rata-rata pertumbuhan produksi dapat mencapai 

1,40 %/tahun tetapi pada periode 1995-1999 dan periode 2000-2004 pertumbuhan 

produksi padi hanya sebesar 0,09 %/tahun dan 1,14 %/tahun (Tabel 7). Pada periode 

1995-1999 pertumbuhan produksi padi sangat kecil akibat dua faktor yaitu : (1) 

terjadinya El Nino pada tahun 1997/98 yang berlangsung selama 14 bulan antara Maret 

1997 hingga April 1998 dan menimbulkan kekeringan di daerah-daerah tertentu, dan (2) 

terjadinya krisis ekonomi dan politik yang berdampak pada naiknya harga sarana 

produksi padi. Kedua faktor tersebut menyebabkan produksi padi gogo pada periode 

1995-1999 rata-rata turun sebesar -2,48 %/per tahun sedangkan produksi padi sawah 

masih dapat tumbuh sangat kecil yaitu sebesar 0,24 %/tahun. 

Tabel 7. Pertumbuhan Produksi Padi Gogo dan Padi Sawah Menurut Periode, 

1990- 

  2013 (%/tahun). 

Variabel 

Tahun 

1990-

2013 

1990-

1994 

1995-

1999 

2000-

2004 

2005-

2009 

2010-

2013 

- Padi 

sawah 1.82 1.26 0.24 1.10 4.53 2.60 

- Padi gogo 1.47 3.68 -2.48 1.83 3.78 5.44 

- Total padi 1.80 1.40 0.09 1.14 4.49 2.75 

Sumber : Irawan, 2015. 

Memasuki periode 2010-2013 laju pertumbuhan produksi padi nasional kembali 

turun dibanding periode lima tahunan sebelumnya (2005-2009) dan hanya sebesar 2,75 

%/tahun. Penurunan laju pertumbuhan produksi tersebut khususnya terjadi pada 

produksi padi sawah yaitu dari 4,53 %/tahun pada periode 2005-2009 menjadi 2,60 

%/tahun pada tahun 2010-2013. Namun pada produksi padi gogo justru terjadi 

peningkatan laju pertumbuhan produksi dari 3,78 %/tahun menjadi 5,44 %/tahun. Hal 
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ini menunjukkan bahwa peluang peningkatan produksi padi gogo di masa yang akan 

datang lebih baik dibanding padi sawah. 

Namun demikian, meskipun peluang peningkatan produksi padi gogo lebih baik 

dibanding padi sawah akan tetapi ketidak pastian produksi padi gogo akibat pengaruh 

iklim relatif besar dibanding padi sawah. Selama tahun 1990-2013 variabilitas produksi 

padi gogo sebesar 3,83% sedangkan pada padi sawah hanya sebesar 2,60% (Tabel 8). 

Variabilitas produksi padi yang relatif besar tidak kondusif bagi penyediaan 

beras nasional karena pasokan beras yang berasal dari produksi domestik relatif sulit 

diperkirakan. Pada sistem produksi padi gogo variabilitas produksi tersebut relatif tinggi 

akibat beberapa faktor yaitu : (1) Pada tanaman padi gogo pasokan air sulit dikendalikan 

sesuai dengan kebutuhan tanaman karena terbatasnya sarana pengairan sehingga 

pasokan air sepenuhnya tergantung pada curah hujan. Konsekuensinya adalah luas 

tanaman, produktivitas dan produksi padi gogo sangat dipengaruhi oleh curah hujan, 

dengan kata lain variabilitas produksi padi gogo berkorelasi kuat dengan variasi curah 

hujan. (2) Untuk menekan resiko gagal panen akibat faktor iklim maka petani harus 

menyesuaikan kegiatan usahataninya dengan kondisi iklim yang dihadapi. Dalam kaitan 

ini diperlukan inovasi teknologi yang adaptif terhadap variasi iklim, misalnya, jika 

kondisi iklim lebih kering maka petani harus menggunakan varitas padi relatif tahan 

kekeringan. Akan tetapi inovasi teknologi yang adaptif terhadap variasi iklim tersebut 

sejauh ini cukup terbatas untuk padi gogo. (3) Areal tanaman padi gogo umumnya 

terdapat pada daerah lahan kering yang cukup sulit dijangkau sehingga transfer 

teknologi relatif lambat akibat terbatasnya sarana transportasi dan kelembagaan 

pendukung transfer teknologi. 

Tabel 8. Variabilitas Produksi dan Standar Deviasi Pertumbuhan Produksi Padi  

Gogo dan Padi Sawah Menurut Periode, 1990-2013. 

Variabel 

Tahun 

1990-

2013 

1990-

1994 

1995-

1999 

2000-

2004 

2005-

2009 

2010-

2013 

Variabilitas 

produksi 

      - Padi sawah 2.60 3.05 2.40 1.66 3.37 2.72 

- Padi gogo 3.83 4.83 3.44 2.92 2.89 8.89 

- Total padi 2.63 3.14 2.41 1.70 3.33 2.83 

Standar deviasi 

      - Padi sawah 3.09 4.56 3.73 2.38 2.95 1.90 

- Padi gogo 6.71 10.91 5.32 4.69 3.59 6.37 
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- Total padi 3.16 4.77 3.75 2.46 2.95 2.27 

Sumber : Irawan, 2015. 

Akibat variabilitas produksi yang relatif tinggi standar deviasi pertumbuhan 

produksi padi gogo pada umumnya lebih besar dibanding padi sawah yang artinya 

stabilitas pertumbuhan produksi padi gogo lebih rendah dibanding padi sawah. Selama 

tahun 1990-2013 standar deviasi laju pertumbuhan produksi padi gogo rata-rata sebesar 

6,71 sedangkan pada padi gogo hanya sebesar 3,09 (Tabel 8). Akan tetapi nilai standar 

deviasi tersebut cenderung turun dalam jangka panjang yang artinya stabilitas 

pertumbuhan produksi padi sawah dan padi gogo cenderung semakin baik. Pada periode 

2005-2009 nilai standar deviasi tersebut bahkan tidak jauh berbeda yaitu sebesar 2,95 

pada padi sawah dan 3,59 pada padi gogo. 

3) Dinamika produktivitas padi 

Akibat luas lahan sawah yang semakin sempit peningkatan produktivitas padi 

sawah merupakan upaya penting untuk mendorong peningkatan produksi padi nasional. 

Diantara negara-negara Asia produktivitas padi Indonesia sebenarnya relatif tinggi. 

Hingga tahun 2000 produktivitas total padi Indonesia (4,40 ton/ha) menempati posisi 

kedua dan hanya negara China yang memiliki produktivitas total padi lebih tinggi (6,26 

ton/ha) karena di negara tersebut banyak digunakan varitas padi hibrida yang memiliki 

potensi produktivitas relatif tinggi (Tabel 9). Namun sejak tahun 2005 posisi Indonesia 

bergeser ke peringkat ketiga dan digantikan oleh negara Vietnam yang memiliki 

produktivitas total padi sebesar 4,89 ton/ha sedangkan untuk Indonesia sebesar 4,57 

ton/ha. Posisi tersebut tidak berubah hingga tahun 2013 dimana negara China memiliki 

produktivitas total padi paling tinggi sedangkan posisi kedua dan ketiga ditempati oleh 

negara Vietnam dan Indonesia. 

Tabel 9. Produktivitas Padi Sawah, Padi Gogo dan Total Padi di Indonesia dan  

   Beberapa Negara Asia, 1990-2013.  

Jenis padi/ Negara 
Tahun 

1990 1995 2000 2005 2010 2013 

Jenis padi 
     

 

- Padi sawah 4.57 4.65 4.63 4.78 5.18 5.32 

- Padi gogo 2.09 2.17 2.32 2.56 3.04 3.34 

Rasio produktivitas padi gogo  

dibanding padi sawah 
0.46 0.47 0.50 0.54 0.59 0.63 

Total padi 
     

 

- Indonesia 4.30 4.35 4.40 4.57 4.99 5.15 

- Malaysia 2.77 3.16 3.06 3.42 3.64 3.82 
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- Myanmar 2.94 2.98 3.38 3.75 4.07 3.84 

- Laos 2.29 2.53 3.06 3.49 3.59 3.88 

- Viet Nam 3.18 3.69 4.24 4.89 5.34 5.57 

- Philippines 2.98 2.80 3.07 3.59 3.62 3.89 

- China 5.72 6.02 6.26 6.25 6.55 6.71 

- India 2.61 2.70 2.85 3.15 3.36 3.62 

 

Di kawasan Asia produksi padi umumnya dihasilkan dari lahan sawah (padi 

sawah) dan lahan kering (padi gogo). Akan tetapi proporsi produksi padi sawah di 

negara-negara lain umumnya tidak sebesar di Indonesia karena pembangunan jaringan 

irigasi di neraga-negara lain tidak sebanyak di Indonesia. Namun demikian, meskipun 

hanya dihasilkan dari lahan kering produktivitas padi gogo di Indonesia tidak jauh 

berbeda dengan produktivitas total padi (padi sawah+padi gogo) di beberapa negara 

Asia seperti Malaysia, Myanmar, Laos, Philippines, dan India. Di negara-negara 

tersebut produktivitas total padi pada tahun 2013 sekitar 3,62 ton/ha hingga 3,89 ton/ha 

sedangkan produktivitas padi gogo di Indonesia sebesar 3,34 ton/ha. Hal ini 

menunjukkan bahwa produktivitas padi gogo Indonesia sebenarnya cukup tinggi 

dibanding negara-negara lain di kawasan Asia. 

 Selama tahun 1990-2013 produktivitas padi gogo menunjukkan laju 

pertumbuhan yang terus meningkat (Tabel 10). Pada periode 1990-1994 pertumbuhan 

produktivitas padi gogo rata-rata sebesar 0,94 %/tahun kemudian naik menjadi 2,62 

%/tahun dan pada periode 2010-2013 dapat mencapai 3,43 %/tahun. Kecenderungan 

tersebut menunjukkan bahwa produktivitas padi gogo masih dapat ditingkatkan lebih 

lanjut atau dengan kata lain peluang peningkatan produktivitas padi gogo masih cukup 

tinggi. Hal ini sangat berbeda dengan produktivitas padi sawah yang laju 

pertumbuhannya hanya sekitar 1 %/tahun yang artinya peluang peningkatan 

produktivitas padi sawah relatif kecil. Kondisi demikian dapat terjadi karena 

produktivitas padi sawah sebenarnya sudah cukup tinggi sehingga sulit untuk 

ditingkatkan lebih lanjut. 

Tabel 10. Pertumbuhan Produktivitas Padi Gogo dan Padi Sawah Menurut 

Periode,  

    1990-2013 (%/tahun). 

Variabel 
Produktivitas 

2010-2013 

(ton/ha) 

Pertumbuhan (%/tahun) 

1990-

2013 

1990-

1994 

1995-

1999 

2000-

2004 

2005-

2009 

2010-

2013 

- Padi 5.22 0.62 0.33 -1.37 0.79 2.14 1.20 
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sawah 

- Padi gogo 3.21 2.05 0.94 0.96 2.62 4.16 3.43 

Sumber : Irawan, 2015. 

4) Sumber pertumbuhan produksi padi 

 Dalam rangka ketahanan pangan sudah menjadi komitmen pemerintah untuk 

mendorong peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, ubikayu dan tebu. Seluruh 

komoditas tersebut dan komoditas sayuran umumnya diusahakan petani pada lahan 

sawah dan/atau lahan kering yang termasuk kategori lahan ladang/huma. Berdasarkan 

hal tersebut maka persaingan dalam pemanfaatan lahan usahatani diantara komoditas-

komoditas pangan tersebut tidak bisa dihindari. Jika luas tanam padi meningkat maka 

luas tanam komoditas pangan lainnya dapat tergeser akibat persaingan dalam 

pemanfaatan lahan usahatani dan sebaliknya. 

Terkait dengan masalah persaingan lahan seperti tersebut diatas maka idealnya 

peningkatan produksi padi sawah dan padi gogo sebagian besar bersumber dari 

peningkatan produktivitas usahatani. Hal ini mengingat peningkatan produksi padi yang 

didorong oleh peningkatan luas panen padi akan menekan pertumbuhan produksi 

komoditas pangan lainnya seperti jagung, kedelai, ubikayu dan tebu akibat persaingan 

dalam pemanfaatan lahan usahatani. Namun dalam realitas sebagian besar pertumbuhan 

produksi padi sawah selama tahun 1990-2013 justru berasal dari peningkatan luas panen 

padi (Tabel 11). Pada tingkat nasional sebesar 65,7 % pertumbuhan produksi padi 

sawah bersumber dari peningkatan luas panen sedangkan pada padi gogo hanya 22,1% 

pertumbuhan produksi yang berasal dari peningkatan luas panen. 

Untuk mengurangi persaingan dalam pemanfaatan lahan dengan komoditas 

pangannya peningkatan luas panen padi sawah maupun padi gogo idealnya lebih 

disebabkan oleh perluasan lahan baku usahatani dan bukan berasal dari peningkatan IP 

pada lahan usahatani yang tersedia. Namun sebagian besar (sekitar 85%) pertumbuhan 

luas panen padi sawah justru didorong oleh peningkatan IP padi sawah. Pola 

pertumbuhan luas panen seperti ini tidak kondusif bagi peningkatan luas panen 

komoditas pangan dalam arti luas karena meningkatnya luas tanam padi sawah pada 

lahan sawah yang tersedia dapat menggeser tanaman pangan lainnya. 
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Tabel 11. Sumber Pertumbuhan Produksi dan Luas Panen Padi Sawah dan Padi 

    Gogo Pada Periode 1990-2013 (%). 

Variabel 

Sumber pertumbuhan produksi 

(%) 

Sumber pertumbuhan luas panen 

(%) 

Produktivitas 
Luas 

panen 
Total Luas lahan IP padi Total 

- Padi 

sawah 
34.3 65.7 100.0 15.0 85.0 100.0 

- Padi gogo 77.9 22.1 100.0 45.6 54.4 100.0 

Sumber : Irawan, 2015. 

Peningkatan luas panen padi gogo sebagian besar juga disebabkan oleh 

peningkatan IP padi tetapi dengan intensitas yang lebih kecil. Sekitar 54% peningkatan 

luas panen padi gogo didorong oleh peningkatan IP padi gogo dan 46% sisanya berasal 

dari perluasan lahan usahatani padi gogo. Hal ini menunjukkan bahwa potensi dampak 

negatif perluasan tanaman padi gogo terhadap luas tanaman komoditas pangan lainnya 

relatif kecil dibanding padi sawah. Dengan kata lain pola pertumbuhan luas panen padi 

gogo lebih kondusif bagi peningkatan ketahanan pangan dalam arti yang lebih luas 

dibanding padi sawah.  

5) Upaya kedepan 

Dibandingkan dengan padi gogo sistem produksi padi sawah memiliki beberapa 

keunggulan yaitu : (a) kontribusi terhadap produksi padi nasional sangat besar, (b) 

variabilitas produksi akibat faktor iklim relatif kecil, dan (c) stabilitas pertumbuhan 

produksi relatif tinggi. Namun dalam konteks penyediaan pangan berkelanjutan sistem 

produksi padi sawah memiliki beberapa kelemahan yaitu : (a) peluang perluasan lahan 

usahatani sangat terbatas, (b) peluang pertumbuhan produksi relatif rendah, (c) peluang 

peningkatan produktivitas relatif rendah, dan (d) peningkatan produksi padi sawah 

cenderung menghambat pertumbuhan produksi komoditas pangan lain akibat 

persaingan dalam pemanfaatan lahan usahatani. 

Seluruh keunggulan sistem produksi padi sawah tersebut diatas tidak terdapat 

pada sistem produksi padi gogo. Begitu pula seluruh kelemahan yang terdapat pada 

sistem produksi padi sawah, yang secara umum terkait dengan peluang peningkatan 

produksi padi dan potensi dampak negatif pertumbuhan produksi padi terhadap 

produksi komoditas pangan lainnya, tidak terdapat pada padi gogo. Produksi padi gogo 

bahkan memiliki peluang peningkatan produksi relatif besar akibat masih adanya 
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peluang perluasan lahan usahatani dan peluang peningkatan produktivitas yang lebih 

tinggi dibanding padi sawah. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sudah saatnya pemerintah menaruh 

perhatian lebih besar terhadap padi gogo untuk mendorong peningkatan produksi padi 

nasional. Dalam rangka peningkatan produksi padi gogo aspek penting yang perlu 

dikembangkan adalah memperkecil variabilitas produksi akibat pengaruh iklim. 

Variabilitas iklim dapat menimbulkan dampak negatif terhadap produksi padi gogo 

akibat meningkatnya intensitas gangguan hama/ penyakit dan keterbatasan pasokan air 

irigasi. Oleh karena itu upaya peningkatan produksi padi gogo sedikitnya harus 

didukung dengan empat hal yaitu : (1) pengembangan sistem pengairan yang 

memungkinkan ketersediaan pasokan air irigasi untuk usahatani padi gogo terutama 

pada musim kemarau, (2) pengembangan dan diseminasi teknologi yang dapat 

memperpendek periode usahatani padi gogo seperti penggunaan varietas padi berumur 

pendek, (3) pengembangan dan diseminasi teknologi varietas padi gogo tahan 

kekeringan untuk mendukung penanaman padi gogo pada musim kemarau, dan (4) 

pengembangan dan diseminasi teknologi budidaya padi gogo yang dapat memperkecil 

resiko gagal panen akibat gangguan hama dan penyakit. 

3. PENUTUP 

Dalam rangka peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai secara berkelanjutan 

salah satu tantangan yang dihadapi selama ini adalah menyempitnya lahan usahatani 

tanaman pangan terutama lahan sawah. Lahan sawah memiliki peranan penting dalam 

produksi padi, jagung dan kedelai dan oleh sebab itu menyusutnya luas lahan sawah 

akan mempersulit upaya peningkatan produksi ketiga komoditas tersebut di masa yang 

akan datang. Untuk mendukung upaya peningkatan produksi ketiga komoditas pangan 

tersebut maka perlu digali potensi sumberdaya lahan lainnya agar ketergantungan 

terhadap lahan sawah dalam produksi pangan terutama padi, jagung dan kedelai dapat 

diperkecil. 

 Lahan kering merupakan salah satu sumberdaya lahan alternatif yang dapat 

dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung upaya peningkatan produksi padi, 

jagung dan kedelai. Lahan kering didalam kawasan hutan yang termasuk didalam 

program TORA yang dikelola oleh KLHK dapat diupayakan untuk perluasan lahan 

baku tanaman pangan. Lahan kering pada kawasan perkebunan dapat dioptimalkan 
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untuk perluasan tanaman jagung dan kedelai melalui pengembangan integrasi tanaman. 

Begitu pula lahan kering yang berupa ladang/huma dapat lebih dioptimalkan untuk 

peningkatan produksi padi gogo. Hal ini terutama diperlukan untuk mendukung upaya 

peningkatan produksi beras nasional yang akhir-akhir ini semakin dihadapkan pada 

keterbatasan lahan usahatani khususnya lahan sawah. 
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ABSTRAK 

Produksi tanaman pangan di Indonesia dituntut terus ditingkatkan sejalan dengan 

pertambahan jumlah penduduk dan tingkat konsumsi yang masih tinggi, dalam kondisi 

lahan semakin menyempit karena konversi dan pengaruh negatif perubahan iklim 

sebagai dampak pemanasan global. Pada tahun 2015-2019 melalui upaya khusus 

(UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai ditargetkan tercapai 

swasembada berkelanjutan untuk padi dan jagung, swasembada kedelai ditargetkan 

2017 sebagai tahapan menuju ketahanan pangan dan lumbung pangan dunia 2045. 

Teknologi budidaya yang telah tersedia mendukung upaya peningkatan produksi Pajale 

berupa varietas unggul baru yang didukung oleh penyediaan benih sumber dan benih 

sebar dengan Model Desa Mandiri Benih, Pengelolaan Tanaman Terpadu dan paket 

teknologi budidaya padi Jarwo Super dan Largo Super, paket teknologi budidaya jagung 

jajar Legowo, serta paket teknologi budidaya kedelai pada berbagai tipologi lahan untuk 

meningkatkan produktivitas. Khusus untuk padi telah dikembangkan Kalender Tanam 

Terpadu yang dapat dikases melalui web, SMS, aplikasi Android, sebagai alat (tool) 

menerapkan komponen teknologi spesifik lokasi dan Layanan Konsultasi Padi yang 

dapat diakses melalui web. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kebutuhan bahan pangan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah 

penduduk dan tingkat konsumsi domestik yang masih tinggi (BPS, 2014). 

Mengandalkan pangan impor untuk memenuhi kebutuhan nasional dinilai riskan, karena 

mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan politik, sehingga upaya peningkatan 

produksi pangan di dalam negeri perlu mendapat perhatian. Di lain pihak, permintaan 

bahan pangan pokok yang terus meningkat, harus dipenuhi dari lahan sawah yang 

luasnya semakin berkurang, dengan ketersediaan air makin menurun, tenaga kerja lebih 

sedikit di pedesaan dan pupuk kimia yang makin terbatas dan mahal serta dampak 

perubahan iklim langsung maupun tidak langsung pada produksi pangan (Broer, 2007). 

Pemerintahan Kabinet Kerja telah mencanangkan kebijakan pangan untuk 

mencapai swasembada pangan berkelanjutan  tujuh komoditas prioritas meliputi padi, 

jagung, kedelai, daging (sapi), gula (tebu), bawang merah dan cabai (Kementan, 2015a). 

Pengembangan  komoditas lainnya tetap dilakukan dalam skala prioritas yang lebih 

rendah dari tujuh komoditas tersebut. Sub-sektor tanaman pangan disamping padi, 
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jagung dan kedelai, juga dikembangkan tanaman serealia lain gandum dan sorgum serta 

aneka kacang dan ubi meliputi ubi jalar dan ubi kayu yang berpeluang besar dengan 

inovasi pertanian akan memberikan nilai tambah dan daya saing tinggi. 

Pada tahun 2015-2019 untuk padi, jagung dan kedelai ditargetkan tercapai 

swasembada berkelanjutan untuk padi dan jagung, swasembada kedelai ditargetkan 

2017. Produksi ditingkatkan  2015-2019 untuk padi 3% dari 73.4 jt ton menjadi 82.0 jt 

ton, jagung 5,4 % dari 20.3 jt ton menjadi 24.7 jt ton, sedangkan kedelai meningkat 

27,5% dari 1.2 jt ton menjadi 3.0 jt ton. 

Capaian Kinerja Kabinet Kerja dalam satu tahun pertama pada tahun 2015 

ditandai dengan tingginya peningkatan produksi pangan strategis seperti yang 

ditunjukkan oleh data ARAM 2015. Produksi padi meningkat 6,64% dari 70.8 juta ton 

gabah kering giling (GKG) pada tahun 2014, begitu juga jagung meningkat 8,73% dari 

19,0 juta ton pipilan kering (PK) tahun 2014 dan kedelai meningkat 4,6% dari 0,95 juta 

ton biji kering (BK) tahun sebelumnya (Kementan, 2015b). Produksi padi dan jagung 

meningkat pada tahun 2016 dan 2017 melebihi target, sedangkan produksi kedelai 

hanya mencapai setengah dari target produksi 2016 maupun 2017 (Kementan 2016; 

2017). 

Peningkatan produksi tersebut disebabkan oleh peningkatan produktivitas dan 

penambahan luas panen yang dimungkinkan karena ketersediaan inovasi pertanian pada 

tahun sebelumnya dan tersediaanya logistik benih, pupuk, pestisida. Tulisan ini 

menguraikan ketersediaan teknologi diantaranya varietas unggul adapatif cekaman 

lingkungan, teknologi budidaya yang dapat benkontribusi untuk efisisiensi input dan 

peningkatan  produksi tanaman pangan saat ini dan dimasa-masa yang akan datang, oleh 

karena adanya jeda waktu (time lag) bagi teknologi untuk dapat dimanfaatkan dalam 

upaya peningkatan produksi. 

2. PEMBAHASAN 

a. Teknologi Benih 

Pengaruh cekaman abiotik terahadap tanaman dilihat lansung dari hasil panen. 

Oleh karena itu daya adaptasi tanaman terhadap cekaman abiotik disebut toleran. 

Sedangkan daya adaptasi tanaman terhadap cekaman biotik (hama/penyakit) dilihat dari 

keparahan gejala serangan, sehingga daya adaptasi tanaman terhadap cekaman biotik 

disebut tahan. Cekaman abiotik sebagai dampak perubahan iklim berpengaruh langsung 
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terhadap tanaman, sedangkan cekaman biotik berpengaruh secara tidak langsung kepada 

tanaman yang menyebabkan berkurangnya hijau daun, hilangnya cairan tanaman dan 

berkurangnya anakan produktif. Pengaruh langsung dampak perubahan iklim lebih 

kepada kepada perkembangan serangga/serangga vector dan pathogen. Pada bagian ini 

hanya diuraikan varietas yang toleran terhadap cekaman lingkungan abiotic sebagai 

dampak langsung dari perubahan iklim (BB Padi, 2010; Puslitbangtan, 2009a). 

1) Varietas Unggul Padi 

Pemuliaan tanaman padi dengan menggunakan plasma nutfah local maupun 

introduksi telah menghasilkan varietas toleran rendaman, kekeringan dan air salin akibat 

intrusi air laut. Sampai tahun 2014 dari 183 varietas yang dilepas 90% hasil pemuliaan 

Balitbangtan. 

a) Toleran Rendaman. Melalui kerjasama Badan Litbang Pertanian dengan 

International Rice Research Institute (IRRI) telah dihasilkan padi yang toleran 

rendaman. Varietas toleran rendaman diperoleh dengan memasukkan Gen Sub 1, 

semacam gen yang memberi sifat toleran rendaman selama 10-14 hari pada fase 

vegetatif ke dalam varietas  yang berkembang luas di beberapa negara lain 

seperti Swarnalata di India dan di Indonesia yaitu IR 64 dan  Ciherang. Varietas 

Inpara 3 dan Inpara 4 adalah varietas introduksi dari Swarna-Sub 1. Varietas IR 

64 yang disisipi dengan Gen Sub 1 disebut IR64-Sub 1, diberi nama varietas 

Inpara 5 dan Inpari 29 rendaman. Varietas Inpari 30 ciherang sub-1 berasal dari 

Ciherang   yang disipi gen Sub-1. 

b) Toleran Kekeringan. Varietas umur genjah (umur pendek) menyebabkan 

tanaman terhindar dari cekaman kekeringan. Unntuk lahan sawah telah dilepas 

varietas umur genjah sekitar 103 hari seperti Inpai 1, Inpari 19, Inpari 20 dengan 

hasil antara 7-3-9,5 ton/ha. Selain varietas umur genjah telah dilepas varietas 

toleran kekeringan Inpari 10 Laeya dengan potensi hasil 7 ton/ha. Disamping 

toleran kekeringan varietas tersebut juga tahan wereng batang coklat dan 

penyakit hawar daun bakteri strain III. 
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Tabel 1. Varietas Unggul Padi Toleran Cekaman  Rendaman, Kekeringan, 

Salinitas. 

Toleran Varietas Unggul Hasil (ton/ha) 

Rendaman Inpara 3 5,6 

Inpara 4 7,6 

Inpara 5 7,2 

Inpari 29  rendaman 9,5 

Inpari 30 ciherang sub-1 9,6 

Kekeringan Inpari  1 7,3 

Inpari 19 9,5 

Inpari 20 8,0 

Inpari 10 Laeya 7,0 

Salinitas Banyuasin 6,0 

Siak Raya 6,0 

Lambur 5,5 

Dendang 5,5 

c) Toleran Salinitas. Pemanasan global menyebabkan melelehnya es di kutub, 

selanjutnya meningkatkan permukaan laut yang menyebabkan meluasnya 

genangan air asin pada lahan sawah. Varietas Banyuasin, Siak Raya, Lambur 

dan Dendang  dengan rentang hasil 5,5-6 ton/ha telah berkembang di beberapa 

daerah pasang surut, seperti di Sumatera Selatan.  

2) Varietas Unggul Jagung 

Jenis jagung dapat dibedakan menjadi jagung hibrida dan jagung komposit. 

Sampai tahun 2014 dari 61 varietas yang dilepas 43% hasil pemuliaan Balitbangtan. 

Tanaman jagung rawan menghadapi curah hujan yang tidak menentu pada lahan kering 

beriklim kering, begitu juga pada lahan sawah irigasi karena ditanam setelah padi 

dengan pola tanam padi-padi-jagung atau padi-jagung-jagung. Pada saat terjadinya 

iklim ekstrim kemarau panjang, diperlukan varietas umur genjah atau toleran 

kekeringan. 

Tabel 2. Varietas Unggul Jagung Toleran Kekeringan, Umur Genjah 

Toleran Varietas 

Unggul 

Umur Panen 

(Hari) 

Hasil (ton/ha) 

Kekeringan Bima-3 100 10,50 

Bima-4 102 11,7 

Lamuru 90 7,6 

Umur Genjah Bima-7 89 12.1 
Bima-8 88 11.7 

Gumarang 82 8,0 

a) Toleran Kekeringan. Varietas jagung toleran kekeringan dari jenis hibrida yang 

telah dilepas adalah Bima 3 dan Bima 4 dan untuk jenis komposit varietas 
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Lamuru. Hasil panen jagung hibrida masing-masing 10,5 ton/ha dan 11,7 ton/ha, 

sedangkan untuj jagung komposit 7,6 ton/ha. Jagung hibrida Bima 3 benih F1 

telah diproduksi oleh PT GIS melalui lisensi. Varietas Lamuru berkembang di 

lahan kering beriklim kering di NTT, Sulteng dan Sulsel. 

b) Umur Genjah. Dalam upaya menyiasati periode hujan yang pendek sebagai 

dampak perubahan iklim, telah dihasilkan varietas jagung umur genjah (80-90 

hari) dan super genjah (70-80 hari) agar terhindar dari paparan musim kemarau 

(escape).Varietas umur genjah maupun super genjah juga dapat digunakan untuk 

meningkatkan indek panen. Dengan system tanam sisip.Jagung hibrida  umur 

genjah yang telah dilepas adalah Bima 7 dan Bima 8 dengan umur panen dan 

hasil masing-masing 89 dan 88, 12 ton/ha dan 11,7 ton/ha. Jagung komposit 

Gumarang dengan umur 82 hari, mempunyai potensi hasil 8 ton/ha. 

c) Toleran Lahan Jenuh Air. Selain muism kering yang berkepanjangan (El-Nino) 

perubahan iklim juga menyebabkan terjadinya iklim ekstrim musim kemarau 

basah (La Nina) atau periode hujan berkepanjangan, mengakibatkan tanah basah 

yang dapat mengganggu pertumbuhan jagung saat fase vegetatif awal. Saat ini 

telah berhasil diperoleh galur toleran lahan basah dengan potensi hasil 8-9 

ton/ha. 

3) Varietas Unggul Kedelai 

Sampai tahun 2014 dari 37 varietas kedelai yang dilepas 95% hasil pemuliaan 

Balitbangtan. Kedelai seperti halnya jagung, kurang dapat berkembang dengan baik 

pada lahan jenuh air akibat drainase kurang baik atau musim kemarau basah akibat 

perubahan iklim. Dampak tidak langsung perubahan iklim mendorong petani mengubah 

pola tanam dari padi-padi-kedelai, menjadi padi-padi-padi atau padi-padi-jagung bila 

harga kedelai tidak menguntungkan. Pada kondisi seperti ini, peluang pengembangan 

kedelai ke kawasan hutan tanaman industry.  

a) Umur Genjah dan Toleran Kekeringan. Kedelai umur genjah memberikan 

peluang untuk pemanfaatan sisa air musim hujan dan ketersedian air yang 

pendek pada musim kemarau.Varietas yang adaptif untuk kondisi ini adalah 

varietas Argomulyo, Grobogan, Tidar dan Gema yang memeliki umur panen 

antara 73-82 hari dan potensi hasil 2,0-3,4 ton/ha. 

b) Umur Genjah dan Toleran Lahan Jenuh Air. Hari-hari hujan berkepanjangan 
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atau musim kemarau basah menyebabkan keadaan tanah jenuh air. Varietas 

Grobogan dan Kawi telah teridentifikasi toleran lahan jenuh air dengan potensi 

hasil masing-masing 3,4 ton/ha dan 2,79 ton/ha. 

c) Toleran Naungan.Perluasan kedelai ke lahan tanaman industry atau perkebunan 

ditanam sebagai tanaman sela yang harus adaptif terhadap naungan tanaman 

utama. Grobogan, Argomulyo, Pangrango dan Malabar toleran terhadap 

naungan, meskipun hasil panennya lebih rendah dari potensi hasil tanpa 

naungan. 

Tabel 3. Varietas Unggul Kedelai Umur Genjah dan Toleran Kekeringan, Jenuh 

Air dan Toleran Naungan 

Toleran Varietas 

Unggul 

Umur Panen 

(Hari) 

Hasil (ton/ha) 

Kekeringan Argomulyo 82 2,00 

Grobogan 76 3,40 

Tidar 78 2,29 

Gema 73 2,48 

Jenuh Air Grobogan

  

76 3,40 

Kawi 83 2,79 

Naungan Grobogan 76 1,10*) 

Argomulyo 82 1,42*) 

Pangrango 81 1,62*)(2,75) 

Malabar 87 1,14*)(2,37) 

*) hasil ditanam dibawah naungan, dalam kurung potensi hasil tanpa naungan 

4) Penyediaan Benih Bermutu 

Ketersediaan benih bermutu sangat vital, sebagai pembawa keunggulan genetik 

dan fenotifik varietas. Penggunaan benih bermutu dilihat dari benih bersertifikat yang 

digunakan untuk padi dan jagung baru mencapai 50%, sedangkan untuk benih kedelai 

hanya 30%, yang dipasok produsen benih dari system perbenihan komersial, sisanya 

dipenuhi dari benih asalan yang diproduksi oleh masyarakat. Penggunaan benih asalan 

tidak memungkinkan varietas baru untuk mencapai potensi hasil sesuai keunggulan 

genetiknya, sehingga target peningkatan produktivitas dan produksi sulit tercapai. 

Pengembangan Desa Mandiri Benih (DMB) Padi telah dilaksanakan sejak tahun 

2015 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI No. 29/HK.310/C/4/2015 Tentang 

Pedoman Teknis Pengembangan Seribu Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2015 

sebagai langkah awal menuju desa berdaulat benih (Kementan, 2015b) dan 

meningkatkan mutu benih. Sampai dengan tahun 2017 telah dikembangkan 1.313 unit 
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DMB Padi. Satu unit DMB  Padi merupakan kegiatan produksi benih pada areal 10 ha 

(Gambar 4.1) dengan bantuan alokasi dana Rp.170 juta per-unit yang diperuntukkan 

bagi: (1) Biaya pengadaan sarana produksi, biaya sertifikasi dan biaya prosesing, (2) 

Biaya pengadaan alsin pengolahan (procesing) dan pengemasan benih, (3) Biaya 

pembuatan gudang penyimpanan benih (minimal 40 M2) dan (4) Biaya pembuatan 

lantai jemur (minimal 80 M2).Pengembangan DMB Padi diperkirakan meningkatkan 

proporsi benih bermutu dari 50,86 % tahun 2015 menjadi 66%, meskipun ada benih 

yang diproduksi kelompok tani DMB yang tidak disertifikat karena digunakan sendiri. 

Beberapa masukan untuk penyempurnaan implementasi Desa Mandiri Benih Padi 

atau untuk pengembangan DMB komoditas tanaman pangan lainnya agar kegiatan 

produksi benih bekelanjutan, berdasarkan pembelajaran  Model-DMB sebagai berikut: 

(1) Target produksi benih disesuaikan dengan rencana penggunaan (rencana bisnis), 

bukan berdasarkan estimasi luas lahan sawah di suatu desa; (2) Produksi benih 

didasarkan pemetaan kesesuaian  varietas unggul adaptif spesifik lokasi dan sesuai 

preferensi konsumnen; (3) Memanfaatkan jaringan UPBS Badan Litbang Pertanian 

untuk penyediaan benih sumber varietas unggul baru yang belum popular; (4) 

Membangun kemitraan antara pelaksana kegiatan Desa Mandiri Benih dengan koperasi 

tani/ produsen benih baik BUMN maupun swasta nasional. 

b. Ketersediiaan Teknologi Budidaya 

1) Pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi, Jagung, Kedelai 

Pengelolaan tanaman terpadu  dimaknai sebagai upaya dinamis dalam 

peningkatan hasil dan pendapatan petani  melalui penggunaan sumberdaya alam serta 

masukan produksi yang efisien dan berkelanjutan, dengan azas integrasi, interaksi, 

dinamis dan partisipatif (Puslitbangtan, 2009b). 

a) Integrasi. Produksi tanaman mengupayakan integrasi sumber daya tanaman, 

lahan, air, dan organisme pengganggu tanaman (OPT) dikelola agar mampu 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya serta dapat menunjang peningkatan 

produktivitas lahan dan tanaman untuk memproduksi benih  yang berkualitas 

sesuai dengan prinsip prinsip produksi benih. 

b) Interaksi. Produksi benih berlandaskan pada hubungan sinergis dari interaksi 

antara dua atau lebih komponen teknologi produksi Benih. 

c) Dinamis. Produksi tanaman dinamis yaitu selalu mengikuti perkembangan 
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teknologi maupun menyesuaikan dengan pilihan petani. Oleh karena itu, 

pengembangan produksi tanaman selalu bercirikan spesifik lokasi. Rakitan 

teknologi dalam produksi tanaman yang spesifik lokasi untuk setiap daerah telah 

mempertimbangkan lingkungan fisik, bio-fisik dan iklim, serta kondisi sosial 

ekonomi petani setempat. 

d) Partisipatif. Produksi tanaman bersifat partisipatif yang membuka ruang lebar 

bagi petani untuk bisa memilih, mempraktekkan bahkan memberikan saran 

penyempurnaan pengelolaan tanaman kepada penyuluh dan peneliti serta dapat 

menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada petani lain. 

Tabel 4. Komponen Teknologi Dasar 

 
Teknologi Produksi tanaman menggunakan paket teknologi  pengelolaan tanaman 

terpadu yang terdiri dari komponan teknologi dasar dan komponen teknologi pilihan. 

Komponen teknologi dasar (compulsary) adalah komponen teknologi yang relatif dapat 

berlaku umum di wilayah luas (Tabel 4). Komponen teknologi pilihan, yaitu komponen 

teknologi spesifik lokasi (Tabel 5) 
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Tabel 5. Komponen Teknologi Pilihan 

 
Agar pilihan komponen teknologi dapat sesuai dengan kebutuhan untuk 

memecahkan permasalan setempat, maka proses pemilihannya (perakitannya) 

didasarkan pada hasil analisis tentang pemahaman peluang dan kendala (PPK) atau 

yang lebih dikenal dengan nama PRA (Participatory Rural Appraisal).  

 

Bagan alur perakitan komponen teknologi PTT seperti dibawah ini. 

 
 

 
 

 
 

Dari hasil PRA teridentifikasi masalah yang dihadapii dalam upaya peningkatan 

produksi. Untuk memecahkan masalah yang ada dipilih teknologi yang diintroduksikan 

baik itu dari komponen teknologi dasar maupun pilihan. Perlu diketahui bahwa, 

komponen teknologi pilihan dapat menjadi compulsory apabila hasil PRA 

memprioritaskan komponen teknologi yang dimaksud menjadi keharusan untuk 

memecahkan masalah utama suatu wilayah. 
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2) Paket Teknologi Budidaya Padi Jarwo Super 

Pengaturan cara tanam dengan Jajar Legowo (Jarwo) adalah salah satu 

komponen teknologi dasar PTT, sebagai teknologi budidaya padi sawah yang adaptif 

terhadap dampak perubahan iklim secara tidak langsung pengaruhnya terhadap hama 

dan penyakit (Abdulrachman et al., 2013). Jajar legowo 2:1 membuat semua baris 

tanaman adalah tanaman pinggir yang mendapat sinar dan pupuk atau pestisida merata 

untuk semua tanaman. Dampaknya pertumbuhan tanaman lebih baik dari cara tanam 

tegel yang disebut dengan efek tanaman pinggir (border effect). Pertumbuhan tanaman 

yang baik, mempengaruhi daya tahannya terhadap penyakit. Jarak tanam yang lebar 

antar baris menyebabkan kelembaban nisbi dibawah kanopi rendah, akan menghambat 

pertumbuhan wereng coklat, penyakit hawar daun bakteri, blas. Pola tanam jarwo 

pergerakan wereng hijau lebih rendah, sehingga penularan virus tungro menjadi lebih 

lambat (Widiarta et al., 2003). Jarwo membuat seluruh tanaman adalah tanaman pinggir, 

menyebabkan serangan tikus berkurang, karena  biasanya menyerang tanaman di tengah 

petakan. Jarak antar baris yang lebar memudahkan pengendalian gulma, pemupukan dan 

aplikasi pestisida. Hal lain keunggulan jarwo adalah jumlah rumpun tanaman bisa 

ditingkatkan dengan memperpendek jarak tanam antar rumpun sampai 15 cm. 

Jarwo super dikembangtan dengan mengoptimalkan potensi peningkatan 

produktivitas dari dampak tanaman pinggir, menekan serangan hama-penyakit dan 

peningkatan jumlah anakan ditambah dengan perbaikan rasio C/N, pemupukan 

berimbang dan pemberian input pupuk hayati dan pestisida nabati yang ramah 

lingkungan dan bila diperlukan pestisida sintetis berdasarkan hasil pengamatan, 

disamping penggunaan varietas unggul provitas tinggi dan tahan hama/penyakit (Jamil 

et al., 2016). 

Teknologi Jajar Legowo Super mengintegrasi kompoenen teknologi: (a) 

Varietas Unggul Baru (VUB) potensi hasil tinggi, (b) Biodekomposer,diberikan pada 

saat pengolahan tanah, (c) Pupuk hayati sebagai seed treatment dan pemupukan 

berimbang berdasarkan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), (d) Pengendalian 

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) menggunakan pestisida nabati dan pestisida 

anorganik berdasarkan ambang kendali, serta (e) Alat dan mesin pertanian, khususnya 

untuk tanam (jarwotransplanter)dan panen (combine harvester). 
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi pengembangan 

Jarwo Super diantaranya: (1) Lahan sawah irigasi teknis;(2)Tanah dengan KTK tinggi 

atau kadar hara P dan K tanah tergolong tinggi, atau provitas tinggi (3) Panen biasa 

dilakukan dengan power thresher, jerami dibenamkan di lahan. Padi yang 

dikembangkan di demarea seluas 50 ha di Bangodua, Indramayu dari hasil ubinan 

didapatkan produktivitas di atas 10 ton/ha dengan hasil rata-rata 13,6 t/ha. 

3) Paket Teknologi Budidaya Tanam Larikan Gogo (Largo) Super 

Larigo adalah sistem tanam padi secara jajar legowo di lahan kering. Paket 

teknologi budidaya ini  mengikuti keberhasilan  Jarwo Super yang sudah terlebih dahulu 

dikembangkan untuk lahan sawah dan merupakan penyempurnaan dari pendekatan 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT).  Komponen penting dari Teknologi Largo Super 

adalah (Puslitbangtan, 2017): 1) Teknologi budidaya terpadu padi lahan kering berbasis 

tanam jajar legowo 2:1. Varietas Unggul Baru padi gogo terdiri dari Inpago 8, 9, 10, dan 

11 Agritan. Varietas lainnya yakni IPB 9G, HIPA 8 dan Situ Patenggang; 2) Aplikasi 

Biodekomposer Agrodeko, diberikan pada saat pengolahan tanah; 3) Pupuk hayati 

Agrice Plus sebagai seed treatment dan pemupukan berimbang berdasarkan Perangkat 

Uji Tanah Kering (PUTK); 4) Penggunaan Biosilika untuk penguatan tanaman padi; 5) 

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) menggunakan pestisida nabati 

Bioprotektor dan pestisida anorganik berdasarkan ambang kendali; 6) Alat dan mesin 

pertanian, khususnya untuk tanam (ATABELA) sistem larikan. 

Provitas eksisting rata-rata hasil padi gogo di Kecamatan Puring adalah 4,0 ton 

GKP/ha. Hasil ubinan dalam gabah kering panen (GKP) dengan paket Largo Super 

diperoleh hasil sebagai berikut : Inpago 8 provitas 5 ton/ha (tambahan hasil 1 ton/ha 

atau meningkat 25%); Inpago 9 provitas 6,14 ton/ha (tambahan hasil 2,14 ton/ha atau 

meningkat 53,5%); Inpago 10 provitas 7,93 ton/ha (tambahan hasil 3,93 ton/ha atau 

meningkat 98,25%); dan Inpago 11 provitas 7,10 ton/ha (tambahan hasil 3,1 ton/ha atau 

meningkat 77,5%). 

4) Paket Teknologi Budidaya Jagung Jajar Legowo 

Tanaman jagung tidak membentuk anakan, berbeda dengan padi, sehingga 

penerapan jarwo pada jagung diarahkan untuk peningkatan volume intensitas cahaya 

matahari pada daun yang diharapkan meningkatkan hasil asimilasi agar proses pengisian 

biji optiman dan optimalisasi pemeliharaan tanaman, terutama kegiatan penyiangan 
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gulma, pemupukan dan pengairan tanaman (Puslitbangtan 2015c).Sistem tanam jarwo 

pada jagung dapat diterapkan di lahan sawah maupun lahan kering. 

Anjuran populasi tanaman untuk jagung adalah berkisar antara 66.000 – 71.000 

tanaman/ha. Untuk dapat tercapainya populasi tersebut, maka jarak tanam biasa yang 

diterapkan adalah 75 cm x 20 cm (1 tanaman/lubang) atau 70 cm x 20 cm (1 

tanaman/lubang). Pada wilayah yang mempunyai masalah tenaga kerja, dapat 

diterapkan jarak tanam 75 cm x 40 cm (2 tanaman/lubang) atau 70 cm x 40 cm (2 

tanaman/lubang). Jika penanaman dilakukan dengan cara tanam legowo, agar populasi 

tanaman tetap berkisar antara 66.000 – 71.000 tanaman/ha, maka jarak tanam yang 

diterapkan adalah 25 cm x (50 cm – 100 cm) 1 tanaman/lubang atau 50 cm x (50 cm – 

100 cm) 2 tanaman/lubang (populasi 66.000 tanaman/ha).Sistem tanam legowo 2:1 

dengan jarak tanam 25 cm x (50-100) cm (satu tanaman/lubang) nyata memberikan 

produktivitas lebih tinggi dibandingkan sistem tanam legowo 4:1  (jarak tanam 25 cm x 

(50-100) cm (satu tanaman/lubang). Budidaya jagung dengan sistem jarwo 2:1 mampu 

meningkatkan hasil 10,2%, dari 9,1 t/ha. 

5) Paket Teknologi Budidaya Kedelai Lahan Sawah 

Paket teknologi alternatif I terdiri atas (Puslitbangtan, 2015c): 1) lahan tanpa 

olah (TOT); 2) saluran drainasedengan lebar saluran 30 cm, dalam 20 cm; 3) tanam 

dengan cara tugal, jarak tanam 40 cm x 10-15 cm, 2-3 biji/lubang; 4) pemupukan 

menggunakan urea 50 kg, KCl 50 kg; 5)pengairan tiga kali pada saat tanam, fase 

berbunga, dan pengisian polong; 6) penyiangan tanaman secara optimal menggunakan 

herbisida atau manual sesuai kondisi setempat; 7) pengendalian OPT menggunakan 

insektisida kimia dengan volume semprot 400 l/ha sebanyak 3 kali selama musim 

tanam; 8) panen dilakukan pada saat tanaman masak dengan 95% polong telah berwarna 

cokelat. 

Paket teknologi alternatif II menerapkan semua komponen teknologi seperti paket 

alternatif I, hanya pengendalian OPT menggunakan pestisida nabati dan agens hayati 

(tanpa insektisida kimia). Penerapan paket teknologi alternatif I memberikan hasil 

kedelai 1,78-2,23 t/ha, sementara paket alternatif II memberi hasil 2,30 t/ha, sedang 

paket teknologi petani setempat hanya mampu memberi hasil 1,4 t/ha. 
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6) Paket Teknologi Budidaya Kedelai Lahan Pasang Surut 

Paket teknologi yang dianjurkan (Puslitbangtan, 2015c): 1) Penyiapan lahan 

dengan tanpa pengolahan tanah. Setelah panen padi, jerami dipotong kemudian 

dihamparkan agar kering, dibakar. Kira-kira dua minggu setelah jerami dibakar, lahan 

disemprot dengan herbisida. Saluran drainase setiap 3-4 m, perlu dibuat pada lahan 

yang pembuangan airnya sulit; 2) Dianjurkan menanam varietas varietas Anjasmoro. 

Benih diperlakukan dengan insektisida berbahan aktif fipronil atau theametoxam untuk 

mencegah serangan lalat kacang. Benih ditanam secara tugal, jarak tanam 40 cm x 15 

cm, 2 biji/lubang atau populasi tanaman 330.000 tanaman/ha. Varietas lain yang juga 

sesuai adalah Argomulyo, Tanggamus, Sinabung, Sibayak, Kaba, Wilis, dan Grobogan; 

3) Ameliorasi lahan dengan pupuk kandang dosis 1 t/ha dan dolomit dosis setara ½ x 

Al-dd (Aluminium dapat ditukar). Bila Al-dd 2 me/100 g dapat digunakan dolomit dosis 

750 kg/ha. Penggunaan dolomit dosis 300-750 kg/ha pada umumnya sudah 

menghasilkan pertumbuhan kedelai yang baik. Sebelum diaplikasikan, pupuk kandang 

dicampur rata dengan dolomit kemudian disebarkan merata pada permukaan tanah 

sebelum tanam, atau disebar setelah tanam sekaligus berfungsi untuk menutup lubang 

tanam; 4)  Pemupukan dengan  dosis pupuk 50 kg urea/ha + 100 kg SP36/ha + 50 kg 

KCl/ha atau 150 kg/ha Phonska + 50 kg SP36/ha. Pupuk-pupuk tersebut dicampur rata 

dan diaplikasikan saat tanaman berumur 15 hari dengan cara dilarik pada jarak 5-7 cm 

dari tanaman kemudian ditutup dengan tanah, atau jika tenaga terbatas pupuk dapat 

disebar di antara barisan tanaman. Apabila penyiangan ke-I menggunakan herbisida, 

maka pupuk tersebut diaplikasikan setelah penyiangan ke-I, agar tanaman tidak 

mengalami stagnasi pertumbuhan akibat pengaruh herbisida; 5) Penyiangan dilakukan 

dua kali. Penyiangan ke-I dengan herbisida atau secara manual saat tanaman berumur 

20 hari. Penyiangan ke-II (jika diperlukan) secara manual saat tanaman berumur 40-45 

hari; 6) Pengendalian hama dan penyakit: Pada saat tanaman berumur 7 hari (kira-kira 

setelah benih tumbuh membentuk sepasang daun pertama) disemprot dengan insektisida 

berbahan aktif fipronil untuk mencegah serangan lalat kacang. Pengendalian hama dan 

penyakit selanjutnya dilakukan sesuai kondisi hama dan penyakit yang menyerang. 

Setiap penyemrotan sebaiknya dicampur dengan bahan perekat;7) Kedelai dapat 

dipanen jika polong sudah masak fisiologis (kulit polong berwarna kuning hingga 

coklat, daun menguning dan rontok). Cara panen sesuai kebiasaan petani. Dijemur 
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secukupnya kemudian di threser (dibijikan). Biji kemudian dijemur hingga kering 

(kadar air biji 12% atau kurang) dan kemudian dibersihkan. Produktivitas kedelai pada 

lahan pasang surut dengan penerapan paket budidaya mencapai 2,0 hingga 2,5 t/ha. 

7) Paket Teknologi Budidaya Kedelai Lahan Kering Masam 

Paket teknologi terdiri atas komponen(Puslitbangtan, 2015c); 1) pola tanam 

bera-kedelai atau jagung-kedelai atau padi gogo-kedelai; 2) varietas berbiji besar 

Anjasmoro atau Argomulyo; (3) waktu tanam MH II, pada minggu 2-4 (Maret); 4) 

lahan diolah sempurna dengan cara dibajak dan diratakan; 5) perawatan benih 

menggunakan karbofuran atau karbosulfan untuk mengendalikan penyakit tular tanah; 

6) drainase dengan lebar 25-30 cm, dalam 25 cm; 7) jarak tanam 40 cm x 15 cm; 8) 

tanam dengan cara ditugal, 2-3 biji/lubang; 9) pengendalian gulma menggunakan 

herbisida sebelum tanam, penyiangan pertama pada umur 15-20 HST dan penyiangan 

kedua pada umur 30-35 HST; 10) pemupukan menggunakan pupuk kandang 1,5-2 t/ha 

atau pupuk organik SANTAP atau pupuk PHONSKA 200-250 kg/ha; 11) pengairan 

tanaman dari air hujan; 12) pengendalian OPT dilakukan setelah melalui pemantauan di 

lapangan dan menggunakan bioinsektisida VIRGRA dan BIOLEC, insektisida kimia 

diberikan jika terjadi ledakan hama; 13) panen dilakukan jika 95% polong kering 

berwarna cokelat. 

Paket teknologi teknologi dikaji di Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut 

(Kalimantan Selatan) pada MH II. Penerapan paket teknologi ini mampu menghasilkan 

kedelai 2,14-2,16 t/ha. 

c. Alat Bantu Penerapan Dan Layanan Teknologi Spesifik Lokasi 

Penerapan komponen teknologi spesifik lokasi seperti waktu tanam, varietas dan 

pemupukan memelukan alat bantu. Balitbangtan telah mengembangkan Kalender 

Tanam Terpadu (KATAM) dan Layanan Konsultasi Padi (Puslitbangtan, 2015b). 

1) Kalender Tanam 

Kalender tanam terpadu (KATAM) adalah aplikasi berbasis web 

(www.litbang.pertanian.go.id) sebagai petunjuk yang dapat membantu pengambilan 

keputusan dalam menentukan waktu tanam, rekomendasi  varietas dan pemupukan 

spesifik lokasi serta informasi mengenai kondisi kekeringan, kebanjiran dan daerah 

endemis hama penyakit. Kalender tanam disusun berdasarkan perkiraan musimam dari 

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sehingga memungkinkan 

http://www.litbang.pertanian.go.id/
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diperbaharui setahun dua kali. Kalender tanam dapat diakses melaui web 

(katam.litbang.pertanian.go.id), SMS di nomor 082 123 456 500 dan 08 123 565 1111, 

aplikasi KATAM android yang dapat diunduh melalui google playstore. 

Melalui KATAM untuk musim tertentu dapat diperoleh informasi tentang: (1) 

estimasi waktu dan luas tanam padi dan palawija, (2) estimasi wilayah rawan banjir, 

kekeringan dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT),(3) rekomendasi 

varietas dan kebutuhan benih, (4) rekomendasi pupuk dan (5) rekomendasi alsin. 

Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk penerapan PTT spesifik lokasi terkait 

dengan waktu tanam, pemilihan varietas dosis pemupukan dan antisipasi pengendalian 

OPT. 

 

Gambar 1. Halaman muka web Kalender Tanam dalam versi web sebagai tool 

penerapan teknologi spesifik lokasi 

2) Layanan Konsultasi Padi. 

Layanan Konsultasi Padi (LKP) merupakan aplikasi berbasis web yang 

dikembangkan dari Rice Kowledge Bank bisa diskses melalui 

http://webapp.irri.org/id/lkp. Manfaat layanan Konsultasi padi: (1) mengurangi 

intensitas serangan hama penyakit melalui (a) penggunaan  benih bermutu varietas 

unggul spesifik lokasi, (b) teknik pengelolaan hara/pupuk ditingkat petani, (c) 

penggunaan net di pesemaian, (d) tanam serentak, (e) tidak menyemprot sampai 

tanaman umur 30 hari setelah tanam. (2) meningkatkan produktivitas melalui system 

tanam jajar legowo 2:1 dan 4:1, (3) meningkatkan pendapatan petani. 

 

http://webapp.irri.org/id/lkp
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Gambar 2. Halaman muka Layanan Konsultasi Padi Indonesia 

PENUTUP 

Program prioritas nasional Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya pada 

2015-2019, menargetkan swasembada berkelanjutan untuk padi dan jagung, sedangan 

swasembada kedelai ditargetkan tercapai tahun 2017,  untuk mewujudkan Kedaulatan 

Pangan, melalui suatu upaya khusus peningkatan produksi padi,jagung dan kedelai 

(UPSUS Pajale). Inovasi teknologi yang telah dihasilkan mendukung peningkatan 

produksi Pajale berupa varietas dan teknologi budidaya adaptif perubahan iklim yang 

dapat diintegrasikan dalam Pengelolaan Tanaman Terpadu sesuai dengan kondisi 

spesifik lokasi, dan paket teknologi budidara Jarwo Super dan Largo Super untuk padi, 

paket budidaya jagung jajar legowo serta paket teknologi budidaya kedelai sesuai 

tipologi lahan. KATAM dan Layanan Konsultasi Padi adalah alat (tool) yang dapat 

diakses online, untuk membantu penerapan teknologi spesifik lokasi. 
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PERAN FUNGSIONAL ARBUSKULAR MIKORIZA 

UNTUK KETAHANAN DAN KEAMANAN PANGAN: 
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MICROORGANISMS ARE A KEY PART OF OUR LIFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To survive on planet Earth, we clearly need to know everything we can about 

microbial life. 

1. Without microorganisms, all higher life forms on Earth would cease to exist. 

2. The greatest source of biomass on Earth. 

3. Only a very limited number of microorganisms are pathogens. 

4. Their small size & rapid growth & ready ability to exchangenes, allow them to adapt 

rapidly to changing environmental conditions. 

5. Microorganisms were the first life on Earth and that all living organisms share an 

evolutionary link to microbial world. 

6. Microorganisms are Earth’s greatest chemists. 

 

 

 

 

 

MIKORIZA 

MYCORRHIZA 
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http://archaea.sith.itb.ac.id/2016/11/22/workshop-pengamatan-mikroorganisme-

oleh-himamikro-archaea-untuk-siswa-sma/ahs4/ 

MIKORIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://greenarborists.com/the-magic-of-mycorrhizae/ 

https://aggie- horticulture.tamu.edu/faculty/ davies/research/mycorrhizae.html 

 

Mycorrhizae: 

 Myco = fungi & rhiza = akar 

 hubungan mutualistis antara fungi dengan akar tanaman Ø Makrosimbion 

memperoleh peningkatan eksplorasi rhizosphere melalui peran hifa mikoriza 

sehingga serapan air dan hara meningkat. 

 Mikrosimbion memperoleh C & nutrisi untuk fungsi fisiologis, pertumbuhan & 

perkembangannya. 

 Berdasar susunan anatomis infeksinya, dibedakan 2 kelompok: 

1. Endomikoriza (Arbuskular Mikoriza) 

http://archaea.sith.itb.ac.id/2016/11/22/workshop-pengamatan-mikroorganisme-oleh-himamikro-archaea-untuk-siswa-sma/ahs4/
http://archaea.sith.itb.ac.id/2016/11/22/workshop-pengamatan-mikroorganisme-oleh-himamikro-archaea-untuk-siswa-sma/ahs4/
https://greenarborists.com/the-magic-of-mycorrhizae/
https://greenarborists.com/the-magic-of-mycorrhizae/
https://aggie-/
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2.  Ektomikoriza 

SIMBIOSIS 

MUTUALISME MIKORIZA 

DAN TANAMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: 
http://inoculumplus.vitamib.com/les-mycorhizes-en/mycorhize-en 
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1. Increase nutrient uptake, especially P. 

2. Increase water uptake. 

3. Increase drought resistance. 

4. Increase seedling survival. 

5. Enhance rooting of cuttings. 

6. Improve tolerance of harsh environmental conditions (acidity, alkalinity, heavy metal 

toxicity, high soil temperature, polluted environment, etc). 

7. To boost the performance and vitality of plants. 

8. Maximize the diversity of plant species. 

9. Enhancing plant health and vigor, and minimizing stress. 

10. Increase soil structure and stability. 

11. Stimulate phytohormone synthesis. 

12. Plant growth regulator alteration. 

13. Increase pathogen resistance/protection. 

 

 

 

 

 

 

Source: http://fungi.invam.wvu.edu/thefungi/classification/gigasporaceae/gigaspora/ 

decipiens.html 

 

Benefit of 
Mycorrhiza 

(Multifuncti
on) 

http://fungi.invam.wvu.edu/thefungi/classification/gigasporaceae/gigaspora/%20decipiens
http://fungi.invam.wvu.edu/thefungi/classification/gigasporaceae/gigaspora/%20decipiens
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1. Agen pengendal hayati (biocontrol agent). 

2. Pupuk hayati (biofertilizer). 

3. Agen pelindung (bioprotection agent). 

4. Agen konservasi (bioconservation agent). 

5. Agen pengatur (alteration agent). 

6. Agen stimulant (biostimulant agent). 

7. Agen penstabil tanah (biostabilization agent of soil). 

8. Agen remediasi (bioremediation agent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: 

http://fungi.invam.wvu.edu/thefungi/classification/gigasporaceae/gigaspora/decipiens.ht

ml 

 

 

 

 

Functions of 
Mycorrhiza 

http://fungi.invam.wvu.edu/thefungi/classification/gigasporaceae/


Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

52 
 

Many research reports about the magic of Mycorrhiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi (BPPT) bekerjasama dengan Asosiasi Industri Sabut Kelapa Indonesia 

(AISKI) menetapkan Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau sebagai pilot project 

revegetasi lahan pasca tambang bauksit dengan menggunakan teknologi BiTumMan 

(Biji Tumbuh Mandiri). 

 

Penulis: Hendra Gunawan http://www.tribunnews.com/ bisnis/2013/12/23/bppt 

Teknologi BiTumMan: Biji Tumbuh Mandiri (jagung) Campuran serbuk sabuk 

kelapa + mikoriza + bakteri rizosfir 

 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kala itu benih yang digunakan yaitu sengon dan akasia, karena tersebar 

melimpah. Kedua jenis benih ini memiliki rizobium dan mikoriza sehingga dapat 

beradaptasi di lahan tersebut,” ujar Dr Irdika yang juga Direktur SEAMEO Biotrop 

dalam siaran pers yang diterima tribunnewsBogor.com. 

http://www.tribunnews.com/sains/2018/01/31/dosen-ipb-sukses-ubah-lahan-bekas-

galian -tambang-jadi-lahan-produktif. 

 

Editor: Choirul Arifin 

 

 

 

 

 

http://www.tribunnews.com/sains/2018/01/31/dosen-ipb-sukses-ubah-lahan-bekas-galian-tambang-jadi-lahan-produktif
http://www.tribunnews.com/sains/2018/01/31/dosen-ipb-sukses-ubah-lahan-bekas-galian-tambang-jadi-lahan-produktif
http://www.tribunnews.com/sains/2018/01/31/dosen-ipb-sukses-ubah-lahan-bekas-galian-tambang-jadi-lahan-produktif
http://www.tribunnews.com/sains/2018/01/31/dosen-ipb-sukses-ubah-lahan-bekas-galian-tambang-jadi-lahan-produktif
http://www.tribunnews.com/sains/2018/01/31/dosen-ipb-sukses-ubah-lahan-bekas-galian-tambang-jadi-lahan-produktif
http://www.tribunnews.com/sains/2018/01/31/dosen-ipb-sukses-ubah-lahan-bekas-galian-tambang-jadi-lahan-produktif
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Suswati menjelaskan, pengembangan bibit tanaman pisang yang mereka lakukan 

adalah dengan aklimatisasi. "Pada saat aklimatisasi diberikan mikoriza. Mikoriza ini 

seperti pupuk yang berasal dari mikro organisme untuk mencegah berbagai penyakit 

yang rentan terserang pada tanaman pisang," papar Suswati. 

Aklimatisasi kata dia, adalah bibit hasil kultur jaringan yang telah diteliti di 

laboratorium milik UMA, kemudian dipindahtanamkan ke medium aklimatisasi dengan 

campuran pasir, sabut dan kokopit (cocopeat). 

(dewi syahruni lubis) 
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http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/04/10/292814/pengembangan-
bibit-secara-aklimatisasi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibit Jati 

 

 

Geliat mengembangkan Muna sebagai negeri jati, tak saja dilakoni Rivai. Peneliti 

pertumbuhan jati Muna, Universitas Halu Oleo bernama Husna Faad Maonde, juga 

melakukan hal sama. Dia persingkat usia panen jati lewat pengembangan pupuk hayati 

mikoriza. 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

56 
 

 

http://www.mongabay.co.id/2018/02/17/upaya-kembalikan-lagi-hutan-jati-di-

muna/ 

B
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamur mikoriza dan bakteri rizosfer berperan sebagai pupuk. Jamur mikoriza 

akan tumbuh bersimbiosis dengan perakaran dan mengikat nitrogen untuk menunjang 

pertumbuhan tanaman. Bakteri rizosfer berperan mengikat fosfat 
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Mengapa belum menjadi faktor kunci dalam budaya bertani di Indonesia? 

 

 

 

 

 

 

 

PERLAKUAN INOKULASI MIKORIZA 

ASUMSI 

Perlakuan inokulasi mikoriza akan membuat tanaman terinfeksi mikoriza 

FAKTA 

1. Perlakuan inokulasi mikoriza belum menjamin tanaman terinfeksi mikoriza. 

Pengamatan infeksi mikoriza perlu dilakukan untuk membuktikan. 

2. Keberhasilan inokulasi ditentukan faktor mutu inokulum, faktor hubungan tanaman-

mikoriza, faktor tanah dan lingkungan, faktor praktek budidaya pertanian. 

 

ASPEK KUALITAS INOKULUM 

 

 Label kemasan tidak menjamin, perlu uji sebelum 

aplikasi 

 Kepadatan, komposisi dan identitas propagul per 

satuan bahan pembawa 

 Potensial aktif menginfeksi Ø Kondisi 

penyimpanan Ø Masa penyimpanan 

 Informasi kespesifikan “host”, “jenis tanah”, “fungsi 

unggulan mikoriza” 

 Jaminan bebas patogen dan unsur toksik 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

58 
 

 

MYCORRHIZAL DEPENDENCY 

Plant name RFMD (%) 

Cabbage (Brassicaceae) 0 

Carrot 99.2 

Chicory (witloof) 82.4 

Faba bean 93.5 

Garden beet (Chenopodiaceae) 0 

Garden pea 96.7 

Kentucky blue grass 72.4 

Kidney bean 94.7 

Leek 95.7 

Pepper 66.1 

Potato 41.9 

Tomato(according cultivars) 59.2 - 78.0 

Sweet corn 72.7 

Wheat (according cultivars) 44.5 - 56.8 

 

 Obligatorily mycorrhizal plants 

 Facultatively mycorrhizal plants 

 Nonmycorrhizal plants 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data from Jasper et al., 1994). 

(Janos 1980; Koide et al. 1988, Manjunath & Habte 1991, Hetrick et al., 1992, 

https://mycorrhizas.info/roles.html) 

 

 

https://mycorrhizas.info/roles.html
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Tawaraya K, Soil Sci. Plant Nutr. 49 (5), 655-668, 2003. 

 

  

 

MYCORRHIZAE AND PLANT DIVERSITY 
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Basis for fungal species richness on plant biodiversity and production 

 

 

 

 

 

No symbionts      One symbiont       Two symbionts            Four symbionts 

(Van der Heijden et al. 1998)  

 

MYCORRHIZAE AND PLANT DIVERSITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERLAKUAN INOKULASI MIKORIZA 

 

ASUMSI 

 Tanaman yang terinfeksi mikoriza akan memperoleh manfaat multifungsi mikoriza. 

Increasing diversity                    Increasing productivity 
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FAKTA 

 Arbuskular mikoriza dikenal memainkan peran multifungsi, tetapi tidak berarti satu 

individu spesies mikoriza dapat memainkan semua peran multifungsi tersebut. 

 Spesifikasi kemampuan fungsional mikoriza perlu pengujian. 

 Faktor hubungan mikoriza-host, faktor lingkungan dan perlakuan praktek budidaya 

sangat berpengaruh. 
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PERLAKUAN INOKULASI MIKORIZA 

ASUMSI 

 Perlakuan satu kali inokulasi mikoriza pada suatu tanaman pada suatu lahan, maka 

tanaman generasi selanjutnya akan bermikoriza berkelanjutan. 

FAKTA 

 Arbuskular mikoriza bersifat simbion obligat. 

 Apakah tanaman pertama sudah sampai pada fase produksi spora atau propagul yang 

“mencukupi” untuk menjamin keberlanjutan infektivitas mikoriza pada generasi 

tanaman berikutnya. Perlu analisis eksistensi dan efektivitas mikoriza indigenous. 

 “REKAYASA MIKORIZA” strategi berkelanjutan. 

 

REKAYASA MIKORIZA 

 

 Seleksi potensi propagul mikoriza 

 Inokulum yang unggul sesuai target tanaman simbion dan target fungsional yang 

diharapkan. 

 Strategi pengaturan/manipulasi kondisi lingkungan dan praktek budidaya. 

 Manfaatkan kekayaan keragaman hayati mikoriza 

 REKAYASA: 

1. Petak Kultur Mikoriza (tidak bergantung produsen) 

Produk Pupuk Hayati Spesifik (untuk efisiensi P, bioremediasi, toleransi kekeringan, 

dll). 

  



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

63 
 

 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

64 
 

 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

65 
 

 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

66 
 

 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

67 
 

 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

68 
 

 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

69 
 

 

 
 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

70 
 

 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

71 
 

 

 
 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

72 
 

 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

73 
 

 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

74 
 

 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

75 
 

 

 
 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

76 
 

 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

77 
 

 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

78 
 

 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

79 
 

 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

80 
 

 

 
 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

81 
 

 

 
 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

82 
 

 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

83 
 

 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

84 
 

 

 
 

 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIMALISASI POTENSI SUMBERDAYA PERTANIAN UNTUK 

MEWUJUDKAN KETAHANAN DAN KEAMANAN PANGAN 

Oleh : 
Dr. Ir. Joko Sutrisno, M.P. 

Dosen di Fakultas Pertanian UNS 
Ketua Perhepi Komda Surakarta 

Makalah disampaikan pada : 

Seminar Nasional “Optimalisasi Potensi Lingkungan Untuk Mewujudkan Ketahanan 

dan Keamanan Pangan” yang Diselenggarakan Oleh Program Pascasarjana  

Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

3 

Presiden RI Pertama Ir. Soekarno : 
 Pada peletakan batu pertama gedung Fakultas 
Pertanian, Universitas Indonesia di Bogor pada 
tanggal 27 April 1952 

“…, apa yang hendak saya katakan itu, adalah 
amat penting bagi kita, amat penting, bahkan 
mengenai soal mati-hidupnya bangsa kita 
dikemudian hari …, Oleh karena, soal yang 

hendak saya bicarakan itu mengenai soal 
persediaan makanan rakyat : Cukupkah 

persediaan  makan rakyat dikemudian hari ? 
Jika tidak, bagaimana cara menambah 

persediaan makan rakyat kita ?” 
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UU No 18/2012  

Tentang Pangan

PP No 17/2015  

Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 

Kebijakan Strategis Pangan  

dan Gizi (KSPG) 2015-2019 

REGULASI KEBIJAKAN PANGAN 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, 
perairan dan air, termasuk bahan tambahan pangan, bahan 
baku pangan, dan bahan lain  

 baik yang diolah maupun tidak diolah,  

 yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi 
konsumsi manusia,  

 yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, 
dan/atau pembuatan makanan dan minuman. 

 

SUMBER KALORI, PROTEIN, VITAMIN, ZAT GIZI MIKRO/MINERAL bagi 
seseorang untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif 

PANGAN  

(UU No.18 Tahun 2012) 

 

 

5 
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 Kedaulatan Pangan 

Hak negara dan bangsa yang secara mandiri : 

 menentukan kebijakan pangannya sendiri. 

 menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya. 

 memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem 
pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.  

 
 Kemandirian Pangan 

Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam: 

 memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri  

 yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup 
sampai di tingkat perseorangan  

 dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, 
ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. 

 

 

KETAHANAN PANGAN 

K
O

N
S

E
P

 K
E

T
A

H
A

N
A

N
 

P
A

N
G

A
N

 

Dalam upaya perwujudan Ketahanan Pangan 

diperlukan 2 (dua) aspek sebagai ruhnya : 

 1. Kedaulatan Pangan 

2. Kemandirian Pangan 

 

Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai 

dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya 

Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, 
beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan  

(UU Pangan No.18/2012) 
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 Yang kedua berkaitan dengan kapital (modal), sebagian 

besar petani kita memiliki kapital yang terbatas. 

 Keterbatasan kapital ini menyebabkan ketika ada 

introduksi teknologi baru, tidak bisa langsung 

menerapkan dan juga ada kekhawatiran kalau gagal. 

Jika gagal kapital yang sudah terbatas akan semakin 

terbatas. 

 Sehingga perlu ada subsidi dan kredit untuk petani. 

Apabila kredit, mestinya ada skim khusus yang berbeda 

dengan sektor manufaktur dan jasa lainnya. Misalnya 

periode angsuran, bunga, dll 

 Bank khusus untuk sektor pertanian sangat diperlukan. 

 

 Berikutnya R (resources) atau sumberdaya alam, yang 

penting ada dua, yaitu sumberdaya tanah (lahan) dan 

sumberdaya air. 

 Sumberdaya lahan, kita menghadapi dua masalah 

pokok, yaitu degradasi (kerusakan) lahan dan alihfungsi 

lahan. 

 Degradasi (kerusakan) lahan, baik secara kimiawi atau 

fisik. 

  Pengembangan pertanian organik 

 Alih fungsi lahan menyebabkan lahan pertanian 

berkurang (lebih kurang 100 ribu hektar per tahun)  

  Harus ada upaya pengendalian, melalui instrumen  

       insentif dan dis-insentif 
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 Berkaitan sumberdaya air, kita menhadapi problem, kalau 

musim penghujan kebanjiran (air melimpah), kalau musim 

kemarau kekeringan. 

 Cara fikir sederhana, mestinya kita upayakan menampung 

air yang melimpah saat musim penghujan untuk kita 

gunakan pada saat kemarau. 

  membangun waduk, embung atau yang lain 

 Dengan membangun waduk berarti bisa meningkatkan 

Indeks Pertanaman (IP) 

  produksi total akan naik 

 

 

 Faktor berikutnya 

teknologi : 

  kita ketinggalan, 

sehingga produktivitas 

stagnan atau bahkan 

semakin menurun. 

 Perlu ada upaya 

pengembangan 

teknologi, baik 

biologis, kimiawi 

maupun fisik. 

  kasus bawang 

merah, kelapa, dll 
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  MENUJU PERTANIAN MODERN 

NOMOR PATEN: S-00201500614 

Potensi  
Pendapatan:  
Meningkat 

 Rp 292 T / th 
 

Hemat 
Rp 24 T / th 

Rice Processing Complex 

• Produksi beras  naik 26 jt ton  

• Pendapatan naik Rp 191 T / th 

Benih Unggul Padi 

• Produksi naik 10,6 jt ton 

GKG (Rp 48 T / th) 

• Hemat biaya tanam 30% 

(Rp 8,6 T / th) 

• Rendemen naik 9%  

• (Rp 28 T / th) 

• Susut panen 6,7 jt ton GKG 

(Rp 25 T  / th) 

• Hemat biaya panen 30 % 

(Rp 8,8 T  / th) 

• Kecepatan menyiang 3 kali 

manual 

• Hemat biaya penyiang  

Rp 7 T  / th 

26 

26 

 

 Terakhir, faktor sosial budaya 

masyarakat kita. 

 berkaitan dengan etos kerja 

 Jangan hanya kerja keras, 

tapi juga harus kerja cerdas. 

 Slogan Ayo Kerja, harus kita 

maknai Ayo Kerja Keras, Ayo 

Kerja Cerdas !!! 
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Bagaimana Pola Konsumsi 
Pangan Kita ? 

28 

 

 Korea :  40 kg/tahun

 Jepang :  50 kg/tahun

 Malaysia :  80 kg/tahun

 Thailand :  70 kg/tahun

 Indonesia :  139,15 kg/thn

 :  114 kg/thn

Rata-rata dunia : 60 kg/kap/tahun

Konsumsi Beras Penduduk Asia Per Kapita Tahun 2009

29
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PEMENUHAN KONSUMSI PANGAN  

(% terhadap anjuran) 

30 

Acuan 

(100%) 
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e
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Capaian Pemenuhan Pangan Tahun 2014 - 2017 

2014 2015 2016 2017

Padi-padian 

Minyak dan 
lemak 

Gula 

Berlebi
h Pangan hewani 

Kacang-
kacangan 

Sayur dan buah 

Kurang Keanekaragam

an pangan 

masih RENDAH 

 

Masih rendahnya 
kualitas dan 

kuantitas konsumsi 
pangan penduduk. 

Budaya dan 
kebiasaan makan 
masyarakat yang 

kurang mendukung 
konsumsi pangan 
beragam, bergizi 

seimbang dan aman 

Pemanfaatan pangan 
lokal belum optimal 

Rendahnya 
preferensi 
masyarakat 

terhadap pangan 
lokal yang tersedia, 

terkalahkan oleh 
pangan introduksi 

dari luar.  

PERMASALAHAN 

MASALAH DAN POTENSI DIVERSIFIKASI PANGAN 

Industri 
pengolahan 

pangan makin 
berkembang 

dalam 
memproduksi 
bahan pangan 

yang siap saji dan 
siap konsumsi. 

Sumber 
pangan lokal 
& makanan 
tradisional 

masih dapat 
dikembangka

n 

Potensi 
pangan 

nabati dan 
hewani yang 
cukup besar 

dan 
beragam. 

POTENSI 

31 
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77 Jenis  
Sumber Karbohidrat 

75 Jenis  
Sumber Protein 

26 Jenis  
Kacang-kacangan 

389 Jenis  
Buah-buahan 

228 Jenis  
Sayuran 110 Jenis  

Rempah dan bumbu 

40 Jenis  
Bahan minuman 

POTENSI PANGAN DI INDONESIA 

Dengan potensi sebesar ini,  
Ketahanan Pangan niscaya tercapai 

32 

 

NEGARA YANG MAJU BERBASIS PERTANIAN 

 

 

 

 

ATAU NEGARA YANG MERUNTUHKAN POTENSINYA 

SENDIRI? 

PILIHAN KEBIJAKAN 

Jepang  

Australia 

Amerika 
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Padi, Bawang 
Merah, Cabai 

Jagung 

Gula 
Konsumsi 

Kedelai 

Gula 
Industri 

Daging Sapi 

Bawang 
Putih 

Lumbung 
Pangan 

Dunia 

2016 

2017 

2019 

2019 

2020 

2024 

2026 

2045 

Peningkatan Produksi 

Diversifikasi konsumsi pangan 

PERLU UPAYA 

MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 

34 

 

Doa Sebelum Makan 

  

                                                                    
 
 Allahumma baarik llanaa fiima razaqtanaa 

waqinaa adzaa ban-naar" 

 

Artinya : 

Yaa Allah, berkatilah rezeki yang engkau 

berikan kepada kami, dan peliharalah kami 

dari siksa api neraka 

 

Terimakasih 

MANFAATKAN SUMBERDAYA SECARA BIJAK 

KUATKAN IDEOLOGI 

AYO 

“MAKAN DARI TANAH SENDIRI” 
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APLIKASI SILIKA UNTUK PENGELOLAAN KESUBURAN TANAH DAN 

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI  SECARA BERKELANJUTAN 

 

Budi Adi Kristanto  

Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro 

(Email: budiadikrist@gmail.com) 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini menguji pengaruh silika dalam mempertahankan dan atau perbaikan 

kesuburan tanah, meningkatkan kebugaran tanaman dan peningkatan produksi padi  

pada kondisi cekaman kekeringan. Penelitian dilakukan di rumah kaca Laboratorium 

Ekologi dan Produksi Tanaman, Departemen Pertanian, Fakultas Peternakan dan 

Pertanian, Undip. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok. Faktor pertama 

adalah pemupukan silika, yaitu: tanpa pemupukan silika (S1) dan pemupukan silika 

dosis setara 100 g SiO2 m-2 (S2), Faktor ke dua adalah cekaman air, terdiri atas  

cekaman air berupa genangan selama pertumbuhan tanaman (CAG), tanpa cekaman air 

(CAK, kontrol), cekaman kekurangan air pada fase menjelang pembentukan anakan 

(CAAN) dan cekaman kekurangan air pada fase menjelang pembentukan bunga 

(CAAB).  Hasil penelitian diperoleh bahwa cekaman air, baik genangan maupun 

kekeringan menurunkan kandungan silika pada akar, batang dan daun,  stabilitas 

membran sel akar dan daun, kandungan air, klorofil dan prolin daun, jumlah anakan 

total dan anakan produktif, bobot seribu biji dan hasil gabah, tetapi meningkatkan 

kandungan lignin akar, batang dan daun. Pemupukan silika meningkatkan ketersediaan 

hara N, P, K dan Si, kapasitas memegang air, kapasitas tukar kation tanah, 

meningkatkan kandungan silika dan lignin pada akar, batang dan daun,  meningkatkan 

stabilitas membran sel akar dan daun, kandungan air, klorofil dan prolin daun, jumlah 

anakan total dan anakan produktif, bobot seribu biji dan hasil gabah, baik tanaman 

mengalami cekaman air  maupun tidak. Pemupukan silika mampu menjaga kesuburan 

tanah dan meningkatkan kebugaran dan hasil tanaman. 

 

Kata kunci: silika, kesuburan tanah, kebugaran tanaman, hasil gabah. 
 

1. PENDAHULUAN 

Silika merupakan konstituen utama mineral liat. Praktek budidaya tanaman 

menyebabkan kehilangan silika tanah. Kehilangan silika menyebabkan penurunan 

kandungan asam monosilika yang berdampak pada penurunan  kesuburan tanah. Proses 

kehilangan silika tanah terus terjadi akibat proses pelindihan, erosi dan terikut hasil 

panen tanaman (Matichenkov dan Bocharnikova, 2001). Penurunan kesuburan tanah 

semakin besar dan cepat dengan praktek budidaya tanaman secara intensif. Berbeda 

dengan unsur hara lain, kehilangan Si tanah jarang sekali dikompensasi melalui 

pemupukan. Penurunan asam monosilika tanah menjadi salah satu penyebab penurunan 

hasil tanaman dan munculnya serangan hama dan penyakit (Meena et al., 2014). 

mailto:budiadikrist@gmail.com
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928342001800173
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928342001800173
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 Perubahan pola cuaca ekstrim dan pergeseran musim dampak dari perubahan 

iklim global semakin sering terjadi, dan terkait dengan penurunan ketersediaan air 

tanah. Keterbatasan ketersediaan air tanah dan pergeseran musim menyebabkan 

terjadinya kekeringan yang berlanjut pada kemungkinan kegagalan panen, perubahan  

pola produksi pangan  dan berdampak pada ketahanan pangan nasional. 

Pemupukan silika berperan dalam perbaikan tanah dan meningkatkan kebugaran 

tanaman.  Pemupukan silika mampu menurunkan pelindihan hara N, P dan K 

(Matichenkov and Bocharnikova, 2010), meningkatkan ketersediaan hara tanah, 

terutama N, P, K dan Si (Kristanto, 2016; Ibrahim et al., 2018), meningkatkan kapasitas 

tukar kation (KTK) tanah (Gillman et al., 2002; Coventry et al., 2001) dan 

meningkatkan kapasitas penyimpanan air (Kristanto, 2016). Peran silika dalam 

pertumbuhan dan hasil tanaman sangat nyata (Alvarez dan Datnoff, 2001), karena 

mampu meningkatkan ketahanan kekeringan tanaman (Hatori et al., 2005; Kristanto, 

2016). Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah stagnasi hasil serta penurunan 

produktivitas dan kesuburan tanah, perlu perbaikan manajemen silika tanah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pemupukan silika 

pada perubahan sifat tanah, kebugaran tanaman dan peningkatan produksi padi  pada 

kondisi cekaman kekeringan. 

2. METODE PENELITIAN 

a. Waktu dan Tempat 

 Penelitian dilakukan di rumah kaca Laboratorium Ekologi dan Produksi 

Tanaman, Departemen Pertanian, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Undip.  

b. Alat dan Bahan 

Penelitian menggunakan media tanah dalam pot plastik hitam berukuran tinggi 30 

cm dengan diameter 30cm, berisi 10 kg tanah. Tanah diambil dari lahan kebun 

percobaan dengan  jenis tanah latosol bertekstur lempung  (clay). Silika yang digunakan 

adalah zeolit yang telah dikalsinasi, dengan kadar SiO2 sebesar 62,3%. 

c. Tata Laksana Penelitian 

 Penelitian menggunakaan rancangan acak kelompok, Faktor pertama adalah 

pemupukan silika, yaitu: tanpa pemupukan silika (S0) dan pemupukan silika dosis 

setara 100 g SiO2 m
-2 (S1). Faktor ke dua adalah cekaman air, terdiri atas  cekaman air 
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berupa genangan selama pertumbuhan tanaman (CAG), tanpa cekaman air (CAK, 

kontrol), cekaman kekurangan air pada fase menjelang pembentukan anakan (CAAN) 

dan cekaman kekurangan air pada fase menjelang pembentukan bunga (CAAB). 

Cekaman genangan dilakukan penyiraman dengan tinggi genangan 5 cm yang 

dipertahan sejak tanam sampai panen. Perlakuan kontrol dilakukan penyiraman setinggi 

5 cm dan dibiarkan turun hingga kapasitas lapang, dilakukan  secara berulang sampai 

panen. Cekaman kekurangan air pada fase menjelang pembentukan anakan dan 

pembentukan bunga dilakukan penyiraman setinggi 5 cm dan menjelang pembentukan 

anakan dan pembentukan bunga, selama 15 hari tidak dilakukan penyiraman, kemudian 

disiram setinggi 5 cm hingga panen. 

Parameter yang diukur adalah ketersediaan hara N, P, K dan Si, kapasitas 

memegang air, kapasitas tukar kation tanah, kandungan lignin dan silika akar, batang 

dan daun, stabilitas membran sel akar dan daun, kandungan air, klorofil dan prolin daun, 

jumlah anakan total dan anakan produktif, bobot seribu biji dan hasil gabah. Kadar 

prolin ditentukan berdasarkan metode Bates (1973). Kadar klorofil ditentukan 

berdasarkan metode Arnon dilanjutkan menurut prosedur Guha et al. (2009), kadar 

lignin ditentukan dengan metode spektrofotometri dengan prosedur acetylbromide 

mengikuti prosedur Iiyama dan Wallis (1988). Kadar  silika ditentukan dengan metode 

Spektrofotometri berdasarkan prosedur Korndörfer et al. (2004). 

3. PEMBAHASAN 

a. Pengelolaan Kesuburan Tanah 

Pemupukan silika setara dosis 1000 kg SiO2 per hektar meningkatkan 

ketersediaan hara N, P, K dan Si serta meningkatkan kemampuan kapasitas tukar kation 

dan menyimpan air. Peningkatan ketersediaan hara N, P dan K tanah terkait dengan 

peran silika dalam mencegah pelindihan unsur, sehingga dengan dosis pemupukan yang 

sama meningkatkan ketersediaan unsur hara tanah sehingga meningkatkan efisiensi 

penggunaan pupuk. Pemupukan silika meningkatkan ketersediaan silika yang dapat 

diserap tanaman, sehingga tidak terjadi desilifikasi, tidak terjadi kerusakan kerangka 

lempung (clay) yang pada gilirannya peran lahan dalam mendukung produksi tanaman 

menjadi optimal. 
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Tabel 1. Ketersediaan Hara Nitrogen, Posfor, Kalium dan Silika tanah dengan 

pemupukan Si setelah  inkubasi selama 4 minggu. 

Ketersediaan Unsur Satuan Dosis Pemupukan 

0,00 

Si (kg SiO2/ha) 

100 

N (%) 0,17 0,19 

P2O5 (ppm) 15,00 18,00 

K2O (mg/100 g) 0,29 0,36 

SiO2 (%) 1,11 3,97 

KTK (cmol/kg) 5,90 7,41 

Kapasitas Lapang (%) 39,69 40,13 

 

b. Kebugaran Tanaman dan Hasil  

 Kebugaran tanaman dicerminkan pada parameter stabilitas membran sel akar 

dan daun, kandungan air daun,  kandungan klorofil dan  kandungan prolin (Tabel 02). 

Penyiraman tanaman padi dengan sistem genangan 5 cm dan dibiarkan kandungan 

lengas tanah mencapai kapasitas lapang dan segera digenangi setinggi 5 cm kembali 

secara berulang hingga panen memberikan tingkat kebugaran tanaman yang paling baik 

dibanding penyiraman secara konvensional dengan penggenangan  setinggi 5 cm 

sepanjang pertumbuhan tanaman, maupun yang mengalami cekaman air, baik pada fase 

awal pembentukan anakan dan awal pembentukan bunga. Pada setiap cekaman air, 

pemupukan silika meningkatkan stabilitas membran sel akar dan daun, kandungan air 

daun,  kandungan klorofil dan  kandungan prolin. Meskipun tanaman padi toleran 

terhadap genangan dan membutuhkan air sangat banyak selama pertumbuhannya, 

namun  genangan menyebabkan kerusakan membran sel akar dan kehilangan oksigen. 

Kerusakan akar tercermin pada penurunan stabilitas membran sel akar. Dalam keadaan 

tergenang (anaerobik), akar tanaman padi mengalami kehilangan oksigen radial (radial 

oxygen loss, ROL), yaitu kehilangan oksigen secara difusi dari akar ke rizosfer (Colmer, 

2003). Pemupukan silika meningkatkan proses lignifikasi, deposisi lignin dalam 

sklerensim dan meningkatkan perkembangan pita kasparin di exodermis dan 

endodermis  yang mampu menurunkan kehilangan oksigen radial (radial oxygen loss, 

ROL) (Kotula et al., 2009;  Fleck  et al., 2011).  

 

Tabel 2. Stabilitas Membran Sel, Kandungan Air, Klorofil dan Prolin Daun 

Tanaman Padi yang mengalami Cekaman Kekeringan pada Fase 

Pertumbuhan Berbeda dan Pemupukan Silika. 
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Cekaman 

Air 

Dosis Silika 

(g SiO2/m2) 

Stabilitas 

membran 

Kandungan 

akar daun Air 

Daun 

Klorofil Prolin 

  (%) (%) (%) (mg/g daun) (µmol/g) 

CAG 0,00 81,26 c 78,12 c 78,51 c 3,22 c 3,06 c 

100,00 89,45 ab 85,74 b 83,67 ab 4,54 b 4,21 b 

CAK 

(Kontrol) 

0,00 87,56 b 84,85 b 80,13 bc 5,06 b 2,91 c 

100,00 93, 73 a 91,84 a 85,73 a 6,82 a 3,82 b 

CAAN 0,00 62,03 f 58,55 f 68,33 de 2,25 d 3,13 c 

100,00 72,61 d 68,79 d 78,00 c 3,38 c 5,51 a 

CAAB 0,00 59,30 g 57,78 f 65,48 e 2,13 d 3,21 c 

100,00 67,93 e 63,85 e 71,53 d 3,11 c 5,24 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf berbeda pada setiap kolom  menunjukkan 

perbedaan dalam Uji Wilayah Ganda Duncan, aras 5%. 

 

 Cekaman kekurangan air menyebabkan kerusakan membran sel akar, Membran 

sel akar mengalami penurunan stabilitas dan berdampak pada kebocoran elektrolit. 

Menurut Ahmed et al. (2013), bahwa cekaman kekeringan menyebabkan kerusakan 

membran sel akar yang terukur pada penurunanstabilitas membran sel akar dan daun. 

Kerusakan membran sel akar berdampak pada penurunan kemampuan penyerapan air 

dan hara. Hasil penelitian terdahulu dilaporkan bahwa cekaman kekeringan 

menyebabkan penurunan jumlah unsur yang diserap dan kandungan unsur  dalam 

tanaman. Pemupukan silika mampu meningkatkan jumlah unsur yang diserap dan 

kandungan unsur  N, P, K, Ca dan Mg pada tanaman sorgum (Hussein dan Mahmoud, 

2013),  gandum (Ahmed et al., 2013) dan kacang tanah (Dinh et al., 2014), serta unsur 

N, P, K dan Si pada rumput gajah (Kristanto  et al., 2011) dan sorgum (Kristanto, 

2016). 

 Pemupukan silika meningkatkan kandungan silika dan lignin organ tanaman 

(Tabel 03). Peningkatan kandungan silika dan lignin pada organ tanaman terkait dengan 

komponen dinding sel yang memberikan kekuatan fisik, sehingga tanaman tetap tegak, 

tidak roboh meskipun mengalami cekaman genangan maupun kekeringan.  Menurut 

Greger et al. (2018), silika dan lignin menjadi   komponen dinding sel tanaman. 

Peningkatan sintesis lignin dalam keadaan tercekam diduga merupakan strategi sistem 

pertahanan tanaman menghadapi cekaman. Lignin disintesis sebagai respons terhadap 

cekaman abiotik, seperti  kekeringan, salinitas, dan logam berat (Cabane et al., 2012) 

dan cekaman biotik (Zadworna et al., 2014). Oleh beberapa peneliti, diduga bahwa 
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biosintesis lignin merupakan strategi sistem pertahanan tanaman dalam menghadapi 

cekaman abiotik dan biotik (Cabane et al., 2012; Zadworna et al., 2014;  Greger et al., 

2018). 

Tabel 3. Kandungan Lignin dan Silika Akar, batang dan DaunTanaman Padi yang 

mengalami Cekaman Kekeringan pada Fase Pertumbuhan Berbeda dan 

Pemupukan Silika. 

Cekaman 

Air 

Dosis 

Silika 

(g SiO2/m2) 

Kandungan lignin (mg/g) Kandungan Silika (mg/g) 

akar batang daun akar batang daun 

CAG 0,00 14,89 b 9,21 bc 2,74 c 22,61 c 13,99 c 4,16 c 

100,00 17,92 a 11,60 a 4,72 a 34,91 a 22,60 b 9,20 b 

CAK 

(Kontrol) 

0,00 9,48 e 7,43 d 1,78 e 26,82 b 21,02 b 5,04 c 

100,00 12,14 d 9,29 bc 3,84 b 36,66 a 28,05 a 11,60 a 

CAAN 0,00 13,38 c 8,69 c 2,27 d 20,85 c 13,54 c 3,54 c 

100,00 17,33 a 10,15 

ab 

4,03 b 

37,03 a 21,69 b 8,61 b 

CAAB 0,00 13,69 c 8,91 c 2,35 cd 21,71 c 14,13 c 3,73 c 

100,00 17,47 a 10,51 

ab 

4,14 b 

37,38 a 22,49 b 8,86 b 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf berbeda pada setiap kolom  menunjukkan  

perbedaan dalam Uji Wilayah Ganda Duncan, aras 5%. 

 

 Cekaman air, baik genangan maupun kekurangan air menurunkan stabilitas 

membran sel daun, kadar air daun dan kandungan klorofil, namun meningkatkan 

kandungan prolin daun. Penurunan kandungan klorofil akibat cekaman air, baik 

genangan maupun kekurangan air berkaitan dengan kerusakan jaringan daun yang 

terukur pada penurunan stabilitas membran sel, degradasi kloroplas dan hambatan 

sintesis klorofil  dan perangkat fotosintesis. Penurunan stabilitas membran sel daun, 

kadar air daun dan kandungan klorofil terkait dengan penurunan kemampuan 

fotosintesis yang berlanjut pada akumulasi bahan kering sebagai hasil tanaman. 

Beberapa peneliti melaporkan bahwa cekaman air menyebabkan rendahnya kandungan 

air daun, kerusakan membran sel daun (Ahmed et al., 2013), menurunkan pertukaran 

dan ketersediaan CO2  (Silva et et al., 2013), kandungan, jumlah dan stabilitas klorofil  

(Hassanzadeh et al., 2009; Zarei et al., 2013) yang berlanjut pada penurunan laju 

fotosintesis tanaman padi (Chen et al., 2011), jagung (Greger et al., 2018), sorgum 

(Abadi et al., 2014; Kristanto, 2016) dan gandum (Zarei et al., 2013). Pemupukan silika 

meningkatkan stabilitas membran sel akar dan daun, kadar air daun dan kandungan 

klorofil, serta meningkatkan kandungan prolin daun, baik pada tanaman yang 
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mengalami cekaman air maupun tidak. Peningkatan parameter tersebut menunjukkan 

bahwa silika mampu meningkatkan kebugaran tanaman. 

Tabel 4. Jumlah Anakan Padi yang mengalami Cekaman Kekeringan pada Fase 

Pertumbuhan Berbeda dan Pemupukan Silika. 

Cekaman Dosis 

Silika 

 

Jumlah Anakan Jumlah 

biji per 

malai 

Bobot 

1000 biji 

Hasil 

biji per 

rumpun 

Total Produktif 

 (g SiO2/m2) (anakan) (anakan) (butir) (g) (g) 

CAG   0,00 15,15 e 13,75 bc 193 bcd 23,46 c 62,26 c 

100,00 18,21 c 13,89 b 211 ab 24,09 b 70,60 b 

CAK 

(Kontrol) 

    0,00 19,56 b 14,56 b 206 abc 24,24 b 72,70 b 

100,00 20,73 a 15,73 a 218 a 25,26 a 86,62 a 

CAAN     0,00 14,14 f 9,14 f 185 cd 23,32 c 39,43 e 

100,00 16,27 d 11,27 e 205 abc 23,91 bc 55,24 d 

CAAB     0,00 14,38 f 9,38 f 181 d 23,13 c 39,27 e 

100,00 17,08 d 12,08 d 198 bcd 23,79 bc 56,90 d 

Keterangan :  Angka yang diikuti huruf berbeda pada setiap kolom  menunjukkan 

perbedaan dalam Uji Wilayah Ganda Duncan, aras 5%.  

 

 Cekaman air, baik kekurangan air maupun genangan menurunkan jumlah anakan 

total, anakan produktif, jumlah biji per malai, bobot seribu biji dan hasil biji padi (Tabel 

04). Jumlah anakan total dan produktif meningkat dengan pemupukan silika. Hal ini 

merupakan indikasi bahwa pemupukan silika mampu meningkatkan kebugaran 

tanaman. Penurunan jumlah biji per malai, bobot seribu biji dan hasil biji tersebut 

terkait dengan hambatan perkembangan bunga dan penyerbukan, laju fotosintesis dan 

translokasi hasil fotosintesis. Cekaman air menurunkan laju fotosintesis, translokasi dan 

distribusi hasil asimilasi dari daun ke seluruh organ tanaman, dan berdampak pada 

penurunan akumulasi bahan kering termasuk pada organ malai dan biji sehingga 

menyebabkan penurunan jumlah biji per malai, bobot seribu biji dan hasil biji. Cekaman 

kekurangan air pada fase awal pembungaan menyebabkan sterilitas bunga, menurunnya 

viabilitas benang sari, mengurangi perpanjangan malai dan aborsi bakal biji sehingga 

menurunkan panjang malai dan jumlah biji per malai dan hasil biji per tanaman (Lack et 

al., 2012) dan bobot butiran biji atau bobot 1000 biji (Reca et et al., 2001; Zarei et al., 

2013). Cekaman kekeringan menyebabkan hambatan proses fotosintesis, pembungaan 

lebih cepat (Jongrungklang et al., 2013)  dan umur panen yang lebih pendek (Kamali et 

al., 2013).  Berbunga lebih awal dan panen lebih cepat menyebabkan waktu dan laju 

pengisian (kharbohidrat) biji lebih singkat dengan jumlah kharbohidrat yang diisikan 
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lebih sedikit (Zarei et al., 2013), sehingga menurunkan ukuran butir menjadi kecil dan 

menurunkan jumlah biji  per malai dan hasil biji. Beberapa peneliti melaporkan, bahwa 

cekaman kekeringan menurunkan hasil biji per tanaman dan bobot 1000 biji padi 

(Akram et al., 2013) dan sorgum (Abadi et al., 2014; Morad et al., 2014; Neto et al., 

2014). Pemupukan silika dapat meningkatkan hasil tanaman yang mengalami cekaman 

air. Beberapa peneliti melaporkan bahwa pemupukan silika mampu meningkatkan hasil 

padi (Chen et al., 2011; Fleck et al., 2011; Ibrahim et al., 2018), sorgum (Kristanto, 

2016) dan gandum (Ahmed et al., 2013; Greger et al., 2018) yang mengalami cekaman 

air.   

4. KESIMPULAN 

 Hasil penelitian diperoleh bahwa cekaman air, baik genangan maupun 

kekeringan menurunkan kandungan silika pada akar, batang dan daun,  stabilitas 

membran sel akar dan daun, kandungan air, klorofil dan prolin daun, jumlah anakan 

total dan anakan produktif, bobot seribu biji dan hasil gabah, tetapi meningkatkan 

kandungan lignin akar, batang dan daun. Pemupukan silika meningkatkan ketersediaan 

hara N, P, K dan Si, kapasitas memegang air, kapasitas tukar kation tanah, 

meningkatkan kandungan silika dan lignin pada akar, batang dan daun,  meningkatkan 

stabilitas membran sel akar dan daun, kandungan air, klorofil dan prolin daun, jumlah 

anakan total dan anakan produktif, bobot seribu biji dan hasil gabah, baik tanaman 

mengalami cekaman air  maupun tidak. Pemupukan silika mampu menjaga kesuburan 

tanah dan meningkatkan kebugaran dan hasil tanaman. 

 Pemupukan silika perlu dimasukkan dalam komponen sistem produksi tanaman, 

dalam upaya menjaga kesuburan tanah dan meningkatkan hasil tanaman secara 

berkelanjutan. 
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SUPLEMENTASI ENZIM CELULASE, PRECURSOR KARNITIN DAN 

MINYAK IKAN DALAM RANSUM TERHADAP KADAR ASAM LEMAK, 

Eikosapentaenoic Acid DAN Dokosaheksaenoic Acid DAGING AYAM 

KAMPUNG 

 
Sudibya1) & J.Riyanto1) 

Prodi Peternakan Fakultas Pertanian UNS 

 

ABSTRAK 

Produk formula pakan dan daging ayam kampung yang kaya asam lemak omega-3 dan rendah 

kolesterol belum banyak diungkap maka sangat perlu untuk diteliti. Penelitian serupa sudah dilakukan 

pada ayam broiler, burung puyuh, sapi potong,domba,sapi perah serta kambing perah merupakan 

bahan pijakan. Tujuan khusus mengkaji kadar asam lemak, EPA dan DHA daging ayam kampung. 

Menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 5 perlakuan dengan 6 kali ulangan. Setiap unit 

ulangan berisi 5 ekor ayam kampung jantan periode grower. Perlakuannya masing-masing:P0= 

Ransum kontrol,P1=P0+0,1% enzim selulase,P2=P1 +L-karnitin 30 ppm, P3=P2 +minyak ikan tuna 

dengan level 4% dalam ransum, P4=P3+ minyak ikan lemuru  dengan level 4% dalam  ransum. Hasil 

analisis variansi menunjukkan bahwa suplementasi  enzim selulase dan minyak ikan serta l-karnitin  

dalam ransum berpengaruh sangat  nyata (P<0,01) terhadap kadar asam lemak tak jenuh dan jenuh 

serta kadar  EPA dan DHA pada daging ayam kampung. Kesimpulannya adalah suplementasi enzim 

selulase dan minyak ikan serta l-karnitin   dalam ransum   mampu meningkatkan  kadar asam lemak 

tak jenuh dan EPA serta DHA, namun menurunkan kadar  asam lemak jenuh  daging ayam kampung.   

 

Kata Kunci: enzim selulase,l-karnitin,  minyak  ikan tuna  dan  minyak  ikan lemuru.  

 

1. PENDAHULUAN 

           Membuat produk daging ayam kampung yang kaya akan asam lemak 

omega-3 dan 6 serta rendah kolesterol merupakan terobosan baru untuk menghasilkan 

produk hewani yang sehat. Produk tersebut dapat dibuat dengan memanipulasi yakni 

dengan suplementasi enzim selulase dan minyak ikan serta l- karnitin yang dicampur 

dalam ransum. Selanjutnya perlu dikaji perubahan komposisinya dari produk tersebut 

setelah dilakukan pemasakan (daging masak dan sate ayam kampung) dengan cara uji 

organoleptik dan kimiawi. 

 Penelitian tentang produk daging ayam kampung yang kaya asam lemak omega-

3 belum banyak diungkap, namun sebagai bahan pijakan pada telur ayam kampung, 

(2018), puyuh,daging ayam broiler, sapi potong pernah dilakukan oleh Sudibya 

dkk.(2003) yang dilanjutkan pada tahun (2006) serta pada tahun (2007) pada ternak 

kambing dan pada tahun (2009) pada sapi perah, tahun (2012) pada air susu kambing 
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serta tahun (2013) pada telur puyuh hasilnya sangat signifikan oleh karena itu bila 

metode tersebut diterapkan pada ayam kampung jantan dampaknya tidak mengalami 

perbedaan.  

 Suplementasi enzim selulase dalam ransum mampu merombak struktur selulosa 

menjadi gula-gula reduksi yang akan digunakan sebagai sumber energi yang potensial 

bagi ternak dan dapat meningkatkan nilai kecernannya. 

Penambahan L-karnitin dalam pakan yang mengandung lemak sangat 

dibutuhkan, L-karnitin berperan dalam transfer asam lemak rantai panjang untuk 

melintasi membran dalam mitokondria menuju ke matriks mitokondria sehingga 

meningkatkan hasil energinya (Owen, 1996). Selanjutnya Suplementasi L-karnitin juga 

dapat digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol daging, dapat meningkatkan 

digestibilitas nutrient, memperbaiki konversi pakan dan dapat menurunkan kandungan 

lemak karkas (Owen et al., 2001). 

 Sumber asam lemak omega-3 banyak dijumpai  pada ikan laut, utamanya ikan 

lemuru, ikan tuna dan ikan hiu. Ikan lemuru bila di pres akan menghasilkan minyak 

ikan yang banyak mengandung asam lemak omega-3 utamanya EPA 

(Eikosapentaenoat) 34,17% dan DHA (Dokosaheksaenoat) sebanyak 17,40 persen dan 

kandungan lemaknya 6% serta TDN 182 kkal/kg sedang  minyak ikan Tuna bila di pres 

akan menghasilkan minyak ikan yang banyak mengandung asam lemak omega-3 

utamanya EPA (Eikosapentaenoat) 33,6hingga 44,85% dan DHA (Dokosaheksaenoat) 

sebanyak 14,64% serta mengandung lemak 5,8% dan TDN 178 kkal/kg (Sudibya  dkk. 

2010 dan 2013). Atas dasar perbedaan kandungan tersebut perlu diteliti untuk 

dibandingkan. 

 Minyak ikan merupakan sumber lemak. Manipulasi metabolisme lemak dalam 

rumen ditujukan untuk menghasilkan dua partikel yang pertama mengontrol pengaruh 

antimikroba dari asam lemak untuk meminimkan gangguan fermentasi rumen, sehingga 

level lemak tertinggi dapat dimasukkan dalam pakan, kedua mengontrol biohidrogenasi 

untuk meningkatkan absorpsi asam lemak yang dikehendaki untuk meningkatkan 

kualitas nutrisi produk ternak (Chillard, 1993). Suplementasi minyak ikan dalam pakan 

harus dengan dosis tertentu agar tidak mengganggu aktivitas mikroorganisme rumen. 

Jenkins (1993) menyatakan bahwa penambahan minyak ikan dalam pakan ruminansia 

tidak boleh lebih dari 6-7% dari bahan kering ransum karena akan mempengaruhi 
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fermentasi mikroorganisme rumen.Asam lemak tak jenuh dapat mengalami hidrogenasi 

dalam rumen menjadi lemak jenuh padat yang sulit dicerna.Oleh karena itu agar tidak 

menganggu aktivitas rumen, sebelum dicampur dalam pakan, lemak diberi perlakuan.  

Salah satu cara memproteksi asam lemak diantaranya dapat dilakukan dengan diikat 

pada ion logam yang dapat membentuk garam asam lemak atau lebih dikenal sebagai 

sabun.  

Sudibya (1998) fungsi asam lemak omega-3 dalam menurunkan kadar kolesterol 

melalui dua cara yakni: 1) merangsang ekskresi kolesterol melalui empedu dari hati ke 

dalam usus dan 2) merangsang katabolisme kolesterol oleh HDL ke hati kembali 

menjadi asam empedu dan tidak diregenerasi lagi namun dikeluarkan bersama ekskreta.  

 Daging ayam kampung biasanya dikonsumsi oleh manusia dalam keadaan 

dimasak (sate ayam) sehingga perlu dilakukan uji organoleptik (rasa, bau dan warna) 

dan kandungan asam lemak omega-3 apakah mengalami perubahan atau tidak serta 

produk oksidasi lemak dengan kadar peroksida serta kadar malonaldehid dengan uji 

TBA (asam thiobarbiturat).    

Atas dasar pemikiran di atas perlu adanya penelitian dengan judul “Suplementasi        

Enzim Selulase dan l- Karnitin serta Minyak Ikan Dalam Ransum Pengaruhnya 

Terhadap Kadar Asam lemak dan Eikosapentaenoat serta Dokosaheksaenoat Daging 

Ayam Kampung“. 

Tujuan  Penelitian: 

a. Mengkaji fungsi enzim selulase dalam proses pencernaan. 

b. Memanfaatkan bahan limbah minyak ikan tuna dan minyak ikan lemuru yang 

kaya akan sumber asam lemak omega-3 sebagai bahan suplemen pada pakan 

ternak. 

c. Mengkaji fungsi L-karnitin dalam menurunkan kadar lemak telur  ayam 

kampung. 

d. Memproduksi daging ayam kampung yang mengandung asam lemak 

Eikosapentaenoat (EPA) dan Dokosaheksaenoat (DHA)  tinggi  sebagai bahan 

pangan sehat. 

e. Mengkaji penggunaan dari produk daging untuk pencegahan beberapa penyakit 

pada manusia.    
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2. METODE PENELITIAN 

2.1.  TATA LAKSANA PENELITIAN 

Menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan masing-

masing yakni: 

P0= Ransum control (bekatul, jagung kuning dan konsentrat untuk ayam petelur ). 

P1=P0+enzim selulase 0,1% dalam ransum 

P2=P1 +L-karnitin 30 ppm setara dengan 0,003% dalam ransum, 

P3=P2 + minyak ikan tuna dengan level 4% dalam ransum 

P4=P2 + minyak ikan lemuru dengan level 4% dalam ransum 

dan diulang sebanyak 6 kali. Setiap unit ulangan berisi 5 ekor ayam kampung 

jantan periode grower. 

Susunan ransum pada penelitian ini dilihat pada tabel 1, 2, 3 dan 4. 

Tabel  1. Kebutuhan nutrient ayam kampung periode grower   

Kandungan Nutrient Grower 

Protein kasar (%) 15 

ME (kkal/kg) Min 2750 

Serat kasar (%) 10 

Lemak kasar (%) 7 

Kalsium (%) 1 

Phospor tersedia (%) 0,4 

(Sumber :Sudaryani dan Santoso (2003) serta  Iskandar (2006)) 

Tabel 2. Kandungan nutrien pada bahan pakan yang digunakan     

Kandungan nutrien ME PK LK SK Ca P abu 

Bekatul1) 2887 12 10,7 5,2 0,04 1,27 7,70 

Jagung kuning 3321 8,9 4,0 2,2 0,02 0,08 1,7 

Konsentrat ayam 

petelur  3) 

1960 36 2,0 8,0 12 15 35 

Minyak ikan tuna 2) 8260 - 5,8 0,75 - - - 

Minyak ikan 

lemuru2) 

8280 - 6,0 0,70 - - - 

L-karnitin - 30 - - - - - 

Mineral - - - - 22 15 16 

1)Hartadi et al (2005) 

2)Sudibya dkk.,(2015)    

3) Comfeed (2017) 
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Tabel 3.Susunan ransum pada ayam kampung 

Macam bahan ransum 

(%) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Bekatul 50 50 50 50 50 

Jagung  kuning 25 25 25 25 25 

Konsentrat ayam 

petelur 

25 25 25 25 25 

Enzim selulse 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

L-Karnitin 0 0 0,003 0,003 0,003 

Minyak ikan tuna 0 0 0 4 0 

Minyak ikan lemuru 0 0 0 0 4 

Total 100 100,1 100,103 104,103 104,103 
 

 

Tabel 4. Kandungan nutrien (100%) 

Kandungan 

nutrien 

P0 P1 P2 P3 P4 

Protein kasar 

(%) 

17.225 17.225 17.225 17.225 17.225 

ME  kkal/kg 2763.75 2763.75 3094.15 3094.95 3094.95 

Lemak kasar 

(%) 

6.85 6.85 7.08 7.09 7.09 

Serat kasar (%) 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 

Kalsium (%) 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 

Phospor (%) 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Sumber: Hasil Perhitungan Berdasar Tabel 3 

 

Tabel 5. Kandungan Nutrien (100%) 

Kandungan nutrient P0 P1 P2 P3 P4 

Protein kasar 

(%) 

17.225 17.225 17.225 17.225 17.225 

ME  kkal/kg 2763.75 2763.75 3094.15 3094.95 3094.95 

Lemak kasar 

(%) 

6.85 6.85 7.08 7.09 7.09 

Serat kasar (%) 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 

Kalsium (%) 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 

Phospor (%) 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Sumber: Hasil Perhitungan Berdasar Tabel 4 

 

Peubah yang diukur yakni: 

- Kadar asam lemak eikosapenaenoat (EPA) dan dokosaheksaenoat (DHA) pada 

daging ayam kampung dengan metode (AOAC, 2001).  

- Kadar asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh dengan metode (AOAC, 

2001). 
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2.2.  ANALISIS DATA 

Data dianalisis dengan sidik ragam dan dilanjutkan uji kontras orthogonal  

(Steel dan Torrie, 1980 ). Model matematik yang digunakan yaitu : 

Yij =   + αi + ij 

(i=1,2, 3,4 dan 5; j=1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ) 

yang mana: 

Yij      =Pengamatan pada unit eksperimen ke-j dalam suplementasi  minyak ikan  dan 

precursor karnitin dalam ransum yang mengandung enzim selulase  ke-i 

 = Rataan umum 

i       = Pengaruh suplementasi minyak ikan dan precursor karnitin dalam ransum yang 
mengandung  enzim selulase ke-i 

ij = Pengaruh kesalahan percobaan ke-j dalam  suplementasi minyak ikan dan 

precursor karnitin dalam ransum yang mengandung enzim selulase  ke-i 

 

3. PEMBAHASAN 

Kadar Asam lemak EPA (Eikosapentaenoat) dalam daging ayam kampung 

Kadar asam lemak  EPA  yang tertinggi pada perlakuan   P4 yakni 3,45  %  

sedangkan yang terendah pada perlakuan P0 yakni  0,59  persen.Data selengkapnya 

terlihat pada Tabel 6. 

Tabel 6.  Rataan kadar  EPA serta  DHA  pada daging  ayam kampung 

Peubah yang diukur P0 P1 P2 P3 P4 

Kadar EPA  (%) 0,59a 0,57a 0,73a 3,30b 3,45b 

Kadar DHA (%) 0,81a 0,84a 0,85a 4,30b 4,40b 

Keterangan: Huruf superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0,01)     

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan suplementasi minyak  ikan  

dan l-karnitin 30 ppm dalam ransum yang mengandung enzim selulase 0,1 persen 

berpengaruh sangat  nyata (P<0,01 ) terhadap kadar EPA pada daging. Dari uji lanjut 

orthogonal kontras  terlihat bahwa kadar EPA daging  pada  P0 dan P1 serta P2 berbeda 

sangat nyata dengan P3 dan P4. Selanjutnya  P3 dan P4  berbeda tidak nyata.  

Pada perlakuan P1 dan P2 yakni suplementasi enzim selulase dan L-karnitin 30 

ppm dalam ransum yang mengandung enzim selulase 0,1 persen berpengaruh tidak 

nyata (P>0,05) terhadap kadar EPA, hal ini dapat dijelaskan bahwa enzim selulase dan 
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l-karnitin (bahan keduanya) tidak mengandung sumber asam lemak tak jenuh, sehingga 

tidak dapat meningkatkan deposisi EPA dalam dagingnya. 

Pada perlakuan suplementasi minyak ikan tuna  (P3 ) dan minyak ikan lemuru 

(P4) berpengaruh sangat nyata (P<0,01) dapat meningkatkan kandungan EPA  daging 

ayam, hal ini karena kedua minyak ikan tersebut  mengandung  asam lemak tak jenuh 

yang sangat tinggi sehingga mampu meningkatkan kadar asam lemak esensiel utamanya 

kadar EPA dalam dagingnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Suarez et al. (1996) yang 

menyatakan bahwa suplementasi asam lemak omega-3 pada ransum berpengaruh 

terhadap konsentrasi asam lemak tak jenuh utamanya EPA pada jaringan tubuh. Hal ini 

diperjelas dalam penelitian Sudibya dkk (2006, 2007, 2009, 2015, 2016 dan 2017) 

bahwa produk daging sapi,daging kambing,daging domba, air susu kambing,air susu 

sapi perah dan telur ayam kampung (semua produk tersebut kaya akan EPA) apabila 

dalam ransumnya disuplementasi dengan sumber asam lemak tak jenuh tinggi (minyak 

ikan tuna dan minyak ikan lemuru) .Selanjutnya P3  berbeda tidak nyata dengan P4, hal 

ini disebabkan  oleh kandungan asam lemak tak jenuh pada  minyak ikan tuna dengan 

minyak ikan lemuru yang relatif  sama sehingga pengaruhnya  tidak nampak berbeda.  

 

Kadar Asam lemak DHA (Dokosaheksaenoat)   dalam daging ayam kampung 

Kadar asam lemak DHA  yang tertinggi pada perlakuan   P5 yakni  4,40 %  

sedangkan yang terendah pada perlakuan P0 yakni  0,81  persen.Data selengkapnya 

terlihat pada Tabel 10. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan 

suplementasi minyak  ikan  dan L-karnitin 30 ppm dalam ransum yang mengandung 

enzim selulase 0,1 persen berpengaruh sangat  nyata (P<0,01 ) terhadap kadar DHA 

pada daging. Dari uji lanjut orthogonal kontras  terlihat bahwa kadar DHA telur  pada  

P0 dan P1 serta P2 berbeda sangat nyata dengan P3 dan P4. Selanjutnya P3 dan P4  

berbeda tidak nyata  terhadap kadar DHA daging.  

Pada perlakuan P1 dan P2 yakni suplementasi enzim selulase dan L-karnitin 30 

ppm dalam ransum yang mengandung enzim selulase 0,1 persen berpengaruh tidak 

nyata (P>0,05) terhadap kadar DHA, hal ini dapat dijelaskan bahwa enzim selulase dan 

l-karnitin (bahan keduanya) tidak mengandung sumber asam lemak tak jenuh, sehingga 

tidak dapat meningkatkan deposisi DHA dalam dagingnya. 
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Pada perlakuan suplementasi minyak ikan tuna (P3) dan minyak ikan lemuru 

(P4) berpengaruh sangat nyata  dapat meningkatkan kandungan DHA  daging ayam, hal 

ini karena kedua minyak ikan tersebut  mengandung  asam lemak tak jenuh yang sangat 

tinggi sehingga mampu meningkatkan kadar asam lemak esensiel utamanya kadar DHA 

dalam dagingnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Suarez et al. (1996) yang 

menyatakan bahwa suplementasi asam lemak omega-3 pada ransum berpengaruh 

terhadap konsentrasi asam lemak tak jenuh  utamanya DHA pada jaringan tubuh. Hal 

ini diperjelas dalam penelitian Sudibya dkk (2006, 2007, 2009, 2015, 2016 dan 2017) 

bahwa produk daging sapi, daging kambing, daging domba, air susu kambing, air susu 

sapi perah dan telur ayam kampung (semua produk tersebut kaya akan DHA ) apabila 

dalam ransumnya disuplementasi dengan sumber asam lemak tak jenuh tinggi (minyak 

ikan tuna dan minyak ikan lemuru). Selanjutnya P3 berbeda tidak nyata dengan P4, hal 

ini disebabkan oleh kandungan asam lemak tak jenuh pada  minyak ikan tuna dengan 

minyak ikan lemuru yang relatif  sama sehingga pengaruhnya  tidak nampak berbeda.  

Kadar Asam lemak tak jenuh pada telur ayam kampung 

Kadar asam lemak tak jenuh  yang tertinggi pada perlakuan   P4 yakni  75,88 %  

sedangkan yang terendah pada perlakuan P0 yakni  67,72  persen.Data selengkapnya 

terlihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Rataan kadar asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh pada daging 

ayam kampung 

Peubah yang diukur 

 

P0 P1 P2 P3 P4 

Kadar as.lemak jenuh (%) 32,28a 31,24a 30,96a 24,24b 24,12b 

Kadar as.lemak tak jenuh (%) 67,72a 68,76a 69,04a 75,76b 75,88b 

 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlkuan suplementasi minyak  ikan  

dan L-karnitin 30 ppm dalam ransum yang mengandung enzim selulase 0,1 persen 

berpengaruh sangat  nyata (P<0,01) terhadap kadar asam lemak tak jenuh pada daging. 

Dari uji lanjut orthogonal kontras  terlihat bahwa kadar asam lemak tak jenuh daging  

pada  P0 dan P1 serta P2 berbeda sangat nyata dengan P3 dan P4. Selanjutnya  P3 dan 

P4 berbeda tidak nyata  terhadap kadar asam lemak tak jenuh daging.  

Pada perlakuan P1 dan P2 yakni suplementasi enzim selulase dan L-karnitin 30 

ppm dalam ransum yang mengandung enzim selulase 0,1 persen berpengaruh tidak 
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nyata (P>0,05) terhadap kadar asam lemak tak jenuh , hal ini dapat dijelaskan bahwa 

enzim selulase dan L-karnitin (bahan keduanya )  tidak  mengandung sumber asam 

lemak tak jenuh, sehingga tidak dapat meningkatkan deposisi asam lemak tak jenuh 

dalam telurnya. 

Pada perlakuan suplementasi minyak ikan tuna  (P3) dan minyak ikan lemuru 

(P4) berpengaruh sangat nyata  dapat meningkatkan kandungan asam lemak tak jenuh  

daging ayam, hal ini karena kedua minyak ikan tersebut  mengandung  asam lemak tak 

jenuh yang sangat tinggi sehingga mampu meningkatkan kadar asam lemak esensiel 

utamanya asam lemak tak jenuh dalam telurnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Suarez 

et al. (1996) yang menyatakan bahwa suplementasi asam lemak omega-3 pada ransum 

berpengaruh terhadap konsentrasi asam lemak tak jenuh  pada jaringan tubuh. Hal ini 

diperjelas dalam penelitian Sudibya dkk (2006, 2007, 2009, 2015 dan 2016) bahwa 

produk daging sapi,daging kambing,daging domba, air susu kambing dan air susu sapi 

perah (semua produk tersebut kaya akan asam lemak tak jenuh) apabila dalam 

ransumnya disuplementasi dengan sumber asam lemak tak jenuh tinggi (minyak ikan 

tuna dan minyak ikan lemuru) .Selanjutnya P3  berbeda tidak nyata dengan P4, hal ini 

disebabkan  oleh kandungan asam lemak tak jenuh pada  minyak ikan tuna dengan 

minyak ikan lemuru yang relatif  sama sehingga pengaruhnya  tidak nampak berbeda.  

 

Kadar Asam lemak jenuh  dalam daging ayam kampung 

Kadar asam lemak jenuh yang tertinggi pada perlakuan P0 yakni 32,28 % 

sedangkan yang terendah pada perlakuan P4 yakni 24,12 %. Data selengkapnya terlihat 

pada Tabel 10. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan suplementasi 

minyak ikan dan L-karnitin 30 ppm dalam ransum yang mengandung enzim selulase 0,1 

persen berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar asam lemak  jenuh pada 

daging ayam kampung. Dari uji lanjut orthogonal kontras  terlihat bahwa kadar asam 

lemak  jenuh daging  pada  P0 dan P1 serta P2 berbeda sangat nyata dengan P3 dan P4. 

Selanjutnya  P3 dan P4 berbeda tidak nyata  terhadap kadar asam lemak jenuh daging. 

Pada perlakuan P1 dan P2 yakni suplementasi enzim selulase dan L-karnitin 30 ppm 

dalam ransum berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar asam lemak jenuh, hal 

ini dapat dijelaskan bahwa enzim selulase  dan l-karnitin (bahan keduanya) tidak 
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mengandung sumber asam lemak tak jenuh, sehingga tidak dapat menurunkan deposisi 

asam lemak jenuh dalam dagingnya. 

Pada perlakuan suplementasi minyak ikan tuna (P3) dan minyak ikan lemuru 

(P4) berpengaruh sangat nyata dapat menurunkan kandungan asam lemak  jenuh daging 

ayam kampung, hal ini karena kedua minyak ikan tersebut  mengandung  asam lemak 

tak jenuh yang sangat tinggi sehingga mampu menurunkan kadar asam lemak jenuh 

dalam dagingnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Suarez et al. (1996) yang 

menyatakan bahwa suplementasi asam lemak tak jenuh pada ransum berpengaruh 

menurunkan terhadap konsentrasi asam lemak jenuh pada jaringan tubuh. Hal ini 

diperjelas dalam penelitian Sudibya dkk (2006,2007,2009,2015 dan 2016) bahwa 

produk daging sapi,daging kambing,daging domba, air susu kambing  dan air susu sapi 

perah (semua produk tersebut miskin akan asam lemak jenuh) apabila dalam ransumnya 

disuplementasi dengan sumber asam lemak tak jenuh tinggi (minyak ikan tuna dan 

minyak ikan lemuru). Selanjutnya P3 berbeda tidak nyata dengan P4, hal ini disebabkan 

oleh kandungan asam lemak tak jenuh pada minyak ikan tuna dengan minyak ikan 

lemuru yang relatif sama sehingga pengaruhnya tidak nampak berbeda.  

 

4. KESIMPULAN  

Kesimpulan penelitian ini adalah: Suplementasi minyak ikan 67,72  4% dan  L-

karnitin 0,003% dalam ransum yang mengandung enzim selulase 0,1 % mampu  

meningkatkan kadar EPA dari 0,59 % hingga 3,45 % dan kadar DHA mulai 0,81 % 

menjadi 4,4 % serta kadar asam lemak tak jenuh mulai 67,72 % hingga 75,88 % namun 

menurunkan kandungan asam lemak jenuh dari 32,28 % menjadi 24,12 %.  
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ABSTRAK 

Sistem budidaya tumpangsari merupakan salah satu solusi dalam mengatasi semakin 

berkurangnya lahan pertanian dan masih kecilnya luasan kepemilikan lahan sebagian 

besar petani Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi genotipe 

tomat toleran naungan berdaya hasil tinggi pada tumpang sari jagung dan tomat. 

Sebanyak 7 genotipe tomat dan 3 varietas tomat komersil ditanam secara monokultur 

dan tumpangsari dengan jagung dalam rancangan tersaranga (nested design) dengan 4 

ulangan. Penanaman dilakukan di Kebun Percobaan IPB Pasir Kuda, Ciomas, Bogor 

pada Januari – April 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 genotipe 

tomat yang memiliki hasil lebih tinggi pada budidaya tumpang sari dengan jagung 

dibandingkan secara monokultur.  

 

Kata kunci: agroforestry, intensitas cahaya rendah, toleran naungan 
 

1. PENDAHULUAN 

Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian. Namun luas 

kepemilikan lahan pertanian oleh lebih dari 50% petani Indonesia tidak sampai 0.5 ha 

(Susilowati dan Maulana, 2012). Oleh karena itu, perlu dilakukan optimasi pemanfaatan 

lahan pertanian untuk dapat meningkatkan pendapatan petani Indonesia. Salah satunya 

dengan pemanfaatan jenis atau varietas tanaman toleran intensitas cahaya rendah yang 

berdaya hasil tinggi pada sistem budidaya tumpang sari seperti tanaman tomat. Terdapat 

genotipe-genotipe tomat yang toleran bahkan senang dengan naungan sampai dengan 

naungan 50% (Baharudin et al., 2014; Sulistyowati et al., 2016).  

Jagung manis merupakan tanaman sereal terpenting ke-3 di dunia setelah gandum 

dan padi (Javid et al., 2015). Jagung manis juga merupakan salah satu tanaman palawija 

yang potensial dijadikan sebagai komoditas unggulan agribisnis karena permintaannya 

yang terus meningkat (Siregar et al., 2015). Hal ini menjadikan tanaman jagung 
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seringkali digunakan pada sistem budidaya tumpang sari. Namun demikian, informasi 

tentang penggunaan genotipe tomat toleran naungan yang berdaya hasil tinggi pada 

budidaya tumpangsari jagung manis dan tomat belum banyak ditemukan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui potensi genotipe tomat toleran naungan berdaya hasil tinggi 

pada tumpang sari jagung dan tomat. 

 

2. METODE PENELITIAN 

a. Waktu dan Tempat  

Penelitian ini di laksanakan di Kebun Percobaan IPB Pasir Kuda, Ciomas, Bogor 

pada Januari sampai dengan April 2018. Lokasi penelitian berada pada ketinggian 250 

mdpl dengan tanah bertipe latosol.  

b. Tata Laksana Penelitian 

Sebanyak 10 genotipe tomat (2 genotipe tetua, 5 galur harapan, dan 3 varietas 

komersial) ditanam pada kondisi tanpa naungan (N0) dan naungan jagung manis (N1) 

dalam rancangan petak tersarang (nested design) dengan 4 ulangan. Terdapat 20 

tanaman pada setiap plot percobaan dengan 10 tanaman digunakan sebagai tanaman 

sampel. Setiap 2 baris tanaman tomat (jarak tanam 50 cm x 50 cm) ditanam diantara 2 

baris tanaman jagung (jarak tanam 100 cm x 20 cm) tanpa menggunakan bedengan. 

c. Analisis Data 

Beberapa karakter yang diamati pada penelitian ini adalah karakter jumlah buah 

per tanaman, bobot per buah dan bobot buah pertanaman. Data dianalisis dengan uji F 

dengan uji lanjut DMRT pada taraf 5% jika hasil uji F berpengaruh nyata. 

3. PEMBAHASAN 

Pengamatan terhadap iklim mikro menunjukkan bahwa terjadi penurunan 

intensitas cahaya dan temperatur serta kenaikan kelembaban pada naungan jagung 

manis dibandingan pada kondisi tanpa naungan. Namun demikian tingkat naungan 

jagung manis tidak mencapai 50%, yaitu hanya sekitar 20-30%.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tunggal naungan jagung manis tidak 

berpengaruh nyata terhadap bobot per buah, jumlah buah, dan bobot buah per tanaman. 

Hal ini diduga karena genotipe tomat yang digunakan merupakan genotipe hasil seleksi 

untuk tomat toleran naungan yang berdaya hasil tinggi. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa faktor tunggal genotipe berpengaruh nyata terhadap bobot per 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

129 
 

buah tanaman tomat. Galur tomat yang diuji memiliki bobot per buah tomat yang lebih 

kecil dibandingkan varietas pembanding (varietas komersil dan tetua). Namun 

demikian, terdapat salah satu galur harapan (F4SSH34979-380-16) yang memiliki 

jumlah buah per tanaman yang lebih tinggi dibandingkan varietas pembanding Karina 

dan setara dengan genotipe tetua 4979 (Tabel 2). 

Tabel 1. Rata - rata intensitas cahaya (cal cm2) di atas kanopi tanaman tomat pada 

umur 3 MST, 5 MST dan 8 MST 

Peubah 
Naungan 

Tanpa naungan Naungan jagun manis 

Intensitas cahaya (cal cm-2)   

 324 324 

 655 464 

 830 517 

Temperatur (0C)   

 26.90 26.90 

 25.30 21.55 

 27.50 23.50 

Kelembaban (%)   

 84.80 84.80 

 82.50 95.65 

 78.10 94.10 

   

   

Berdasarkan tabel 2 hasil penelitian juga menunjukkan adanya interaksi genetik 

x lingkungan terhadap karakter bobot buah per tanaman tomat.  Terdapat 3 galur 

harapan tomat yang mengalami kenaikan bobot buah per tanaman tomat setelah 

mendapat naungan jgung manis. Hal ini mengindikasinya ketiga galur tersebut 

merupakan genotipe tomat yang suka naungan. Selain itu, ketiga galur tersebut juga 

memiliki bobot buah per tanaman tomat yang lebih tinggi atau setara dengan varietas 

pembanding pada kondisi naungan jagung manis (Gambar 1). Hal ini mengindikasikan 

bahwa ketiga galur tersebut potensial digunakan pada budidaya tumpangsari jagung 

manis dan tomat. 

Tabel 2. Pengaruh naungan dan genotipe terhadap fruit set, jumlah buah dan 

bobot buah per tanaman 

Perlakuan Bobobt pe buah 

(g) 

Jumlah buah Bobot buah per 

tanaman (g) 

Naungan      

Tanpa naunga (N0) 27.41         19.43         225.75 

Naungan jagung (N1) 25.02         19.40         232.08 

Genotipe      
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F4SSH34979-326-4 23.37cde         17.86bc         202.58bc 

F4SSH34979-370-1 15.57e         14.50bc         121.90bc 

F4SSH34979-380-13 15.33e         15.36bc           78.88c 

F4SSH34979-380-16 20.85de         27.40ab         281.81ab 

F4SSH34979-384-11 19.72de         15.86bc         223.35bc 

SSH3 25.25bcd         19.70bc         143.21bc 

4979 27.59bcd         38.38a         435.59a 

Palupi 33.35ab         14.90bc         233.91bc 

Karina 30.81abc         13.39c         207.73bc 

Tora 36.91a         15.25bc         238.99bc 
Keterangan : Angka pada kolom yang sama diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak beda 

nyata pada taraf 5% uji DMRT. 

 

 

Gambar 1. Rata-rata produksi per tanaman sepuluh genotipe tomat. N0 = Lahan 

terbuka; N1 = Naungan jagung manis 

 

4. KESIMPULAN 

Genotipe F4SSH34979-326-4, F4SSH34979-380-16, dan F4SSH34979-384-11 

tergolong genotipe tomat yang suka dengan naungan karena memiliki bobot buah 

pertanaman yang lebih tinggi dalam kondisi naungan jagung manis dibandingkan tanpa 

naungan. Genotipe F4SSH34979-326-4, F4SSH34979-380-16, dan F4SSH34979-384-

11 juga memiliki bobot buah per tanaman yang lebih tinggi atau setara dibandingkan 

varietas komersial Tora, Karina dan Palupi. 
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Genotipe F4SSH34979-326-4, F4SSH34979-380-16, dan F4SSH34979-384-11 

potensial digunakan pada sistem budidaya jagung manis dan tomat. Pengujian 

penggunaan genotipe tomat toleran naungan berdaya hasil tinggi juga perlu dilakukan 

pada tanaman tahunan agar dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian di 

Indonesia. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi yang telah membiaya penelitian ini melalui Penelitian Strategis Unggulan 

dengan nomor kontrak  083/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015 dan Peneiitian Disertasi 

Doktor dengan nomor  kontrak 1561/IT3.11/PN/2018. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Baharuddin, R., M.A. Chozin, & M. Syukur. Toleransi 20 genotipe tanaman tomat 

terhadap naungan. J. Agron. Indonesia, vol. 42, no. 2, hlm. 130-135. 

Javid S, Majeed A, Sial RA, Ahmad ZA, Niaz A, & Muhmood A. 2015. Effect of 

phosphorus fertigation on grain yield and phosphorus use efficiency by maize 

(Zea mays L.). J. Agric. Res, vol. 53, no. 1, pp. 37-47. 

Siregar HM, Jamilah, &  Hanum H. 2015. Aplikasi pupuk kandang dan pupuk SP-36 

untuk meningkatkan unsur hara P dan pertumbuhan tanaman jagung (Zea mays 

L.) di tanah Inceptisol Kwala Bekala. Jurnal Online Agroekoteknologi, vol. 3, no. 

2, hlm. 710-716. 

Sulistyowati, D., M.A. Chozin, M. Syukur, M. Melati, & D. Guntoro. 2016. Selection of 

shade-tolerant tomato genotypes. Journal of Applied Horticulture, vol. 18, no. 2, 

pp. 154-159. 

Susilowati, S.H., & M. Maulana. 2012. Luas lahan usahatani dan kesejahteraan petani: 

Eksistensi petani gurem dan urgensi kebijakan reforma agraria. Analisis 

Kebijakan Pertanian, vol. 10, no. 1, hlm. 17-30 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

132 
 

PENGARUH KUALITAS PENYULUHAN TERHADAP MOTIVASI 

PEMANFAATAN PEKARANGAN  DI KABUPATEN WONOGIRI 

Ratih Rosyiati
1 
, Suwarto², Mohammad Harisuddin³  

1
Pascasarjana Program Studi Penyuluhan Pembangunan, UNS 

²Guru Besar Penyuluhan Komunikasi Pembangunan, Fakultas Pertanian, UNS,  

³Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, UNS 

Email : atikarosyi@gmail.com 

 
ABSTRAK  

Pangan merupakan hak asasi setiap manusia yang harus dipenuhi karena merupakan 

kebutuhan dasar manusia yang paling utama untuk mempertahankan kehidupannya. 

Salah satu arah kebijakan pemerintah tentang ketahanan pangan pada sisi 

ketersediaan yaitu melalui program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan (P2KP) yang diharapkan dapat berperan positif dalam upaya meningkatkan 

gizi keluarga, menurunkan konsumsi beras, menurunkan angka kemiskinan dan 

menciptakan lapangan kerja sesuai potensi daerah. Tujuan penelitian adalah : (1) 

mengetahui pengaruh kualitas penyuluhan terhadap motivasi pemanfaatan 

pekarangan, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

penyuluhan (3). mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pemanfaatan 

pekarangan. Penelitian ini menggunakan metode survei dan bersifat explanatory 

research, dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Jumlah responden 

sebanyak 125 orang anggota kelompok wanita tani di Kecamatan Baturetno, 

Kabupaten Wonogiri yang dipilih dengan cara purposive). Analisis data dilakukan 

dengan descriptive statistic. Hubungan antara peubah penelitian dan model empiris 

digunakan analisis SEM (Structural Equation Model) dengan program AMOS 21.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penyuluhan berada pada kategori 

rendah, kualitas penyuluhan berpengaruh nyata pada motivasi pemanfaatan 

pekarangan dengan koefisien pengaruh sebesar 0,59 pada α = 0,05 dan motivasi 

pemanfaatan pekarangan ditentukan oleh kualitas penyuluhan, karakteristik anggota 

kelompok, karakteristik penyuluh, kompetensi penyuluh dan dukungan stakeholder. 

Secara langsung, motivasi pemanfaatan pekarangan ditentukan oleh kualitas 

penyuluhan sebesar 0,906. 
 

Kata kunci: KRPL, Pekarangan, Penyuluhan, SEM 

 

1. PENDAHULUAN 

Pangan merupakan hak asasi setiap manusia yang harus dipenuhi karena 

merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Berdasar Undang-undang No 

7 tahun 1996 tentang Pangan disebutkan bahwa “Ketahanan pangan adalah kondisi 

terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan 

yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau”. Berdasar 

definisi tersebut, terpenuhinya pangan bagi setiap rumahtangga merupakan tujuan 

sekaligus sebagai sasaran dari ketahanan pangan di Indonesia.  
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Disisi lain, pertambahan jumlah penduduk yang pesat memicu terjadinya 

pergeseran dalam pemanfaatan lahan pertanian, khususnya dari sektor pertanian ke non 

pertanian (Barijadi, 1996; Wana, 2000; Lopillo, 2003; Diana, 2007; Ermyanyla, 2013). 

Fenomena konversi (alih fungsi) lahan dari pertanian menjadi bentuk penggunaan lain, 

seperti permukiman, industri, infrastruktur publik dan lainnya mengancam 

keberlanjutan usaha pertanian yang pada akhirnya juga akan berdampak pada 

berkurangnya produksi pangan serta mempengaruhi perekonomian rumahtangga.  

Dari sektor pola konsumsi pangan, keragaman konsumsi pangan masyarakat 

Indonesia dengan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH), menunjukkan bahwa skor 

tersebut masih masih belum ideal. Bertolak dari berbagai persoalan tersebut, pemerintah 

mengeluarkan program Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

(P2KP). Salah satu bentuk gerakan P2KP adalah kegiatan Optimalisasi pemanfaatan 

lahan pekarangan melalui konsep KRPL. 

Hal tersebut mengingat luas lahan pekarangan di Indonesia sekitar 10,3 juta ha 

(Badan Litbangtan,2012) yang ternyata sebagian besar masih belum termanfaatkan 

dengan optimal atau dalam artian sebagian masih terbengkalai berupa lahan tidur. 

Kegiatan KRPL merupakan salah satu potensi dan strategi untuk mewujudkan 

kemandirian pangan di tingkat rumah tangga. Kesuksesan kegiatan KRPL tidak bisa 

dilepaskan dari peran penyuluh pendamping. Kegiatan penyuluhan masih sangat 

dibutuhkan oleh anggota kelompok wanita tani untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan adanya perubahan sikap dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan 

lahan pekarangan. Penyuluh adalah aktor penting dalam melakukan kegiatan 

penyuluhan pemanfaatan lahan pekarangan. Namun penyuluh belum mampu bekerja 

secara maksimal kepada anggota kelompok wanita tani, mengingat banyak faktor yang 

melatarbelakangi, antara lain : wilayah yang dikunjungi penyuluh sangat banyak dan 

luas, sumber daya penyuluh masih dirasa kurang, serta kemanpuan individu penyuluh 

sendiri dalam mentransfer materi penyuluhan kepada anggota kelompok wanita, 

maupun faktor psikologis dan organisasi. 

Bertitik tolak pada berbagai kondisi yang telah diuraikan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk : (1) mengetahui pengaruh kualitas penyuluhan terhadap motivasi 

pemanfaatan pekarangan, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
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kualitas penyuluhan (3) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

pemanfaatan pekarangan. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian dirancang berdasarkan metode survei dan bersifat explanatory research, 

dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. 

2.1. WAKTU DAN TEMPAT 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri Propinsi 

Jawa Tengah.  Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive) 

dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Wonogiri merupakan penerima manfaat 

program KRPL binaan Kementerian Pertanian sejak tahun 2010 hingga sekarang. 

Penentuan lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Baturetno karena merupakan salah 

satu lokasi percontohan program KRPL di Kabupaten Wonogiri yang berhasil dalam 

mendiseminasikan program serta dapat mengoptimalkan lahan pekarangan. Penelitian 

dilakukan bulan September-Desember 2017. 

2.2. TATA LAKSANA PENELITIAN 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung 

terhadap responden-responden terpilih berdasarkan metode kuesioner. Sedangkan data 

sekunder diperoleh dari literatur dan sumber-sumber data yang relevan dengan 

penelitian ini. 

Populasi penelitian ini adalah anggota kelompok wanita tani penerima manfaat 

kegiatan KRPL Kabupaten Wonogiri. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara 

purposive Kabupaten Wonogiri dipilih karena merupakan salah satu kabupaten dengan 

penerima manfaat kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan paling banyak di 

Propinsi Jawa Tengah.  

Pengambilan sampel penelitian dilakukan secara sensus dengan mengambil 

seluruh anggota kelompok penerimaa manfaat tahun 2016 di Kecamatan Baturetno. Hal 

tersebut mengacu pada asumsi dan persyaratan pengambilan sampel dalam SEM yang 

dikemukakan oleh Hair et all (2010) bahwa untuk kebutuhan analisis SEM dengan 

metode maximum likeyhood, dibutuhkan sampel antara 100-200 responden.   
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Penelitian ini terdiri dari lima variabel yaitu Karakteristik Anggota Kelompok 

(X1), Karakteristik Penyuluh (X2), Kompetensi Penyuluh (X3), Faktor Pendukung 

(X4), Kualitas penyuluhan (Y1) dan Motivasi Pemanfaatan Pekarangan (Y2).  

 

2.3. ANALISIS DATA 

Sebelum dianalisis, data yang tterlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya 

untuk mengetahui kesaihan data yang akan digunakan. Uji validitas yang digunakan 

menggunakan rumus korelasi product moment Pearson Pengukuran pada analisis butir 

yaitu dengan cara skor-skor yang ada kemudian dikorelasikan dengan menggunakan 

Rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson dalam Arikunto, 

(2002: 146) sebagai berikut: 
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(Suharsimi Arikunto, 2002 : 146 )  

Kesesuaian harga rxy diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus 

diatas dikonsultasikan dengan tabel harga regresi moment dengan korelasi harga rxy 

lebih besar atau sama dengan regresi tabel, maka butir instrumen tersebut valid dan 

jika rxy lebih kecil dari regresi tabel maka butir instrumen tersebut tidak valid. 

Sedangkan reliabilitas data diukur menggunakan Dalam penelitian ini, uji 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan tekhnik Formula Alpha Cronbach dan 

dengan menggunakan program SPSS 22.0 for windows. Adapun rumus Alpha 

Cronbach sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan :  

rxy  : koefisien korelasi antara x dan y rxy 

∑X : Jumlah skor items  

N : Jumlah Subyek 

∑Y : Jumlah skor total 

X : Skor item  

∑X2 : Jumlah kuadrat skor item  

Y : Skor total 

∑Y2 : Jumlah kuadrat skor total 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

136 
 

Rumus :        Keterangan :  

α   =  koefisien reliabilitas alpha 

k   =  jumlah item 

Sj  =  varians responden untuk item I 

         Sx =  jumlah varians skor total 

 

Kemudian seluruh data yang terkumpul ditabulasi sesuai dengan kategorinya, lalu 

dianalisis sesuai kebutuhan penelitian. Data hasil penelitian diolah dengan 

menggunakan analisis descriptive statistic untuk memperoleh gambaran pada sejumlah 

karakteristik yang dikaji. Untuk mengetahui hubungan antar peubah penelitian dan 

hubungan antar peubah dan faktor-faktor pendukungnya, digunakan analisis SEM 

(Structural Equation Model) dengan program AMOS 21.0. Pengujian kesesuaian model 

dilakukan dengan menggunakan beberapa ukuran kesesuaian model Goodness-of-Fit-

Test (GFT). Untuk menguji kesesuaian model dengan data yang dilandasi teori sehingga 

diperoleh hasil model akhir hybrid/full dengan beberapa criteria. Kusnendi (2008) 

menyatakan model struktural diindikasikan sesuai atau fit bila memenuhi tiga jenis 

Goodness of Fit Test (GFT), yaitu: (1) uji chi khuadrat dengan p-value ≥ 0,05, (2) Root 

Means Square Error of Approximation (RMSEA) ≤ 0,08, dan (3) Comparative Fit 

Indeks (CFI) ≥ 0,90.  

3. PEMBAHASAN 

Penelitian dilaksanakan di enam desa di Kecamatan Baturetno, Kabupaten 

Wonogiri yaitu Desa Watuagung, Boto, Glesungrejo, Temon, Talunombo dan 

Sendangrejo. Responden diambil sebanyak 125 orang yang berasal dari enam kelompok 

wanita tani diantaranya Mekarsari, Tani Lestari, Mekar Mulyo, Agrotani, Mugi Sehat, 

serta Sido Makmur. Data karakteristik responden diperoleh melalui kuesioner dan 

wawancara serta pengamatan langsung di kelompok tani. Gambaran karakteristik 

responden dan deskriptif data penelitian ini berdasarkan variabel penelitian ditunjukkan 

dalam tabel 1 

Tabel 1. Deskripsi Data Berdasarkan Variabel Penelitian 

 Kriteria Penilaian (skor) Jumlah 

Variabel Penelitian 

Rendah Sedang Tinggi  

(1) (2) (3) 

n % n % n % n % 

α = 






 


 xS

jS

k

k
2

2

1
1
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Karakteristik Anggota 

Kelompok 
18 14,4 81 64,8 26 20,8 125 100 

Karakteristik Individu 

penyuluh  
2 40 2 40 1 20 5 100 

Kompentensi penyuluh  6 4,8 33 26,4 86 68,8 125 100 

Faktor Pendukung 30 24 67 53,6 28 22,4 125 100 

Kualitas penyuluhan 54 43,2 51 40,8 20 16,0 125 100 

Motivasi Anggota 

Kelompok 
29 23,2 59 47,2 37 29,6 125 100 

(Sumber : Data primer, 2018) 

1) Karakteristik Anggota Kelompok 

Karakteristik merupakan ciri khas yang melekat pada sesuatu (benda, orang 

ataupun makhluk hidup lainnya) yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan. 

Karakteristik anggota kelompok dalam penelitian ini meliputi umur, pendidikan, 

pendapatan, pekerjaan, dan luas lahan dan jumlah anggota keluarga.  

Secara umum, karakteristik anggota kelompok berada pada kategori sedang yaitu 

sebanyak 64,8% atau sebanyak 81 responden. Sisanya berada dalam kategori rendah 

sebanyak 14,4 % dan tinggi 20,8%. Mayoritas anggota kelompok yang berpendidikan 

rendah (hanya tamat SD) serta usia produktif yang sebagai buruh, petani serta sektor 

swasta turut mempengaruhi karakteristik anggota kelompok terhadap kesadaran 

pemamfaatan pekarangan. 

2) Karakteristik Indvidu Penyuluh 

Karakteristik atau ciri individu adalah sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang yang 

berhubungan dengan aspek kehidupan. Karakteristik individu yang diperkirakan 

mempengaruhi kompetensi penyuluh pertanian, antara lain: umur, tingkat pendidikan 

formal, lama bekerja dan status penyuluh. Seperti dalam tabel 1 diatas, karakteristik 

penyuluh berada pada kondisi rendah dan sedang masing-masing 40% sisanya kategori 

tinggi sebanyak 20%. Faktor utama kondisi ini adalah sebagian besar penyuluh 

merupakan penyuluh THL dimana masa kerja yang dibawah 10 tahun dan faktor usia 

penyuluh yang mayoritas sudah diatas 50 tahun menyebabkan kompetensi rendah. 

3) Kompentensi penyuluh  

Kompetensi merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau perilaku di 

tempat kerja. Diukur dengan tiga indikator yaitu kemampuan berkomunikasi, 

pengetahuan penyuluh serta sikap yang ditunjukkan melalui perilaku baik pada saat 

kinjungan maupun diluar kegiatan penyuluhan. Responden menyatakan bahwa 
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kompetensi penyuluh berada pada kategori tinggi 68,8 %. Hal tersebut mengidikasikan 

bahwa sikap, komunikasi serta pengetahuan penyuluh sangat baik dan sesuai yang 

diharapkan oleh anggota kelompok. 

4) Faktor Pendukung  

Faktor-faktor pendukung adalah suatu hal yang mempengaruhi keberhasilan 

program optimalisasi pemanfaatan pekarangan, di antaranya dukungan keluarga, 

kebijakan pemerintah, fasilitas penyuluhan serta dukungan lingkungan. Dari hasil 

penilaian responden Faktor pendukung keberhasilan program mayoritas berada pada 

kategori sedang yaitu 53,6 %. Anggota kelompok merasa dukungan/bantuan yang 

diterima baik dari pemerintah, keluarga, fasilitas penyuluhan serta lingkungan cukup.. 

5) Kualitas penyuluhan 

Kualitas penyuluhan dinilai berada dalam kategori sedang cenderung rendah. 

Mayoritas responden (43,2 %) menilai bahwa bahwa kualitas penyuluhan rendah, 

sebanyak 40,8 % menilai sedang. Sisanya 16% kualitas penyuluhan tinggi. Intensitas 

penyuluhan, partisipasi petani dalam penyuluhan serta peran penyuluh dalam 

menanggapi persoalan dinilai cukup oleh responden. 

6) Motivasi Anggota Kelompok  

Penilaian responden terhadap keberhasilan program optimalisasi pemanfaatan 

pekarangan dinilai cukup serta cenderung baik. Sebanyak 29,6% responden merasa 

termotivasi serta berniat akan mengembangkan kegiatan pekarangan ini, sementara 

mayoritas tetap melaksanakan sebanyak 47,2%. Sehingga program kegiatan pekarangan 

dapat dikembangkan di daerah ini khususnya serta daerah lain mengingat manfaat yang 

dirasakan cukup baik terutama untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga. 

Analisis Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis pengujian full model faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan program optimalisasi pemanfaatan pekarangan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Hasil Pengujian Kelayakan Model 

Goodness of Fit 

Index 

Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

Chi-square Mendekati 0 161,055 Marginal 

Probability ≥ 0,05 0,254 Baik  

GFI ≥ 0,90 0,901 Baik    

AGFI ≥ 0,90 0,832 Marginal 

TLI ≥ 0,95 0,986 Baik 
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CFI ≥ 0,90 0,991 Baik 

Cmin/df ≤ 2,00 1,074 Baik  

RMSEA ≤ 0,08 0,024 Baik 

(Sumber : Data primer, 2018) 

H0 diterima, jika nilai p-hitung ≥ 0,05; RMSEA ≤ 0,08 dan CFI ≥ 0,90. 

Berdasarkan uji kesesuaian model, maka H0 diterima atau H1 ditolak, artinya model 

yang diuji mampu mengestimasi matriks kovariansi populasi atau hasil estimasi 

parameter model tersebut dapat diberlakukan pada populasi penelitian. Hasil pengujian 

kesesuaian model ini menunjukkan bahwa model pengukuran tersebut fit dengan data. 

Menurut Al Rasyid (Riduan,2012) penelitian sosial tidak semata-mata hanya 

mengungkapkan hubungan variabel sebagai terjemahan statistik dari hubungan antar 

variabel alami, tetapi terfokus pada upaya untuk mengungkapkan hubungan kausal antar 

variabel. 

Pengaruh kualitas penyuluhan terhadap motivasi pemanfaatan pekarangan. 

Analisis pengaruh dilakukan untuk menganalisis kekuatan pengaruh antar konstruk baik 

pengaruh yang langsung, tidak langsung, dan pengaruh totalnya. Efek langsung (direct 

effect) adalah koefisien dari semua garis koefisien dengan anak panah satu ujung. Efek 

tidak langsung (indirect effect) adalah efek yang muncul melalui sebuah variabel antara.  

Tabel 3. Efek langsung, Efek tidak Langsung dan Efek Total 

Variabel Efek 

Langsung 

Efek tidak 

Langsung 

Total Efek 

Karakteristik Individu -> 

Motivasi Anggota Kelompok 

-0,313 0,204 -0,109 

Karakteristik Penyuluh -> 

Motivasi Anggota Kelompok 

0,292 -0,629 -0,337 

Kompetensi Penyuluh -> 

Motivasi Anggota Kelompok 

-0,244 0,496 0,251 

Stakeholder -> Motivasi anggota 

Kelompok 

0,792 -0,484 0,308 

Kualitas Penyuluhan -> Motivasi 

anggota kelompok 

0,906 0,000 0,906 

(Sumber: Data Primer, 2018) 

Berdasarkan Tabel. 3 di atas menunjukkan bahwa terdapat efek langsung dari 

kualitas penyuluhan terhadap motivasi anggota kelompok dalam memanfaatkan 

pekarangan sebesar 0,906 dan efek tidak langsung sebesar 0.000. Hal ini dapat diartikan 

bahwa efek langsung menunjukkan tidak terdapat hubungan lain yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan program. Atau dengan kata lain setiap peningkatan satu 
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satuan kualitas individu akan meningkatkan keberhasilan program sebesar 0,906 

satuan 

 

 

Gambar 1. Model Struktural Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

(Sumber: Data Primer, 2018) 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dirumuskan kesimpulan sebagai 

berikut : 1) Pertama, kualitas penyuluhan berpengaruh secara langsung dan positif 

terhadap motivasi pemanfaatan pekarangan. Jka kualitas meningkat, maka motivasi juga 

akan bertambah; 2)  Kedua, kualitas penyuluhan dipengaruhi oleh karakteristik anggota 

kelompok, karakteristik individu penyuluh, kompetensi penyuluh serta faktor 

pendukung; 3) Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pemanfaatan 

pekarangan antara lain anggota kelompok, karakteristik individu penyuluh, kompetensi 

penyuluh, faktor pendukung serta kualitas penyuluhan. Masing-masing variabel 

memberikan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung. 
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ABSTRAK  

Gandum merupakan komoditas subtropics yang permintaannya terus meningkat seiring 

berubahnya pola diet masyarakat. Pengembangan gandum dalam negeri umumnya 

diarahkan pada wilaya ketinggian dengan suhu <20oC. Pemerintah melalui Kementerian 

Pertanian telah melepas berbagai varietas ungugl gandum diantaranya Dewata, Selayar, 

dan Guri Agritan. Pengembangan VUB gandum ini masih terbatas dan dilakukan secara 

manual/tradisional oleh petani. Kendala yang ditemui dalam pascapanen gandum adalah 

kesulitan pengeringan biji. Makalah ini membahas teknologi pengeringan biji gandum 

mulai saat panen sampai proses pascapanen untuk menghasikan produk biji atau tepung 

berbagai jenis tepung terigu.Melalui pengaturan waktu panen, pemantauan kadar air biji 

sebelum panen, serta Teknik pengeringan yang tepat akan menghasilkan produk biji 

yang berkualitas dan memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

 

Kata Kunci : Gandum, Pengering, Biji, Tepung 

 

1. PENDAHULUAN 

Gandum merupakan salah satu komoditas pangan utama bagi masyarakat 

Indonesia pada decade terakhir. Permintaan tepung gandum menunjukkan 

kecenderungan peningkatan. USDA (2012)  melaporkan jumlah impor gandum nasional 

pada tahun 2012 mencapai 7,2 juta ton sementara BPS (2016) melaporkan adanya 

peningkatan impor gandum menjadi 10,53 juta ton pada tahun 2016. Indonesia 

merupakan negara importir gandum utama dari Australia, Ukraina dan Kanada. 

Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian telah merintis pengembangan 

gandum dengan pendekatan agroindustri dan agribisnis. Hal ini tentu saja membutuhkan 

penanganan yang tepat termasuk aspek pascapanen gandum. 

Wilayah potensial yang menjadi tempat pengembangan gandum di Indonesia 

meluputi Tosari Jatim, Malino Sulsel, Tomohon Sulut, Merauke Papua, Salatiga Jateng 

dan sejumlah daerah dengan evelasi diatas 1000 m dpl.  Tanaman gandum di wilayah 

tersebut umumnya ditanam pada akhir musim hujan (April-Mei) dimana cuaca 

cenderung panas dan kering. Penanaman pada musim hujan berakibat pada munculnya 

jamur atau biji berkecambah. 
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Gandum yang ditanam pada musim hujan di wilayah tropis dengan kondisi 

lingkungan yang lembab memudahkan infeksi penyakit yang dapat menyebabkan 

kehilangan hasil gandum secara signifikan. Beberapa diantaranya merusak langsung ke 

malai atau bagian tanaman lainnya sehingga biji menjadi rusak dan jatuh ke tanah 

(Johnson and Townsend, 2012). Oleh karena itu monitor lapangan diperlukan untuk 

menentukan kesiapan tanaman gandum untuk dipanen. Fase masak fisiologis biasanya 

terjadi pada kadar air 40%, dan gandum akan terus mengering antara 2% sampai 4% per 

hari (Pioneer, 2013). 

Pengeringan gandum dengan menggunakan sinar matahari merupakan tipikal 

pengeringan yang dilakukan oleh petani. Cara ini membutuhkan tenaga kerja yang 

banyak, biji dihamparkan dengan ketebalan tumpukan sekitar 2-3 cm dan dibalik secara 

rutin sampai kadar air mencapai 12-13%. Pada kondisi cuaca yang baik, pengeringan 

dengan sinar matahari membutuhkan waktu sekitar 3 hari. 

Makalah ini membahas aspek teknologi pengeringan tanaman gandum  untuk 

mendapatkan produk biji yang berkualitas dan memenuhi persyaratan Standar Nasional 

Indonesia (SNI).  

2. PEMBAHASAN 

a. Pengeringan Gandum 

Gandum membutuhkan penanganan yang ekstra apabila dipanen khususnya saat 

kadar airnya diatas 20%, dan disarankan untuk memanen gandum pada kadar air < 16% 

(Sadaka dan Atungulu, 2014). Panen dapat dilakukan dengan menggunakan sabit pada 

lahan sempit atau dengan menggunakan combine harvester pada lahan yang luas. 

Sebagian petani di negara berkembang memanen dan mengumpulkan batang dalam 

bentuk ikatan untuk selanjutnya dikeringkan di lapang. Pengeringan gandum dilakukan 

untuk menurunkan kadar air biji agar aman disimpan. Pengeringan dilakukan sampai 

kadar air biji turun di bawah 14%. (Brooker et al. 1974). 

Penurunan kadar air biji gandum sebelum penyimpanan dilakukan untuk 

menghindari terjadinya perkecambahan pada biji (sprouting) serta pembusukan 

(spoilage). Pengeringan biji-bijian dianjurkan dilakukan sampai kadar air 10-12% 

sebelum disimpan sehingga tidak mudah terserang hama dan terkontaminasi 

cendawan/jamur, serta mempertahankan volume danbobot bahan sehingga memudahkan 

penyimpanan (Handerson and Perry,1982). 
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Biji gandum mempunyai tingkat ketahanan terhadap laju pengeringan yang tinggi 

dibandingkan jagung. Walaupun gradient penurunan kadar air gandum lebih tinggi 

dibandingkan jagung namun tingkat kerusakan/stress biji gandum akibat pengeringan 

tidaklah sebesar biji jagung (Nellist and Bruce, 1995). Namun demikian pengeringan 

biji gandum tidak boleh dilakukan dalam jumlah besar sekaligus karena akan 

mengganggu proses pengeringan/ pengeringan tidak meratasehingga akan menurunkan 

kualitas biji gandum (Mc Nell et al, 2014).Faktor perubahan suhu pengeringan yang 

mendadak juga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada biji gandum yang 

berdampak langsung pada mutu yang dihasilkan (Brooker et al., 1981). Suhu 

maksimum mesin pengering yang dianjurkan untuk pengeringan gandum tergantung 

peruntukan, untuk benih suhu pengeringan maksimum 60oC, untuk bahan pangan 60-

65oC dan untuk pakan ternak maksimum 80-100oC. Jayas and Ghost (2006) menyatakan 

bahwa untuk mempertahankan sifat/karakteristik tepung khususnya untuk pembuatan 

roti maka pengeringan harus dilakukan pada suhu dibawah 60oC. 

b. Kadar Air Pengeringan 

Kadar air biji gandum merupakan salah satu parameter penting yang harus 

diperhatikan karena menentukan tingkat ketahanan simpan biji atau tepung. Kada air 

biji merupakan persentase berat air yang terdapat pada biji gandum. Berat air dalam biji 

ditentukan melalui menimbangan berat basah biji dilanjutkan dengan mengeringkan biji 

dengan oven sampai semua air hilang (Culver dan Wrolstad, 2008). Proses selanjutnya 

adalah menimbang berat kering biji dan kadar air dhitung dengan menggunakan 

persamaan kadar air. Kadar air gandum dapat ditentukan dengan menggunakan dua 

metode yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung biasanya dengan 

menggunakan oven melalui penghitungan berat basah dan berat kering sampel. Metode 

tidak  langsung dilakukan dengan menggunakan peralatan tes seperti moisture tester. 

Pada pengukuran tidak langsung diperlukan adanya kaibrasi alat secara periodic untuk 

mendapatkan hasil pengukuran yang tepat. Culver dan Wrolstad (2008) melaporkan 

bahwa Suhu udara dan kelembaban relative menentukan berapa jumlah air yang bisa 

diuapkan termasuk menentukan waktu pengeringan, biaya pengeringan serta kadar air 

akhir. Udara akan terus menerus melepaskan air dari biji sampai kadar air biji sama 

dengan udara atau dikenal dengan istilah kadar air kesetimbangan. 
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Proses pengeringan baik secara manual ataupun dengan menggunakan peralatan 

mekanis akan menciptakan suatu kondisi kesetimbangan kadar air biji atau equilibrium 

moisture content. Kadar air keseimbangan biji gandum dipengaruhi oleh suhu dan 

kelembaban relatif udara sekitar tempat pengeringan. Biji gandum melakukan respirasi 

dengan menyerap air dari lingkungan. Biji akan terus menyerap air sampai mencapai 

titik keseimbangan dengan lingkungan. Tabel 1 menunjukkan nilai kadar air 

keseimbangan gandum pada berbagai suhu dan kelembaban. Sebagai contoh, gandum 

akan mencapai kadar air keseimbangan 14,8% apabila dikeringkan pada suhu udara 

21,1oC dan kelembaban relatif 80% (ASAE, 1996).  

Tabel 1. Kadar air keseimbangan biji gandum (basis basah) pada berbagai kondisi 

suhu dan kelembaban  
 

Suhu °C 

Kelembaban relatif (%) 

10 20 30 40 50 60 65 70 80 90 

1,67 

4,40 

10,00 

15,50 

21,10 

26,60 

32,20 

37,78 

7,3 

7,1 

6,8 

6,5 

6,2 

6,0 

5,8 

5,6 

8,9 

8,7 

8,4 

8,1 

7,8 

7,5 

7,3 

7,1 

10,2 

10,0 

9,6 

9,3 

9,0 

8,7 

8,5 

8,3 

11,3 

11,1 

10,7 

10,4 

10,1 

9,8 

9,6 

9,3 

12,3 

12,1 

11,8 

11,4 

11,1 

10,8 

10,6 

10,3 

13,4 

13,2 

12,9 

12,5 

12,2 

11,9 

11,6 

11,4 

14,0 

13,8 

13,4 

13,1 

12,8 

12,5 

12,2 

12,0 

14,7 

14,4 

14,1 

13,7 

13,4 

13,1 

12,8 

12,6 

16,1 

15,9 

15,5 

15,1 

14,8 

14,5 

14,2 

14,0 

182 

18,0 

17,6 

17,2 

16,9 

166 

16,3 

16,0 

Sumber; American Society of Agricultural Engineers, 1996 

c. Mesin Pengering Mekanis 

Dalam praktek panen dan prosesing gandum modern, pengeringan merupakan 

salah satu kegiatan utama yang menentukan kualitas produk biji/tepung. Oleh karena itu 

disain system pengeringan yang efisien merupakan kunci keberhasilan prosesing 

gandum. Faktor utama yang mempengaruhi kecepatan pengeringan adalah laju aliran 

udara, suhu udara yang tinggi serta kelembaban relative udara yang rendah. Peningkatan 

suhu dari udara panas akan meningkatkan kapasitas pengangkutan air oleh udara dan 

menurunkan kelembaban relative udara. Aliran udara akan melepaskan air dari biji dan 

semakin tinggi laju aliran udara maka laju pengeringan juga akan semakin tinggi. 

Pengaturan parameter pengeringan sangat diperlukan untuk peningkatan efisiensi 

pengeringan. 

Pengeringan gandum yang tepat akan mencegah terjadinya 

kontaminasi/pertumbuhan mikrob, menurunkan/memperlambat perubahan enzimatis 
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serta pemperpanjang masa simpan biji. Pengeringan juga akan menurunkan massa atau 

berat biji gandum sehingga memudahkan dalam penanganan dan transportasi . 

Kerusakan fisik biji sperti biji pecah, berwarna, dan penyusutan biji selama pengeringan 

juga harus diperhatikan khususnya apabila pengeringan dilakukan pada suhu tinggi 

(Parde et al, 2003). 

Table 2. Kesesuaian sistem pengeringan gandum berdasarkan kadar air biji 

Sistem pengeringan Kadar air biji (%) 

Pengeringan cepat 21-24 

Pengeringan bak terbuka  15-20 

Bak terbuka tanpa sumber panas Di bawah 15 

 

Gandum yang ditanam di Indonesia umumnya dijumpai dalam skala kecil di 

Pasuruan, Malino, Timor Tengah Selatan. Cara pengeringan gandum di tingkat petani di 

daerah tersebut adalah dengan menjemur di bawah sinar matahari. Penjemuran gandum 

langsung di lapang dengan bantuan sinar matahari umumnya dilakukan pada malai 

ataupun biji sebelum disimpan (Firmansyah et al, 2004). Efektifitas penjemuran sangat 

ditentukan oleh: 1. Ketebalan lapisan pengeringan, 2. Suhu dan lama pengeringan, 3. 

Bulk density, serta 4. Frekuensi pembalikan yang dilakukan (FAO, 1999, Muhlbauer, 

1983).Lama waktu penjemuran gandum bervariasi antar 3-5 hari dengan asumsi kondisi 

cuaca cerah. Dengan kisaran waktu tersebut, kadar air biji akan turun dengan laju 

penurunan sebesar 0,7-1%/hari (Broker et al, 1974). 

Laju pengeringan ditentukan oleh suhu udara, kelembaban relative udara, dan laju 

aliran udara. Pengetahuan yang tepat akan pengeruh parameter pengeringan merupakan 

factor penting khususnya pada pengeringan menggunakan bed drying. Pada jaman 

dahulu, pendekatan empiris dan analitis telah diterapkan dalam karakterisasi pergerakan 

uap air selama proses pengeringan berlangsung.  

Alat pengering untuk jagung juga dapat digunakan untuk mengeringkan gandum, 

hanya saja perlu memperhatikan laju aliran udara pengeringan serta ketebalan 

tumpukan. Pengeringan tipe flat bed memerlukan laju udara pengeringan berkisar antara 

0,5-1,5 m3/detik per meter kubik biji gandum yang dikeringkan, sedangkan untuk 

pengeringan dengan sistim kontinyu memerlukan laju aliran udara antara 1,5-2,5 

m3/detik per meter kubik biji gandum (Samuel et al, 2003 ). Ghost et al (2006a) 

menyatakan bahwa selama pengeringan berlangsung terjadi pergerakan uap air dari 

endosperm menuju bagian kecambah (germ) melalui sel yang berbentuk seperti ibu jari 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

147 
 

dari lapisan epithelium dan selanjutnya keluar dari biji. Ghost (2006b) lebih lanjut 

melaporkan bahwa laju pergerakan uap air pada bagian endosperm biji lebih tinggi 

dibandingkan dengan pada bagian kecambah.Untuk mengetahui laju penguapan air dari 

biji buat model pengeringan lapis tipis dengan menggunakan hukum kedua Fiks tentang 

proses difusi uap air (Mohapatra and Rao, 2004).  

Balai Penelitian Tanaman Serealia mengembangkan alat pengering tipe flat bed 

dryer untuk komoditas gandum (Prabowo et al, 2000).  Jenis pengering ini terdiri dari 

kotak pengering berbentuk persegi Panjang. Biji/malai gandum diletakkan pada plenum 

(lima plenum) dengan ketebalan plenum 1 meter. Pada pagian bawah dari plenum 

terdapat ruang yang dilengkapi dengan kipas untuk menghisap dan mengalirkan udara 

panas di bawah plenum dan dialirkan ke malai atau biji gandum yang dikeringkan. 

Pengaturan ketinggian tumpukan pengeringan pada berbagai diameter ruang 

pengeringan dan tenaga penggerak kipas dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Pengaturan ketinggian tumpukan pengeringan  

Diameter 

ruang 

pengering 

Hp kipas 

penggerak 

Kadar air biji di ruang pengering 

11%-13% 14%-15% 16%-17% 18%-20% 

Ketinggian tumpukan yang aman- cm 

18 5  

 

600 

 

 

487-540 

 

 

300-365 

 

 

182-240 
21 7.5 

24 10 

27 10 

30 15 

33 20 
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ABSTRAK 

Upaya pengembangan bawang putih diarahkan pada tercapainya peningkatan 

produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui penerapan 

Good Agricultural Practice (GAP) untuk komoditas bawang putih. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat adopsi Good Agricultural Practices (GAP) 

bawang putih dan faktor yang mempengaruhi adopsi. Penentuan lokasi penelitian 

dilakukan secara purposive yaitu Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. 

Jumlah responden sebanyak 60 petani bawang putih yang dipilih secara acak. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji proporsi parameter untuk 

mengetahui tingkat adopsi GAP bawang putih dan metode Ordinary Least Square 

(OLS) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi adopsi GAP bawang putih. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan GAP bawang putih di 

Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung masih rendah. Faktor lama usahtani 

berpengaruh negatif terhadap penerapan GAP bawang putih, sedangkan frekuensi 

penyuluhan berpengaruh positif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa rendahnya tingkat penerapan GAP bawang putih dapat diupayakan melalui 

peningkatan frekuensi penyuluhan. 

 

Kata kunci: Adopsi, Bawang putih, GAP, uji proporsi, OLS 

1. PENDAHULUAN 

Pemerintah melalui Kementrian pertanian berupaya mencapai ketahanan pangan 

komoditas bawang putih melalui swasembada dengan memanfaatkan potensi 

sumberdaya yang ada, sehingga sekaligus dapat mengurangi ketergantungan terhadap 

bawang putih impor. Sriyadi (2015) menyatakan bahwa ketahanan pangan tidak hanya 

berarti tersedianya pangan dalam jumlah cukup, tetapi juga terjaminnya kelestarian 

lingkungan untuk produksi yang berkelanjutan. Oleh karenanya, pengembangan 

komoditas bawang putih diarahkan pada penerapan budidaya bawang putih sesuai 

anjuran serta menerapkan prinsip-prinsip konservasi lahan dan Good Agricultural 

Practice (GAP). GAP merupakan pedoman pelaksanaan budidaya tanaman pangan yang 

baik dan benar, dengan harapan akan diperoleh produktivitas yang tinggi, produk yang 

berkualitas, keuntungan yang maksimal, ramah lingkungan. serta terfokus pada aspek 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

150 
 

keamanan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Purnamasari, 2015). Dasar hukum 

GAP tercantum dalam peraturan mentri pertanian no 48/Permentan/OT.140/10/2006. 

Kabupaten Temanggung merupakan wilayah yang memiliki produksi dan luas 

panen terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Produktivitas bawang putih tahun 2010-2015 

di Kabupaten Temanggung sebesar 65,5 Kw/Ha. Besarnya produktivitas tersebut masih 

relatif rendah dibandingkan dengan potensi yang dapat dicapai. Potensi produksi 

(produktivitas) bawang putih untuk varietas lumbu hijau sekitar 110-120 Kw/ Ha, 

sedangkan varietas lumbu kuning berkisar antara 90-100 Kw/Ha (Dirjen Hortikultura, 

2017). Sejak Tahun 2016 GAP bawang putih mulai disosialisasikan kepada petani 

bawang putih di Kabupaten Temanggung, harapnya dapat meningkatkan produktivitas 

bawang putih. Sejauh ini, sosialisasi GAP bawang putih difokuskan pada penerapan 

standar operasional prosedur (SOP) budidaya bawang putih yang merujuk pada SOP 

dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Jawa Tengah. Upaya 

perbaikan teknologi budidaya dilakukan karena salah satu penyebab rendahnya 

produktivitas adalah terbatasanya teknologi produksi (Adrianto, 2016). Uraian diatas 

menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui 

tingkat adopsi GAP bawang putih di Kabupaten Temanggung dan (2) mengetahui 

faktor-faktor yang  mempengaruhi adopsi GAP bawang putih.  

2. METODE PENELITIAN 

a. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada musim tanam 2017/2018 di Kecamatan Kledung, 

Kabupaten Temanggung. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive dengan 

pertimbangan kecamatan tersebut memiliki jumlah produksi dan luas panen terbesar di 

Kabupaten Temanggung.  

b. Tata Laksana Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara menggunakan kuesioner terstruktur. Kuesiner 

berupa skala likert guna mengetahui tingkat penerapan GAP bawang putih dimana skor 

1 untuk jawaban yang tidak sesuai, skor 2 untuk jawaban yang kurang sesuai, dan skor 3 

untuk jawaban yang sesuai. Disamping itu juga dilakukan pencatatan terkait 

karakteristik petani meliputi umur, pendidikan formal, luas penguasaan lahan, 

pengalaman budidaya, frekuensi penyuluhan dan keikutsertaan dalam kelompok tani. 
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Responden dalam penelitian ini sebanyak 60 petani bawang putih yang dipilih secara 

acak. 

c. Analisis Data 

1) Tingkat Adopsi Good Agricultural Practices (GAP) Bawang Putih 

Tingkat adopsi petani dihitung berdasarkan total skor penerapan setiap subsistem 

GAP berasarkan pernyataan dalam bentuk ceklis. Masing-masing subsistem terdiri dari 

beberapa komponen teknologi, seperti yang ditunjukan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rincian Subsistem Good Agricultural Practices (GAP) Bawang Putih 

Subsistem Komponen Teknologi 
Skor Tingkat 

Adopsi 

  Minimal Maximal 

Kesesuaian 

Benih 

Seleksi benih 1 3 

Penggunaan benih bersertifikasi 1 3 

Aplikasi ZPT, Agensia hayati, pestisida 1 3 

Metode 

Pengolahan 

lahan 

Pengolahan lahan 1 3 

Membuat bedengan 1 3 

Membuat Parit 1 3 

Aplikasi dolomit 1 3 

Aplikasi pupuk Kandang 1 3 

Aplikasi mulsa 1 3 

Metode 

Penanaman 

Aplikasi jarak tanam berdasarkan ukuran 

umbi 

1 3 

Satu benih per lubang tanam 1 3 

Kesesuaian 

Pemupukan 

Aplikasi Pupuk dasar (pupuk organik dan 

SP36) 

1 3 

Aplikasi pupuk NPK phonska 1 3 

Aplikasi pupuk ZA 1 3 

Aplikasi pupuk susulan (NPK dan ZA) 1 3 

Aplikasi POC 1 3 

Metode 

Perlindungan 

Tanaman 

Aplikasi agensia hayati 1 3 

Identifikasi OPT 1 3 

Penyiangan 1 3 

Pengaplikasian pestisida 1 3 

Jumlah  20 60 

(Sumber: Kuesioner, 2018) 

Setelah data dikumpulkan dari seluruh sampel, dilakukan tabulasi data tentang 

tingkat adopsi yang dikelompokan berdasarkan 5 subsektor tersebut dan selanjutnya 

dilakukan analisis deskriptif dengan mengkategorikan tingkat adopsi GAP bawang 

putih. Pengkategorian dilakukan dengan mengurangkan skor tertinggi dengan skor 

terendah kemudian dibagi menjadi dua yang mewakili masing-masing kategori dengan 
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rumus berikut (Sriyadi, 2015). Formula penyusunan kategori dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝐼 =  
𝐽

𝐾
 ………………………….………………(1) 

Dimana: 

I = interval kelas 

J= selisih antara skor maksimum (3) dan skor minimum (1) 

K= jumlah kelas yang digunakan (2) 

2) Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan Reliabilitas dimaksudkan guna menguji kuesioner yang 

digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Uji validitas digunakan sebagai alat ukur 

bahwa suatu instrument dapat mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur. Uji validitas 

menggunakan uji product moment correlation (Pearsons correlation) dengan program 

SPSS. Responden yang dilibatkan sebanyak 60 petani, sehingga nilai r-tabelnya sebesar 

0,254. Jika r-hitung > r-tabel, maka instrument pertanyaan penelitian dikatakan valid 

dan jika r-hitung < r-tabel, maka instrument pertanyaan penelitian dikatakan tidak valid. 

Berikut ditunjukkan rumus untuk menghitung r-hitung. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑ 𝑋𝑌)−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌) 

√{𝑛(∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2
|𝑛(∑ 𝑌2) − (∑ 𝑌)2

}

 ....................................................(2) 

Keterangan: 

rxy= koefisien korelasi per item 

N = jumlah responden 

X= skor per item 

Y= total skor 

Uji reliabilitas merupakan konsistensi instrument pengukuran yang menunjukkan 

sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan saat digunakan berkali-kali. 

Pengukuran raliabilitas menggunakan uji statistik Cronbach’s alpha dengan bantuan 

SPSS. Suatu instrument dikatakan reliabel jika nilai alpha Cronbach > 0,6. 

3) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis menggunakan uji proporsi parameter. Langkah-langkah 

pengujiannya adalah menentukan hipotesis Ho dan Ha, kemudian menentukan nilai Z 

hitung. Nilai Z hitung diperoleh dengan rumus 
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𝑍 =
𝑃−𝑃0

√
𝑃0(1−𝑃0)

𝑛

 .................................................................................................. (3) 

P = persentase parameter tingkat penerapan SOP 

P0= persentase parameter tingkat penerapan yang ditetapkan (pada 0,5) 

N= Jumlah sampel 

Kriteria Penentu: 

Ho diterima apabila Zhitung < Ztabel, artinya tingkat penerapan rendah 

Ho ditolak apabila Zhitung >  Ztabel, artinya tingkat penerapan tinggi 

4) Faktor yang mempengaruhi adopsi Good Agricultural Practices (GAP) 

Bawang Putih 

Pengujian faktor yang mempengaruhi adopsi GAP menggunakan analisis regresi 

linear berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Model yang digunakan 

adalah fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai berikut: 

𝑌 = 𝛽0 +  𝛽1𝑙𝑛𝑋1 + 𝛽2𝑙𝑛𝑋2 + 𝛽3𝑙𝑛𝑋3 + 𝛽4𝑙𝑛𝑋4 + 𝛽5𝐷1 +  𝑒……………....(4) 

Keterangan: 

Y= Penerapan GAP (Skor) 

β0 = Intersep 

β1-5 = Koefisien regresi 

X1 = Luas lahan (ha) 

X2 = Pengalaman budidaya (tahun)  

X3 = Pendidikan formal (tahun) 

X4 = Frekuensi penyuluhan (kali) 

D1= Keikutsertaan dalam kelompok tani (1= ya dan 0= tidak) 

e = disturbance term 

Sebelum dilakukan analisis, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji 

normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan analisis 

statistik yang mencakup uji F, uji t dan koefisien determinasi. 

3. PEMBAHASAN 

a. Tingkat Adopsi Good Agricultural Practices (GAP) Bawang Putih 

1) Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil uji validitas menunjukkan dari 20 pernyataan terdapat 15 pernyataan valid. 

Suharni (2017) menyatakan bahwa item yang tidak valid disebabkan karena hampir 

semua responden memberikan jawaban yang sama, baik untuk item yang sudah selalu 

dilaksanakan oleh semua responden maupun item yang tidak pernah dilaksanakan oleh 

semua responden. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh indikator GAP 
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masuk dalam kategori reliable. Secara keseluruhan, hasil uji validitas dan reliabilitas 

ditunjukan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Subsistem Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Jumlah 

pernyataan 

Pernyataan 

valid 

Nilai 

Cronbach’s 

Alpha 

Ket. 

Kesesuaian benih 3 2 0,660 Reliable 

Metode pengolahan 

lahan 
6 5 0,911 Reliable 

Metode penanaman 2 2 0,642 Reliable 

Kesesuaian pemupukan 5 4 0,622 Reliable 

Metode perlindungan 

tanaman 
4 2 0,936 Reliable 

Total 20 15   

(Sumber: Analisis data primer, 2018) 

2) Tingkat adopsi GAP bawang putih 

Tabel 3. Distribusi Petani terhadap Adopsi GAP Bawang Putih 

Subsistem 

Kategori tingkat penerapan GAP 

Rendah Tinggi 

Frekuensi (org) (%) Frekuensi 

(org) 

(%) 

Kesesuaian benih 33 55,00 27 45,00 

Metode pengolahan 

lahan 

25 41,67 35 58,33 

Metode penanaman 44 73,33 16 26,67 

Kesesuaian pemupukan 17 20,00 48 80,00 

Metode perlindungan 

tanaman 

27 45,00 33 55,00 

Rata-rata 29 51,67 31 48,33 

(Sumber: Hasil analisis data primer, 2018) 

Tabel 3 dapat diketahui bahwa terdapat 29 petani yang masuk kategori rendah 

dalam adopsi GAP dan 31 petani yang masuk kategori tinggi. Pada subsistem 

pemupukan terdapat 48 petani atau 80% yang masuk kategori tinggi, artinya hampir 

seluruh petani melakukan pemupukan sesuai anjuran. Sedangkan pada subsistem 

metode penanaman, hanya 16 petani  26,67% yang masuk dalam kategori tinggi, artinya 

banyak petani yang belum melakukan metode penanaman sesuai anjuran.  

3)  Uji Hipotesis 

Uji hipotesis menggunakan uji parameter proporsi untuk mengetahui tingkat 

adopsi GAP  bawang putih secara statistik dengan kriteria sebagai berikut: 
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H0 : P < 0,05 : Artinya kurang dari sama dengan 50% petani mempunyai tingkat adopsi 

GAP bawang putih tinggi 

H0 : P > 0,05 : Artinya lebih dari 50% petani mempunyai tingkat adopsi GAP bawang 

putih tinggi. 

Kriteria pengujian: 

Jika Zhitung > Ztabel, maka H0 ditolak artinya tingkat adopsi GAP bawang putih 

sebagaian besar tergolong dalam kategori tinggi 

Jika  Zhitung < Ztabel, maka H0 diterima artinya tingkat adopsi GAP bawang putih 

sebagaian besar tergolong dalam kategori rendah. 

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Tingkat Adopsi GAP Bawang Putih 

Subsistem Zhitung Ztabel Kesimpulan Kriteria 

Kesesuaian benih -0,7751 1,645 Ho diterima Rendah 

Metode pengolahan lahan 1,2914 1,645 Ho diterima Rendah 

Metode penanaman -3,6170 1,645 Ho ditolak Rendah 

Kesesuaian pemupukan 4,6512 1,645 Ho ditolak Tinggi 

Metode perlindungan tanaman 0,7751 1,645 Ho diterima Rendah 

Rata-rata adopsi GAP-SOP 0,2583 1,645 Ho diterima Rendah 

(Sumber: Hasil analisis data primer, 2018) 

Tabel 4 menunjukan bahwa secara keseluruhan tingkat adopsi GAP bawang putih 

masuk dalam kategori rendah. Subsistem kesesuaian pemupukan memiliki tingkat 

adopsi yang tinggi. Sedangkan subsistem kesesuaian benih, metode pengolahan lahan, 

penanaman dan perlindungan tanaman memiliki tingkat adopsi rendah. Tingkat adopsi 

pada subsistem kesesuaian pemupukan masuk dalam kategori tinggi, karena sebagian 

besar petani sudah menggunakan jenis pupuk dan waktu aplikasi yang sesuai anjuran. 

Rendahnya subsistem kesesuaian benih disebabkan karena masih banyak petani 

yang belum melakukan seleksi benih sesuai anjuran dan belum seluruhnya 

mengaplikasikan agen hayati pada benih yang akan ditanam. Rendahnya adopsi pada 

subsistem metode pengolahan lahan dan penanaman dikarenakan masih banyak petani 

yang menerapkan sistem budidaya konvensional tidak menerapkan GAP budidaya 

bawang putih dan tidak memperhatikan metode penanaman. Tingkat adopsi GAP 

budidaya bawang putih pada subsistem metode perlindungan tanaman masih rendah, 

karena ada petani yang belum melakukan identifikasi OPT sesuai anjuran yaitu 

identifikasi OPT secara berkala menggunakan perangkap kuning maupun feromon sex. 

Soekartawi dan anwar (1987) dalam Nurfitri menyatakan bahwa terdapat lima 

tahap dalam proses adopsi teknologi yaitu : (a) kesadaran; (b) menaruh minat; (c) 
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evaluasi; (d) mencoba dan (e) Adopsi. Rendahnya tingkat adopsi GAP bawang putih 

juga dapat disebabkan karena petani masih berada pada tingkat mencoba, yaitu suatu 

kondisi dimana petani harus menuangkan pikirannya untuk kemudian dituangkan dalam 

praktek.   

b. Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Good Agricultural Practices (GAP) 

Bawang Putih  

Secara keseluruhan hasil pengujian asumsi klasik menunjukan bahwa tidak 

terdapat masalah multikolinearitas, normalitas dan heteroskedastisitas. Hasil analis 

statistik ditunjukkan tabel 5. 

Tabel 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan GAP-SOP 

Variabel Parameter Koefisien t-ratio Ket 

Konstanta β0 70,513 9,805 *** 

Luas lahan β1 6,306 0,700 ns 

Lama Usahatani β2 -0,274 -1,978 ** 

Pendidikan β3 -0,444 -0,560 ns 

Frekuensi 

penyuluhan 

β4 2,728 4,003 *** 

Kelompok tani D1 -0,382 0,825 ns 

R-square  0,444   

Adj R-square  0,392   

f-statistic  8,618   

f-prob  0,000   

(Sumber: Hasil analisis data primer, 2018) 

Hasil analisis menunjukan bahwa nilai R2 sebesar 0,444, artinya sebesar 44% 

variasi produksi bawang putih dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yang 

dimasukkan dalam model regresi, sedangkan sisanya 56 % dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukan dalam model. Nilai f hitung (8,618) > f-tabel (3,68) dengan nilai 

p value (0,0000) < 0,0001. Artinya seluruh variabel independen yang terdapat di dalam 

model bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap tingkat penerapan GAP. 

Hasil uji t yang ditunjukan pada tabel 5 menunjukan bahwa secara statistik 

variable yang mempengaruhi adopsi GAP bawang putih adalah lama usahatani dan 

frekuensi penyuluhan. Variabel lama usahtani memiliki artinya semakin lama 

pengalaman usahatani justru akan mengurangi tingkat adopsi GAP sebesar 0,274 

persen. Hal ini dapat terjadi karena petani yang memiliki pengalaman berusahatani 

bawang putih > 10 tahun cenderung masih mempertahan kebiasannya yang menerapkan 

pola konvensional dalam mengusahakan bawang putih. Variabel frekuensi mengikuti 

penyuluhan (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerapan GAP. 
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Penambahan intensitas penyuluhan sebesar 1 % dengan asumsi faktor lain tetap akan 

meningkatkan adopsi GAP sebesar 2,7 %. Kegiatan penyuluhan dapat berupa 

penyampaian materi atau informasi dan praktek penerapan suatu teknologi. Kegiatan 

pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam penerapan teknologi 

budidaya bawang putih (Mardiyanto dan Prastuti, 2016). Semakin rajin penyuluh 

menawarkan inovasi, maka proses adopsi semakin cepat pula (Mardikanto, 1993). 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu 1) tingkat adopsi Good 

Agricultural Practices (GAP) Bawang Putih di Kecamatan Kledung, Kabupaten 

Temanggung tergolong rendah 2) Faktor yang berpengaruh positif terhadap adopsi 

Agricultural Practices (GAP) Bawang Putih adalah frekuensi penyuluhan dan faktor 

yang berpengaruh negatif adalah lama usahatani. Implikasi kebijakan yang dapat 

disampaikan dari hasiul penelitian ini yaitu tingkat adopsi GAP petani dapat dilakukan 

dengan meningkatkan frekuinsi penyuluhan.  
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ABSTRAK  

Kulit bawang merah dan bawang putih merupakan limbah utama dari petani 

bawang dan home industry pengupasan bawang. Limbah tersebut biasanya hanya 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak, atau dibuang begitu saja. Padahal kulit bawang 

merah dan bawang putih  mengandung senyawa aktif dalam oleoresinnya. Oleoresin 

kulit bawang dapat ditambahkan pada pembuatan keras aktif. Kertas aktif dapat 

digunakan sebagai alternatif pengemas selain plastik yang non-biodegraddable. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan oleoresin kulit 

bawang merah dan bawang putih terhadap karakter fisikokimia, aktivitas antimikroba, 

dan sensoris pengemas kertas aktif. Penelitian ini dilakukan dengan menambahkan 

oleoresin kulit bawang merah dan bawang putih pada perbandingan konsentrasi 

oleoresin kulit bawang merah : bawang putih sebesar 0:0, 4:6, 5:5, dan 6:4 % (b/b). Dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan oleoresin kulit bawang merah dan putih 

meningkatkan sifat fisik, mekanik, dan aktivitas antimikroba namun menurunkan kadar 

air dan karakter sensoris pengemas kertas aktif. Kertas aktif yang dihasilkan dalam 

penelitian ini berpotensi sebagai bahan pengemas produk pangan selain plastik.  

 

Kata kunci: kertas aktif, kulit bawang merah, kulit bawang putih, oleoresin, 

pengemas  
 

1. PENDAHULUAN  

Bawang merah dan bawang putih merupakan komoditas yang cukup strategis. 

Menurut Kementerian Pertanian 2017, capaian produksi bawang merah nasional tahun 

2015 sebesar 1,28 juta ton. Produksi ini terus meningkat, pada tahun 2016 mencapai 

1,45 juta ton dan 1,68 juta ton pada tahun 2017. Sedangkan untuk capaian produksi 

bawang putih nasional, pada tahun 2015 mencapai 20,30 ribu ton dan pada tahun 2016 

mengalami peningkatan menjadi 21,15 ribu ton (BPS, 2016). Dengan tingkat produksi 

dan konsumsi yang cukup tinggi, kulit bawang merah dan putih banyak ditemukan 

sebagai limbah petani bawang. Selama ini kulit bawang merah pemanfaatannya masih 

terbatas pada pembuatan telur pindang dan sebagai pakan ternak (Saputra dkk., 2016).  

Pada umumnya, pengemas makanan yang digunakan masyarakat berupa plastik. 

Di sisi lain, penggunaan plastik berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan 
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dan pemanasan global. Dalam upaya mengurangi penggunaan plastik, berkembang 

penelitian mengenai kertas aktif sebagai alternatif pengemas makanan yang ramah 

lingkungan. Kemasan kertas aktif dapat menghambat pertumbuhan mikrobia pada buah- 

  

buahan, sayuran, dan daging. Pengemas aktif antimikroba dapat diperoleh dengan 

cara menambahkan senyawa alami dari tanaman yang meliputi ekstrak rempah-rempah: 

kayu manis, cengkeh dan beberapa yang telah menunjukkan aktivitas antimikroba             

(Atmaka dkk., 2016).   

Menurut Saputra dkk. (2016), kulit bawang putih mengandung senyawa 

antimikroba berupa allicin, sedangkan pada kulit bawang merah menurut Novia dkk. 

(2011), mengandung senyawa tanin yang berpotensi sebagai senyawa antimikroba. 

Dengan adanya senyawa anti mikroba dalam kulit bawang merah dan putih, maka kulit 

bawang merah dan bawang putih sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai 

pengemas kertas aktif antimikroba. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai karakteristik fisik, kimia, dan sensoris, serta aktivitas antimikroba pada 

pengemas kertas aktif yang dihasilkan.  

2. METODE PENELITIAN  

a. Waktu dan Tempat  

Penelitian ini dilakukan pada Bulan April – Juli di Laboratorium Rekayasa Proses, 

Biokimia, Mikrobiologi, dan Inderawi, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret; Laboratorium  MIPA Terpadu, 

Universitas Sebelas Maret; dan Laboratorium Rekayasa Proses, Fakultas Teknologi 

Hasil Pertanian, Universitas Gadjah Mada.  

b. Alat dan Bahan  

Bahan yang digunakan adalah kulit bawang merah dan kulit bawang putih sisa 

pengupasan kulit luar bawang di Pasar Legi Surakarta, etanol 96%, pulp dari kertas 

saring, kitosan dari Chemix Pratama, pati tapioka “Rose Brand”, tween 80 dari 

Bratachem, Pseudomonas flourescens FNCC 0071, Aspergillus niger FNCC 6018 yang 

diperoleh dari koleksi Food Nutrition and Culture Collection (FNCC) PAU UGM 

Yogyakarta, Nutrient Agar (NA) Merck, Potato Dextrose Agar (PDA) Merck, asam 

asetat, aquades dan silica gel. Alat yang digunakan adalah blender, alat ekstraksi 

maserasi, rotary vacuum evaporator IKA RV-10, alat pencetak kertas buatan produsen 
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lokal, mikrometer sekrup Krisbow, Tensile Tester Kao Tieh (Model KT-7010- A2), 

oven Memmert, dan IR-spectrometer Shimadzu.  

c. Tata Laksana Penelitian  

1) Preparasi Kulit Bawang  

Kulit bawang merah dan bawang putih diambil yang segar disortasi basah. Lalu, 

kulit yang telah disortasi basah dicuci dengan air mengalir. Setelah dicuci kulit bawang 

di potong kecil-kecil (dirajang), kulit bawang yang sudah dipotong kecil-kecil kemudian 

dikeringkan dengan cara diangin-anginkan selama 3 hari. Setelah kulit bawang merah 

dikeringkan dilakukan sortasi kering terhadap kulit bawang yang mengalami kerusakan 

pada saat proses pengeringan. Kulit bawang yang telah disortasi kering kemudian 

dihaluskan dengan blender (Sukowati dkk., 2016).  

2) Ekstraksi Oleoresin  

Tahap selanjutnya adalah ekstraksi kulit bawang. Metode ekstraksi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah ekstraksi maserasi. Dalam metode ini digunakan pelarut 

etanol 96%. Kulit bawang merah maupun bawang putih yang telah kering ditimbang 

sebanyak 220 gram. Kemudian, direndam di dalam wadah maserasi yang telah berisi 

cairan penyari yaitu etanol 96% sebanyak 5 liter selama 5 hari dan sesekali diaduk. 

Setelah diperoleh ekstrak dari perendaman ekstrak tersebut dipekatkan dengan 

menggunakan vacum rotary evaporator pada suhu 50°C sehingga diperoleh oleoresin 

kulit bawang.  

3) Pembuatan Kertas Aktif  

Kertas aktif dibuat dengan mengacu pada metode yang dikembangkan Manuhara 

dkk. (2016). Pembuatan pulp dilakukan dengan perendaman 15 g potongan kertas saring 

(2 × 2 mm) selama 24 jam dalam 250 ml aquades. Rendaman kertas ditambahkan 250 

ml aquades, lalu dicampur dan diblender selama 5 menit. Campuran ditambahkan 

tapioka 4,5 g dalam 50 ml aquades dan diblender selama 5 menit. 0,45 g kitosan dalan 

100 ml asam asetat 1% ditambahkan dan diblender selama 5 menit. Ekstrak kulit 

bawang disiapkan dengan perbandingan konsentrasi oleoresin kulit bawang merah : 

oleoresin kulit bawang putih  adalah 4%:6%; 5%:5%; dan 6%:4% (b/b) pulp dalam 50 

ml aquades dengan ditambahkan tween 80 masing-masing 2 tetes sambil diaduk hingga 

homogen. Satu sampel tidak ditambahkan oleoresin kulit bawang digunakan sebagai 

kontrol. Pulp, kitosan dan ekstrak kulit bawang dicampur dan diblender selama 5 menit. 
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Campuran terakhir dituang ke dalam cetakan kertas dengan screener (20 × 30 cm), 

diratakan, dan ditekan di antara permukaan kaca dengan beban 2 kg selama 10 menit 

hingga diperoleh lembar kertas basah. Lembar dikeringkan selama 48 jam pada suhu 

ruang (± 30oC) dan dilakukan pembalikan setiap 24 jam.  

a. Kadar Air. Kadar air kertas aktif dianalisa menggunakan metode 

termogravimetri dengan oven Memmert pada suhu 105oC selama 24 jam.  

b. Ketebalan. Ketebalan pengemas diukur dengan mikrometer Krisbow yang 

memiliki ketelitian 0,01 mm. Pengukuran ketebalan dilakukan sebanyak sepuluh 

kali pada titik yang berbeda untuk setiap sampel. Ketebalan masing-masing 

sampel diperoleh sebagai nilai rata-rata dari sepuluh kali pengukuran tersebut.  

c. Ketahanan Tarik. Analisa ketahanan tarik dilakukan menurut metode SNI 14-

0437-1989 dengan alat Tensile Tester- Kao Tieh (Model KT-7010-A2). Sampel 

kertas yang panjangnya 200 mm dan lebar 15 mm dijepit kedua ujungnya (atas 

dan bawah) dengan jarak 180 mm pada alat tensile tester. Motor dijalankan 

sehingga berhenti bersamaan dengan putusnya contoh lembaran uji. Nilai 

ketahanan tarik dapat langsung dibaca pada alat.  

d. Aktivitas Antimikrobia. Aktivitas antimikroba pengemas dilakukan dengan 

menggunakan metode difusi agar seperti yang dikembangkan oleh Atmaka, et al. 

(2016). Kertas aktif dengan diameter 5 mm yang telah disterilisasi non termal 

diletakkan di atas media agar NA yang telah disebar 0,1 ml kultur Pseudomonas 

fluorescens yang mengandung 106 sel/ml dan PDA yang telah disebar 0,1 ml 

kultur Aspergillus niger yang mengandung 103 sel/ml. Cawan petri diinkubasi 

24 jam pada 37oC untuk pertumbuhan Pseudomonas fluorescens dan 48 jam di 

37oC untuk pertumbuhan Aspergillus niger. Setelah masa inkubasi akan muncul 

zona penghambatan dan kemudian dilakukan pengukuran. Diameter zona 

penghambatan dihitung sebesar diameter zona bening yang terbentuk (termasuk 

diameter kertas aktif). 

e. Analisa Sensoris. Analisa sensoris dilakukan oleh panelis tidak terlatih dengan 

menggunakan uji hedonik yang meliputi warna, tekstur, aroma dan overall 

terhadap sampel kertas aktif pada berbagai variasi konsentrasi dengan 
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8,409 c     0,346 ±   

7,782 b   ± 0,276     

6,245 a   ±   0,168   

8,379 c   0,349   ±   

perbandingan persentase oleoresin kulit bawang merah : kulit bawang putih 

(0%:0%, 4%:6%, 5%:5%, dan  6%:4%).  

f. Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Analisis gugus fungsi mengacu pada 

prosedur yang dilakukan oleh Puica, dkk. (2009). Kertas aktif tanpa penambahan 

dan kertas aktif dianalisis gugus fungsinya menggunakan IR spektrometer. 

Analisa dilakukan pada kisaran bilangan gelombang 4.000-400 cm-1. Potongan 

tipis kertas dibentuk pelet bersama dengan KBr menggunakan tekanan hidrolik. 

Pelet kemudian ditempatkan di dalam penahan khusus dan dilewatkan pada 

cahaya inframerah. Intensitas radiasi yang ditransmisikan dihitung. Hasil analisis 

gugus fungsi dengan FTIR berupa spektra hubungan antara bilangan gelombang 

dan intensitas puncak yang mendeskripsikan gugus fungsi. 

d. Analisis Data  

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan Analyses of Variance 

(ANOVA) dan diuji lanjut dengan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

menggunakan program Microsoft Excel 2007 dan SPSS Statistic 20.  

 

3. PEMBAHASAN  

a. Hasil Uji Fisik (Ketebalan) dan Mekanik (Ketahanan Daya Tarik)  

Tabel 1. Hasil Uji Fisik (Ketebalan) dan Mekanik (Ketahanan Daya Tarik) 

Parameter  
Kode  Ketebalan (mm)  Tensile strength 

(MPa)  
Persentase  

Pemanjangan  
(%)  

Tarikan 

Maksimum (N)  
Kadar air (%)  

K  0,765a ± 0,023  1,431b ± 0,548  1,798a ± 0,600   4,307a ± 0,935  

A  1,027bc ± 0,116  1,847b ± 0,134  1,963a ± 0,257 

 9,123b ± 0,103 B  0,883ab ± 0,108  3,141c ± 0,069  2,214a ± 0,461 

 14,894c ± 0,106  

C  1,110c ± 0,125  0,500a ± 0,0,080  1,741a ± 0,360  3,108a ± 0,179  

Keterangan  :  

Notasi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak beda nyata pada taraf 

signifikansi 5%.  
K = Kontrol, tanpa penambahan oleoresin   

A = 4% oleoresin kulit bawang merah : 6% oleoresin kulit bawang putih  
B = 5% oleoresin kulit bawang merah : 5% oleoresin kulit bawang putih  

C = 6% oleoresin kulit bawang merah : 4% oleoresin kulit bawang putih  
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Pada tabel 1 diketahui bahwa penambahan oleoresin berpengaruh terhadap sifat 

fisik dan mekanik kertas aktif yang dihasilkan. Terjadi peningkatan ketebalan kertas 

yang ditambah dengan oleoresin. Peningkatan ketebalan pada kertas dengan 

penambahan oleoresin diduga karena bertambahnya padatan (Atmaka dkk, 2016). 

Berdasarkan ketahanan tarik, persen elongasi, dan tarikan maksimum terbaik terdapat 

pada kertas aktif dengan penambahan 5% oleoresin kulit bawang merah dan 5% 

oleoresin kulit bawang putih. Menurut Nuansa dkk (2017), semakin tinggi ketahanan 

tarik pada film, maka semakin baik film tersebut digunakan sebagai pengemas.   

Penambahan oleoresin berpengaruh terhadap penurunan kadar air kertas aktif. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Atmaka dkk (2016), penambahan 

oleoresin ampas temulawak dalam kertas aktif berbasis kitosan akan menurunkan kadar 

air kertas aktif yang dihasilkan. Hal ini karena masih adanya minyak atsiri dalam 

oleoresin yang bersifat hidrofobik dan dapat mempengaruhi kemampuan film untuk 

menahan air. Minyak atsiri akan membatasi interaksi polisakarida air dengan ikatan 

hidrogen, sehingga mengakibatkan penurunan nilai kadar air film. Oleoresin bawang 

merah dan bawang putih masih mengandung minyak atsiri, sehingga dapat menurunkan 

kadar air kertas aktif.  Menurut SNI Karton Duplex (SNI 0123:2008), karton dupleks 

memiliki kadar air maksimal yaitu 10%, sehingga kadar air kemasan kertas aktif dengan 

berbagai penambahan konsentrasi oleoresin sudah sesuai dengan standar.   

b. Hasil Uji Aktivitas Antimikroba Kertas Aktif  

Tabel 2. Hasil Uji Aktivitas Antimikroba Kertas Aktif 

  Kode  Diameter zona bening (mm) 

 Pseudomonas flourescens  Aspergillus niger  

K  6,029a ± 0,114  5,780a ± 0,575  

A  11,343c ± 0,699  8,430d ± 0,606  

B  10,593b ± 0,541  7,010b ± 0,418  

C  10,650b ± 0,612  7,620c ± 0,749  

Keterangan : Notasi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak beda 

nyata pada taraf signifikansi 5%.  

  

Pada tabel 2 diketahui bahwa kertas aktif dengan penambahan oleoresin 

kulit bawang merah dan bawang putih dapat meningkatkan diameter zona 

penghambatan, artinya penambahan oleoresin pada kertas aktif dapat 

menghambat pertumbuhan mikroba. Hal ini karena adanya senyawa antimikroba 
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pada oleoresin. Menurut Elgayyar dkk. (2001), terdapat tiga klasifikasi zona 

penghambatan pada minyak atsiri. Zona penghambatan dengan kategori tidak 

menghambat apabila zona penghambatan < 6 mm, kategori sedang apabila zona 

penghambatan 6-11 mm, dan kategori kuat apabila zona penghambatan > 11 mm. 

Diameter penghambatan pada pertumbuhan Pseudomonas flourescens oleh kertas 

aktif sampel A masuk dalam kategori kuat, sedangkan kertas aktif kontrol, B, dan 

C masuk dalam kategori sedang. Zona penghambatan kertas aktif dengan 

penambahan oleoresin terhadap Aspergillus niger masuk pada kategori sedang, 

sedangkan kertas aktif kontrol masuk kategori tidak menghambat. Pada kertas 

aktif kontrol memiliki diameter zona penghambatan terhadap mikroba karena 

kitosan pada kertas aktif. Kitosan dapat berfungsi sebagai antimikroba (Pebriani 

dkk., 2012).  

c. Hasil Uji Organoleptik Kertas Aktif  

Tabel 3. Hasil Uji Organoleptik Kertas Aktif 

Konsentrasi 

oleoresin  

 Perameter   

Warna  Aroma  Tekstur  Overall  

K (0% : 0%)  

A (4% : 6%)  

B (5% : 5%)  

C (6% : 4%)  

4.24b  2.92a  2.76a  3.64c  

3.16a  2.84a  2.92a  2.88ab  

2.96a  2.96a  3.20a  3.20b  

2.96a  2.80a  2.68a  2.76a  

Keterangan : Angka dengan notasi huruf kecil yang sama pada kolom yang sama tiap 

parameter menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf signifikansi (α= 0,05).   
Keterangan skor: 1: sangat tidak suka, 2: tidak suka, 3: netral, 4: suka, 5: sangat suka.  

  

Berdasarkan hasil uji organoleptik (tabel 3) diketahui bahwa kertas aktif 

dengan penambahan oleoresin kulit bawang merah dan putih berpengaruh 

terhadap warna dan overall namun tidak berpengaruh terhadap tekstur dan aroma. 

Pada parameter warna, kertas aktif dengan penambahan oleoresin kulit bawang 

merah dan putih menurunkan tingkat kesukaan panelis pada tingkat netral hingga 

tidak suka. Kertas aktif dengan penambahan kulit bawang merah dan putih 

memiliki warna hijau muda. Menurut Siswanti dkk. (2014), bawang mengandung 

senyawa flavonol, yaitu sejenis pigmen kuning dan menurut Afrian dkk. (2015), 

bawang merah mengandung antosianin yang memberikan pigmen warna merah 

keunguan. Pada parameter aroma, kertas aktif dengan penambahan oleoresin kulit 

bawang merah dan putih tidak berbeda nyata dengan sampel kontrol dan memiliki 
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skor pada taraf tidak suka. Begitu pula pada parameter tekstur, kertas aktif dengan 

penambahan oleoresin kulit bawang merah dan putih tidak berbeda nyata dengan 

sampel kontrol dan memiliki skor pada taraf tidak suka hingga netral. Pada 

parameter overall, kertas aktif dengan penambahan oleoresin kulit bawang merah 

dan putih  menurukan tingkat kesukaan pada taraf netral hingga tidak suka. 

Kertas aktif dengan penambahan oleoresin perbandingan 5% : 5% masih dapat 

diterima oleh panelis dengan skor netral.  

d. Hasil Analisis Gugus Fungsi dengan Fourier Transform Infrared Spectroscopy  

Tabel 4. Hasil Analisa Gugus Fungsi Kertas Aktif 

 
C-N stretch, C-F stretch  1319.37  1322.26  1318.40  

C-N stretch, C-F stretch, C-O 

stretch  
1282.72,1241.25,  
1200.74, 1162.16,  
1111.05  

1280.79,1243.1,  
1162.16, 1112.97  

1282.72, 1247.03,  
1200.74, 1163.13,  
1112.01  

 
Gambar 1. Spektra FTIR Kertas Aktif A  

C - F  stretch ,   C - O  stretch   1055.11 ,  1033.89   1057.04 ,  1030.03   1057.04 ,  1031.96   
= C - H  bending   899.83, 862.22   897.90, 703.08   896.94, 705.98   
C - Cl  stretch , C - H  bend ing   665.47 ,  612.43   663.54 ,  611.46   661.61   
C - Br  stretch   560.35 ,  519.84   563.24   560.35, 519.84, 527.55   
C - I  stretch   437.86   437.86   442.68, 420 50   
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Gambar 2. Spektra FTIR Kertas Aktif B  

  

Gambar 3. Spektra FTIR Kertas Aktif C   

  

Analisis FTIR digunakan untuk mengetahui keberadaan gugus-gugus 

fungsi molekul yang terdapat dalam suatu sampel. Berdasarkan Gambar 1, 2, dan 

3 spektra yang dihasilkan memiliki bentuk yang hampir sama; sehingga dapat 

dinyatakan bahwa ketiga sampel kertas aktif tersebut mengandung gugus fungsi 

yang sama. Spektra pada ketiga sampel A, B, dan C dengan peak yang tajam, 

berturut-turut ditunjukkan pada panjang gelombang 3.401,61; 3.416,06; 3.418,01 

yang menunjukkan gugus fungsi hidroksil (O-H) (Tabel 4). Dan pada panjang 

gelombang 2.901,06; 2.901,99; 2.902,03 yang menunjukkan gugus fungsi alkana 

(C-H). Serta pada panjang gelombang 1.640,53; 1.636,67; 1.645,35 yang 

menunjukkan gugus fungsi alkena (C=C). Dari ketiga gugus fungsi tersebut, 

gugus fungsi O-H merupakan penciri untuk senyawa aktif dalam oleoresin kulit 

bawang merah dan bawang putih yang berupa senyawa fenolik (Khasanah dkk., 

2017). 

4. KESIMPULAN   

Penambahan oleoresin kulit bawang merah dan putih meningkatkan sifat 

fisik, mekanik, dan aktivitas anti mikroba namun menurunkan kadar air,dan 
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karakter sensori kertas aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kertas aktif 

yang dihasilkan berpotensi sebagai bahan pengemas produk pangan selain plastik.  

Penelitian ini dapat dilanjutkan pada uji penentuan umur simpan bahan 

hasil pertanian yang dikemas dengan kertas aktif. 
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ABSTRAK 

Eceng gondok (Eichornia crassipes) merupakan gulma invasif perairan yang tumbuh 

pesat, peningkatan unsur hara air (eutrofik) menyebabkan terjadinya blooming yang 

mana gulma ini dapat menyebabkan jumlah kehilangan air lebih besar akibat proses 

penguapan (evapotranspirasi) yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat evapotranspirasi eceng gondok di Waduk Batujai. Metode penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif, analisis data menggunakan Metode Penman-Monteith. Hasil 

menunjukkan bahwa tingkat evapotranspirasi eceng gondok tertinggi terjadi pada bulan 

Oktober sebesar 4.88 mm/hari, sedangkan evapotranspirasi terendah terjadi pada bulan 

Juli sebesar 3.13 mm/hari.  

 

Kata kunci: Eceng Gondok, Evapotranspirasi, Waduk Batujai 
 

1. PENDAHULUAN 

Waduk Batujai secara administrasi terletak di Desa Batujai, Kecamatan Praya 

Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki luas 

genangan seluas 890 ha, berfungsi secara ekologis sebagai muara daerah aliran sungai 

dan penyeimbang lingkungan fisik seperti irigasi (Irigation) yang diperuntukan bagi 

irigasi seluas 3235 Ha, pengendalian banjir (Flood Control), perikanan darat (Fishery), 

pembangkit listrik micro hydro (Development Of Electric Micro Hydro Power), 

parawisata (Tourism) dan penyediaan air minum (Domestics Water Supply) (Brahmana, 

dkk, 2010). 

Namun, seiring perkembangan yang terjadi di Kota Praya, permasalahan 

lingkungan mulai terlihat seperti pembuangan limbah domestik, peternakan, pertanian, 

dan tempat rekreasi di wilayah Kota Praya telah mencemari beberapa aliran air sungai 

yang bermuara di Waduk Batujai dengan nutrien anorganik maupun organik. 

Pencemaran perairan Waduk Batujai yang terus meningkat menyebabkan 

terjadinya blooming pertumbuhan gulma akuatik seperti eceng gondok (Eichornia 

mailto:dilyansasaqi16@gmail.com
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crassipes). Menurut Hakim, 2012 dalam badrus, dkk, 2012 menyebutkan bahwa 

tumbuhan eceng gondok dapat mempercepat proses penguapan air melalui proses 

evapotranspirasi. Proses evapotranspirasi yang berlangsung dapat mendukung laju 

pengambilan unsur hara yang dibutuhkan untuk fotosintesis melalui proses penyerapan 

bulu-bulu akar eceng gondok (Badrus, dkk, 2012). 

Laju evapotranspirasi oleh eceng gondok  dapat menyebabkan pengaruh buruk 

terhadap keseimbangan air. Tingkat kehilangan air akibat gulma ini 1,8 kali lebih 

banyak dari evaporasi pada permukaan yang sama (Awange dan Ong’ang’a, 2006). 

Berdasarkan uraian tersebut, hal ini tentu menjadi permasalahan yang serius, 

kaitannya dengan fungsi waduk sebagai daya tampung air, yang mana Waduk Batujai 

merupakan salah satu penyedia air baku bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, 

Khususnya di wilayah Kota Praya, Praya Tengah, Praya Timur, dan Praya Barat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peniliti bermaksud untuk melakukan kajian 

tentang tingkat evapotranspirasi gulma eceng gondok (Eichornia crassipes) di Waduk 

Batujai. 

2. METODE PENELITIAN 

a. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakna pada bulan Januari 2018, Lokasi kajian adalah 

Waduk Batujai yang terletak di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten 

Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

b.  Alat dan Bahan 

Penelitan ini menggunakan alat pendukung berupa laptop/komputer untuk 

melakukan analasis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder 

yang bersumber dari BMKG Kediri, Nusa Tenggara Barat. Data sekunder yang 

digunakan berupa data topografi dan iklim. 

c. Tatalaksana Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dengan menganalisis data 

iklim dan topografi untuk menentukan ETo wilayah Waduk Batujai.  

1) Data Iklim 

a) Suhu udara rata-rata dalam satuan derajat celcius (oC); 

b) Kelembaban relatif rata-rata dalam persen (%); 

c) Kecepatan angin rata-rata dalam satuan meter per detik (m/s); 
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d) Lama penyinaran matahari dalam satu hari yang dinyatakan dengan 

satuan jam; 

e) Tekanan udara di lokasi stasiun dengan satuan kilo pascal (KPa); 

f) Radiasi matahari di lokasi stasiun dengan satuan mega joule per meter 

persegi per hari (MJ/m2/hari). 

2) Topografi 

a) Elevasi atau altitude stasiun pengamatan klimatologi dalam satuan meter 

di atas permukaan air laut; 

b) Letak garis lintang lokasi stasiun pengamatan klimatologi yang 

dinyatakan dalam derajat, kemudian dikonversi dalam radian dengan 2 p 

radian = 360 derajat. 

d. Analisis Data 

Penghitungan evapotranspirasi tanaman acuan dengan metode Penman-Monteith 

(Monteith, 1965) mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI 7745:2012). 

 

Keterangan: 

ETo: adalah evapotranspirasi tanaman acuan, (mm/hari). 

Rn: adalah radiasi matahari netto di atas permukaan tanaman, (MJ/m2/hari). 

T:        adalah suhu udara rata-rata, (oC). 

U2:      adalah kecepatan angin pada ketinggian 2 m dari atas permukaan tanah, (m/s). 

es: adalah tekanan uap air jenuh, (kPa). 

ea: adalah tekanan uap air aktual, (kPa). 

  adalah kemiringan kurva tekanan uap air terhadap suhu, (kPa/oC). 

 : adalah konstanta psikrometrik, (kPa/oC) (BSN, ICS 19.040; 17.120.20; 93.020 , 

2012). 

 

Analisis evapotranspirasi eceng gondok (ETc) menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

ETc = ETo x Kc 

Keterangan : 

ETc: adalah kebutuhan air komsumtif (mm/hari), 

ETo: adalah evapotranspirasi (mm/hari), 

Kc: adalah koefisien tanaman. 
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3. PEMBAHASAN 

a. Suhu Udara 

Berdasarkan data suhu rata-rata bulanan tahun 2013-2017 yang diperoleh dari 

BMKG kediri, Nusa Tenggara Barat. Diketahui perubahan kenaikan maupun penurunan 

suhu rata-rata bulanan periode 2013-2017 di kawasan Waduk Batujai sebagai berikut.  

 

Gambar 1. Histogram suhu rata-rata bulanan periode 2013-2017 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui suhu rata-rata bulanan tertinggi  

sebesar 27,54 oC dan 27,1 oC yang terjadi pada bulan November dan Oktober, 

sedangkan suhu rata-rata bulanan terendah sebesar 25,2 oC yang terjadi pada bulan Juli 

dan Agustus. 

b. Evapotranspirasi Eceng Gondok 

Hasil perhitungan evapotranspirasi eceng gondok dapat dilihat pada gambar 

berikut. 
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Gambar 2. Histogram Evapotranspirasi Eceng Gondok Bulanan Selama 

Periode 2013-2017 Di Waduk Batujai. 

Berdasarkan hasil perhitungan evapotranspirasi eceng gondok bulanan selama 

periode 2013-2017, dapat diketahui bahwa evapotranspirasi tertinggi terjadi pada bulan 

Oktober sebesar 4.88 mm/hari, sedangkan evapotranspirasi terendah terjadi pada bulan 

juli sebesar 3.13 mm/hari. Evapotranspirasi tertinggi terjadi pada bulan oktober 

dipengaruhi oleh suhu rata-rata pada bulan oktober adalah 27.10 oC, sedangkan pada 

bulan juli evapotranspirasi yang terjadi rendah disebabkan suhu rata rata terendah 

sebesar 25.20 oC. 

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -31.864 9.343  -3.411 .011 

Suhu .518 .115 .797 4.505 .003 

Kecepatan Angin 1.452 .300 1.236 4.842 .002 

RH .193 .078 .945 2.474 .043 

Lama Penyinaran .044 .014 1.015 3.164 .016 

a. Dependent Variable: ETo     

 

Berdasarkan hasil analisis regresi, menunjukkan nilai signifikansi terkecil yaitu 

0,003 dan 0,002 (sig <0,05) yang berarti bahwa faktor suhu dan kecepatan angin 

merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat evapotranspirasi eceng 

gondok. 
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Menurut Rosenberg et al, 1983, dalam Usman, 2014, faktor suhu berpengaruh 

terhadap evapotranspirasi melalui beberapa cara. Pertama, jumlah uap air yang dapat 

dikandung udara (atmosfer) meningkat secara eksponensial dengan naiknya suhu udara. 

Kedua, udara yang panas dan kering dapat mensuplai energi ke permukaan. Laju 

penguapan bergantung pada jumlah energi bahan yang dipindahkan, karena itu semakin 

panas udara semakin besar gradient suhu dan semakin tinggi laju penguapan. Ketiga, 

Pengaruh lainnya suhu udara terhadap penguapan muncul dari kenyataan bahwa akan 

dibutuhkan lebih sedikit energi untuk menguapkan air yang lebih hangat. Keemapt, 

suhu juga dapat mempengaruhi penguapan melalui pengaruhnya pada celah (lubang) 

stomata daun. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui suhu rata rata bulanan periode 2013-2017 

sebesar 26,56 oC. Suhu tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan November sebesar 27,1 

oC, 27,5 oC, sedangkan suhu terendah terjadi pada bulan Juli dan agustus sebesar 25,2 

oC. Evapotranspirasi eceng gondok yang terjadi di Waduk Batujai pada periode 2013-

2017 memiliki rata-rata sebesar 4.12 mm/hari. Evapotranspirasi tertinggi terjadi pada 

bulan Oktober sebesar 4.88 mm/hari, sedangkan evapotranspirasi terendah terjadi pada 

bulan Juli sebesar 3.13 mm/hari. 
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ABSTRAK  

Waduk Cengklik merupakan salah satu waduk di kabupaten Boyolali yang berperan 

sangat penting dalam pengendalian keseimbangan air disekitar wilayah DAS waduk 

Cengklik pada musim kemarau maupun musim penghujan. Fungsi utama waduk 

Cengklik adalah sebagai sarana irigasi seluas 1,578 Ha, untuk kegiatan budidaya 

perikanan dan pariwisata. Fungsi waduk sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya 

karena telah mengalami pencemaran yang ditandai proses percepatan pendangkalan dan 

eutrofikasi. Pencemaran yang disebabkan aktivitas manusia dengan memanfaatkan 

lahan kering sebagai pertanian di sekitar waduk serta budidaya ikan sistem keramba 

mempengaruhi kondisi kualitas waduk menurun. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat pencemaran kualitas air dan tingkat kesuburan di waduk Cengklik. 

Penelitian dilakukan pada bulan Maret-April 2018 dengan tiga kali pengamatan pada 5 

stasiun. Metode pengambilan sampel dilakukan secara purposive random sampling. 

Data yang diperoleh merupakan data secara deskriptif. Tingkat pencemaran kualitas air 

di waduk ditentukan berdasarkan parameter fisika-kimia dengan metode STORET 

dengan baku mutu air kelas II PP No. 82 Tahun 2001 sebagai pembanding. Status 

kesuburan ditentukan dengan metode Trophic State Index (TSI) Carlson  berdasarkan 

nilai kecerahan, klorofil-a dan total fosfor air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat pencemaran kualitas perairan waduk Cengklik dapat dikategorikan tercemar 

sedang pada kawasan keramba dan outlet sampai dengan tercemar berat di kawasan 

eceng gondok, bebas dan wisata. Status kesuburan waduk cengklik termasuk dalam 

status eutrofik dengan nilai TSI Carlson sebesar 61,4 – 69,02. 

 

Kata Kunci: waduk cengklik, pencemaran, kualitas air, tingkat kesuburan, storet, 

eutrofikasi, TSI Carlson. 

 

1. PENDAHULUAN 

Waduk merupakan salah satu bentuk ekosistem air tawar yang bersifat 

menggenang (lentic). Waduk sangat penting dalam menciptakan keseimbangan ekologi 

dan tata air, sehingga mempunyai peranan penting bagi pembangunan dan kehidupan 

manusia.  

Waduk Cengklik terletak di Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak Kabupaten 

Boyolali, mempunyai luas keseluruhan 240 Ha (BPS Boyolali, 2014), dibangun pada 
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zaman Belanda dengan tujuan untuk mengairi lahan sawah seluas 1,578 Ha (Roziati, E, 

dkk. 2018). Waduk Cengklik merupakan tipe waduk tunggal guna yang berfungsi 

sebagai penyedia air bagi sawah-sawah di sekitarnya dan digunakan untuk perikanan 

tangkap dan keramba. 

Permasalahan yang sering terjadi di perairan waduk Cengklik adalah pengkayaan 

unsur hara oleh limbah organik dan anorganik yang berasal dari limbah pertanian, 

limbah domestik dan limbah pada keramba. Peningkatan pemanfaatan lahan kering di 

sekitar waduk untuk kegiatan pertanian dan perkebunan serta pemukiman di sekitar 

waduk telah menyebabkan penurunan kualitas air waduk yaitu sedimentasi dan 

eutrofikasi yang merupakan hasil akumulasi bahan organik yang terbawa oleh aliran 

sungai atau aliran permukaan ke badan waduk. Perubahan kondisi kualitas air di waduk 

merupakan dampak kegiatan penggunaan lahan yang ada di sekitar waduk Cengklik. 

Dampak langsung yang terjadi pada perairan waduk Cengklik saat ini sudah terlihat 

seperti pendangkalan dan eutrofikasi sebagai akibat meningkatnya nutrien dan zat 

pencemar ke badan waduk, serta ditemukan banyak ikan yang mati diduga akibat 

keracunan air waduk yang tercemar limbah. Meningkatnya proses penyuburan dan 

sedimentasi di waduk Cengklik mengakibatkan fungsi utama dari waduk menurun 

sehingga penyediaan air untuk sawah irigasi berkurang dan menurunnya kualitas air. 

Eutrofikasi dan pencemaran merupakan permasalahan lingkungan yang 

berpengaruh terhadap perairan waduk secara umum dimana akibat yang ditimbulkan 

akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Eutrofikasi terjadi karena adanya 

peningkatan kadar unsur hara dalam air (Wiryanto, dkk., 2012). Peningkatan kesuburan 

yang terus-menerus di waduk dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya dampak 

yang tidak diinginkan bagi keberlanjutan fungsi waduk, pendangkalan, penurunan 

kualitas perairan dan ancaman terhadap keberlangsungan hidup biota yang mendiami 

badan waduk Cengklik. 

Pencemaran merupakan masuknya atau dimasukkannya komponen lain mahkluk 

hidup, zat, maupun energi ke dalam lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia 

sehingga lingkungan tersebut tidak sesuai lagi dengan peruntukannya (UU RI No. 32 

tahun 2009). Aktivitas masyarakat di daerah sekitar DAS waduk Cengklik yang tidak 

terkontol dapat menimbulkan dampak pencemaran yang serius terhadap perairan waduk 

tersebut. Keberadaan bahan pencemar menyebabkan penurunan kualitas perairan waduk 
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Cengklik, sehingga tidak sesuai lagi dengan jenis peruntukannya terutama untuk 

pertanian dan perikanan serta hilangnya keanekaragaman hayati khususnya spesies asli 

di waduk tersebut. 

Berkaitan dengan itu perlu diketahui kondisi kualitas dan status kesuburan di 

waduk Cengklik. Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran dan tingkat kesuburan di waduk Cengklik. 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

tujuan untuk mengetahui gambaran suatu objek pengamatan (Notoadmodjo, 2002 dalam 

Isnaeni, N dkk., 2015). Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

random sampling yaitu pengambilan secara sengaja, sesuai dengan persyaratan seampel 

yang diperlukan dengan asumsi bahwa sampel yang diambil dapat mewakili populasi di 

lokasi penelitian. 

a. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada bulam Maret-April 2018 yang berlokasi di Waduk 

Cengklik. Lokasi penelitaan terbagi menjadi 5 stasiun. Satsiun I kawasan banyak 

tanaman eceng gondok, stasiun II kawasan keramba jaring apung, stasiun III merupakan 

kawasan bebas dimana kawasan ini tidak ada keramba dan tidak ditumbuhi eceng 

gondok, kawasan IV merupakan kawasan dimana terdapat limbah pertanian dari lahan 

kering serta limbah domestik yang di uang ke badan air, dan stasiun V merupakan 

kawasan outlet, dengan kecepatan arus yang tinggi. Skema lokasi pengambilan sampel 

dapat di lihat pada dan Gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Skema Lokasi Sampling                                                                                                                     

Sumber: Bappeda Boyolali, 2017 
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b. Alat dan Bahan 

Bahan penelitian ini adalah sampel air yang diambil di area penelitian waduk. 

Bahan sampel air yang diambil kemudian diuji dengan beberapa parameter fika-kimia 

perairan yang di peroleh dari perairan waduk cengklik. Alat yang digunakan dalam 

penelitian yaitu van dorn water sampler dan colling box. 

c. Tata Laksana Penelitian 

Pengukuran variabel fisik-kimia waduk dilakukan secara in situ (pengukuran 

langsung) dan eks situ (laboratorium). Sampel air diambil dengan van dorn water 

sampler pada kedalaman 0,5 m; 1,5 m; dan 2,5 m. Sampel air kemudian dicampur 

secara homogen. Sampel sebagian langsung di analisa ditempat dan sebagian dianalisa 

di laboratorium. 

d. Analisis Data 

Parameter dan metode analisa air yang diukur dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Parameter dan Metode Analisa Sampel Air 

Parameter Satuan Metode Analisa 

Suhu °C  

TDS mg/L In house metode 

TSS mg/L In house metode 

Kecerahan m Secchi disk 

Kekeruhan NTU SNI 06-6989.25-2005 

pH - pH meter 

DO mg/L APHA 2012, section 4500-OG 

BOD mg/L SNI 6989.72-2009 

COD mg/L SNI 6989. 2-2009 

Nitrat mg/L APHA 2012, section 4500-NO3-B 

Nitrit mg/L SNI 06-6989.9-2004 

Fosfat mg/L APHA 2012, section 4500 Pb 5 & 4500 PD 

 

Data yang diperoleh merupakan data secara deskriptif yang diperoleh dari analisa 

laboratorium dan lapangan terhadap parameter fisika-kimia air dibandingkan dengan 

standar baku mutu air kelas II untuk perairan air tawar dalam PP No. 82 Tahun 2001. 

Penentuan tingkat pencemaran menggunakan metode STORET sesuai lampiran I 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003 “Penentuan status Mutu 

Air dengan Metode Storet”. Sedangkan untuk menentukan tingkat kesuburan waduk 

cengklik menggunakan perhitungan Trophic State Index (TSI) dari Carlson. Analisa TSI 
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dilakukan dengan menguji beberapa variable meliputi kecerahan, kandungan total fosfor 

dan kandungan klorofil-a (Suryono, dkk., 2010 

3. PEMBAHASAN 

a. Kualitas Air Waduk Cengklik 

Karakteristik fisika-kimia perairan waduk cengklik selama penelitian cukup 

bergam, seperti yang terjadi dalam Tabel 2.  

Tabel 2. Hasil Analisa Kualitas Air di Waduk Cengklik Kab. Boyolali 

No Parameter Satuan Baku Mutu  

(Kelas II) 

Stasiun Pengambilan 

I II III IV V 

 Fisika        

1` Suhu °C Dev 3 28 28 28 28 28 

2 TDS mg/l 1000 93.67 94 93.67 92.33 93.33 

3 TSS mg/l 50 6 5.33 5.67 9.33 6.67 

4 Kecerahan m - 0.43 0.40 0.42 0.38 0.41 

5 Kekeruhan NTU - 4.67 4 5 11 4.33 

 Kimia        

6 pH - 6-9 7.83 8 7.87 7.87 7.73 

7 DO mg/l 4 7.27 7.07 7.13 7.10 7.17 

8 BOD mg/l 3 3.47 4.03 3.73 3.77 3.03 

9 COD mg/l 25 28.77 34.40 39.47 34.27 22.67 

10 Nitrat mg/l 10 3.61 4.76 3.76 3.36 3.82 

11 Nitrit mg/l 0.06 0.056 0.041 0.061 0.066 0.095 

12 Fosfat mg/l 0.2 1.30 1.74 1.29 1.27 1.19 

 

Suhu rata-rata yang diperoleh selama penelitian berkaitan dengan waktu pada saat 

pengukuran, pada stasiun I sampai V kondisi suhu yang diperoleh sama yaitu 28°C. 

Suhu yang sama didapatkan saat pengukuran sampel pada waktu pagi hari. Suhu selama 

penelitian masih berada pada suhu normal. 

Hasil pengukuran kekeruhan waduk Cengklik pada setiap stasiun selama 

penelitian antara 4-11 NTU. Tingginya kekeruhan pada stasiun IV disebabkan tingginya 

bahan-bahan tersuspensi yang berasal dari imbah domestic dan limbah dari lahan 

pertanian yang masuk ke badan waduk. Sedangkat tingkat kecerahan pada setiap stasiun 

berkisar antara 38-43 cm, kecerahan terendah terdapat di stasiun IV yaitu 38 cm dan 

kecerahan tertinggi di staisun I yaitu 43 cm. tingkat kecerahan waduk Cengklik 

tegolong rendah, dengan demikian waduk ini termasuk dalam kriteria tingkat kesuburan 

eutrofik. Kecerahan air tergantung pada warna, keeruhan, keadaan cuaca, waktu 

pengukuran, jumlah padatan tersuspensi an jumlah paatan yang terlarut. Kecerahan yang 
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rendah mengindikasikan laju sedimentasinya tinggi (Nurul dan Agus, 2012). Nilai pH di 

lima stasiun waduk Cengklik termasuk basa yaitu 7,73 – 8,0, nilai tersebut masih 

memenuhi baku mutu air kelas II PP No. 82 Tahun 2001. Peningkatan pH dipengaruhi 

oleh limbah organik maupun anorganik yang dibuang ke badan waduk.  

Oksigen terlarut (DO) pada stasiun I sampai V berkisar antara 7,07 – 7, 27 mg/L 

Nilai ini masih dalam kriteria kualitas air yaitu 4 mg/L, dari hasil penelitian kondisi 

kualitas air masih sesuai peruntukannya. Suatu perairan dapat dikatakan baik dan 

mempunyai tingkat pencemaran yang rendah jika kadar oksigen terlarutnya lebih besar 

dari 5 mg/L (Salmin, 2005). Tingginya nilai DO berkaitan erat dengan tumbuhan air 

yang ada di waduk. 

Hasil analisa Biological Oxygen Demand (BOD) waduk Cengklik pada stasiun I-

V berkisar antara 3,03 – 4,03 mg/L. Nilai ini telah melampui ambang batas kriteria 

mutu air kelas II sebesar 3 mg/L, sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya. Semakin 

besar konsentrasi BOD mengindikasikan bahwa waduk tersebut telah tercemar. Hasil 

pengukuran Chemical Oxgen Demand (COD) pada stasiun I-V berkisar antara 28,77 – 

39,47 mg/L, nilai ini telah melampui ambang batas kriteria baku mutu kualitas air kelas 

II sebesar 25 mg/L, sehigga kondisi kualitas air waduk Cengklik sudah tidak sesuai 

peruntukannya. Konsentrasi COD yang tinggi mengindikasikan semakin besar tingkat 

pencemaran yang terjadi di suatu perairan.  

Hasil analisa kandungan nitrat pada stasiun I – V berkisar antara 3,36 – 4,76 

mg/L, nilai ini masih dalam ambang batas kriteria mutu air kelas II sebesar 10 mg/l. 

Sedangkan kandungan nitrit berkisar antara 0.041 – 0,066 mg/L. Kadar nitrat dapat 

menggambarkan terjadinya pencemaran yang berasal dari aktivitas manusia termasuk 

dalam kegiatan di keramba jaring apung dan feces ikan. Kandungan nitrit tertinggi 

berada pada stasiun IV sebesar 0,066 mg/L. Tingginya kadar nitrit disebabkan oleh 

buangan limbah organik yang berasal dari para penjual di sekitar pinggiran waduk 

Cengklik. Penumpukan limbah pakan ikan dan masuknya limbah pertanian dan 

domestik yang mengalir ke badan waduk merupakan faktor yang mempengaruhi 

kandungan nitrat dan nitrit di perairan waduk. 

Kandungan fosfat di waduk Cengklik pada stasiun I – V berkisar antara 1,27 – 

1,74 mg/L, nilai ini melampui ambang batas kriteria mutu air kelas II sebesar 0,2 mg/L. 

Tingginya kandungan fosfat di waduk Cengklik disebabkan dari limbah pertanian di 
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sekitar waduk masuk kebadan waduk serta berasal dari limpasan air yang kaya fosfor. 

Menurut Indrayani, dkk. (2015), air buangan penduduk berupa detergen, limbah pakan 

ikan dan limbah yang bersal dari pertanian merupakan sumber adanya unsur fosfat.  

b. Status Mutu Air Waduk Cengklik 

Status mutu air waduk menunjukkan tingkat pencemaran status sumber air dalam 

waktu tertentu dibandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Waduk dikatakan 

tercemar apabila tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya secara normal. 

Dalam penelitian ini parameter yang digunakan dalam menganalisis status mutu air 

adalah pH, TSS, TDS, DO, BOD, COD, nitrat, nitrit dan fosfat yang dibandingkan 

dengan kriteria baku mutu kelas II PP No. 82 Tahun 2001.  

Analisis status mutu air dilakukan berdasrkan pada pedoman penentuan status 

mutu air yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 

dengan menggunakan metode STORET sesuai dengan Lampiran I. Hasil perhitungan 

status mutu air dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kriteria Tingkat Pencemaran Waduk Cengklik 

No Stasiun Skor Status 

1 I -32 Cemar berat 

2 II -30 Cemar sedang 

3 III -38 Cemar berat 

4 IV -38 Cemar berat 

5 V -22 Cemar sedang 

 

Berdasarkan perhitungan STORET dapat dilihat bahwa tingkat pencemaran paling 

tinggi terdapat pada stasiun III dan IV dimana sudah tergolong tercemar berat. Hal ini 

disebabkan karena pada stasiun ini terdapat penggunaan lahan kering atau sedimen 

disekitar waduk sebagai lahan pertanian dan perkebunan serta aktivitas masyarakat 

disekitar waduk , dimana limbah ditandai dengan tingginya beban pencemaran fosfat. 

c. Status Trofik Waduk Cengklik 

Perhitungan status kesuburan waduk Cengklik dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Tingkat Kesuburan di Waduk Cengklik Kabupaten 

      Boyolali 

Stasiun Fosfat (µg/L) Kecerahan 

(m) 

Klorofil-a 

(µg/L) 

TSI Status Trofik 

I 70 72,1 42,27 61,4 Eutrofik 

II 74 74,2 43,7 63,9 Eutrofik 

III 77 72,39 45,5 64,9 Eutrofik 

IV 89 72,96 45,1 69.02 Eutrofik 
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V 73 72,8 44,8 63,5 Eutrofik 

 

Kondisi waduk cengklik berdasarkan penelitian pada stasiun I –V dalam status 

eutrofik. Eutrofik merupakan status trofik air danau atau waduk yang mengandung 

unsur hara dengan kadar tinggi, status ini menunjukkan air telah tercemar oeh 

peningkatan nitrogen dan fosfor. 

Kondisi eutrofik di waduk Cengklik sangat memungkinkan tumbuhan air akan 

berkembang pesat (blooming). Pesatnya tumbuhan air di waduk seperti eceng gondok 

dan alga akibat adanya ketersediaan fosfat yang berlebihan serta kondisi lain yang 

memadai akibatnya kualitas air menjadi menurun. Terganggunya ekosistem waduk 

Cengklik tersebut diperkuat oleh fakta dilapangan bahwa telah terjadi matinya ikan di 

waduk Cengklik yang diduga karena tercemar limbah pupuk pertanian dan limbah 

domestik. Selain dari limbah pertanian, bebab pencemaran waduk Cengklik bias bersal 

dari pakan ikan yang berlebihan sehingga meningkatkan kandungan fosfor di waduk. 

Waduk yang sudah masuk dalam kategori eutrofik dan dihubungkan dengan kondisi 

kualitas air mengindikasikan kondisi waduk yang buruk. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa waduk Cengklik termasuk 

dalam kategori tercemar sedang pada kawasan keramba dan outlet dengan skor -30 dan 

-22 dan tercemar berat dengan skor -38 di kawasan eceng gondok, bebas dan wisata. 

Ada beberapa parameter yang telah melebihi baku mutu perairan adalah nitrit, fosfat, 

BOD dan COD. tingkat kesuburan waduk Cengklik secara umum dilihat dari nilai rata-

rata TSI termasuk dalam kategori eutrofik dengan nilai TSI sebesar 61,4 – 69,02.  

SARAN 

Pemantauan kualitas air waduk Cengklik perlu adanya penelitian secara periodik  

dengan penambahan parameter uji baik fisika, kimia maupun biologi untuk 

mendapatkan gambaran kualitas waduk Cengklik dan perlu diadakan pembatasan 

aktivitas penggunaan lahan di sekitar waduk Cengklik baik pemanfaatan untuk 

pertanian dan perikanan sistem keramba jaring apung. 
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ABSTRAK 

Sungai Grenjeng sebagai daerah penelitian mengalir melalui Kecamatan Ngemplak 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu sungai yang dimanfaatkan sebagai 

pembuangan limbah cair. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik 

Sungai Grenjeng berdasarkan pemanfaatan lahan sebagai sumber pencemar di sungai 

tersebut. Metode yang digunakan analisis deskriptif kualitatif. Luas wilayah 

Kabupaten Boyolali adalah 1.008,45Km² yang secara administratif terbagi atas 19 

Kecamatan dan terdiri dari 261 Desa/kelurahan. Dari hasil penelitan sumber 

pencemar dominan berasal dari lahan pemukiman yang dimanfaatkan masyarakat 

sebagai usaha industri skala kecil dan peternakan babi yang menghasilkan limbah 

cair yang mengandung bakteri koliform. Penelitian ini merekomendasikan 

stakeholder guna menyusun strategi pengendalian pencemaran limbah cair 

berdasarkan partisipasi masyarakat.  

 

Kata kunci: Karakteristik sungai, penggunaan lahan, limbah cair 

 

1. PENDAHULUAN 

Permasalahan lingkungan hidup semakin komplek seiring dengan laju 

pembangunan sebagai dampak dari pertambahan jumlah penduduk, terutama di wilayah 

perkotaan yang menjadi pusat perekonomian, pemerintah, perdagangan dan industri. 

Apabila keadaan ini berlansung secara terus-menerus akan menyebabkan kualitas 

lingkungan menurun, sehingga daya dukung lingkungan juga akan menurun. Apabila 

hal ini terjadi pada suatu sungai, maka akan terjadi degradasi dan berdampak buruk 

terhadap kualitas maupun kuantitas sungai tersebut. 

Sungai adalah sistem pengairan air dari mulai mata air sampai ke muara dengan 

dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh sempadan sungai (Sudaryoko, 

1986).  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, 

yang dimaksud sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu 
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atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau 

sama dengan 2.000 km2.  

Kondisi suplai air dari daerah hulu mempunyai kualitas air yang lebih baik 

daripada daerah hilir. Dari sudut pemanfaatan lahan, daerah hulu relatif sederhana dan 

bersifat alami seperti hutan dan perkampungan kecil. Semakin ke arah hilir keragaman 

pemanfaatan lahan juga akan meningkat. Perubahan pola pemanfaatan lahan menjadi 

lahan pertanian, tegalan dan permukiman serta meningkatnya aktivitas industri akan 

memberikan dampak terhadap kondisi hidrologis suatu sungai. Berkaitan dengan hal 

tersebut suplai limbah cair dari daerah hulu yang menuju daerah hilir pun menjadi 

meningkat. Selain itu, berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

yang berasal dari kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian akan menghasilkan 

limbah yang memberi sumbangan pada penurunan kualitas air sungai (Suriawiria, 

2003). Pada akhirnya daerah hilir merupakan tempat akumulasi dari proses pembuangan 

limbah cair yang dimulai dari hulu (Wiwoho, 2005). 

Sungai Grenjeng yang merupakan anak sungai dari Sungai Pepe saat ini secara 

fisik mengalami kondisi tercemar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup PEMKOT (Pemerintah Kota) Surakarta pada tahun 1999 dan 2002, 

diketahui Sungai Pepe telah menurun kualitasnya. Penelitian yang dilakukan pada 

bagian hulu dan hilir Sungai Pepe menunjukkan hasil yang buruk, terutama untuk 

parameter BOD, COD, Ammonia, Cu dan Zn, jumlah konsentrasinya melebihi ambang 

batas yang ditetapkan dalam baku mutu untuk badan air penerima (Purwanti, 2005) dan 

hal ini mengidikasi bahwa anak sungai dari Kali Pepe juga tercemar.  

Kecamatan Ngemplak terletak di daerah pinggiran Kotamadya Surakarta. 

Berdasarkan pada tabel 1, jumlah penduduk Kecamatan Ngempak pada tahun 2017 

adalah 74.203 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 37.013 jiwa dan penduduk 

perempuan 37.190 jiwa, sedangkan pada tahun 2004 memliki jumlah penduduk sebesar 

69.235 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 33.986 jiwa dan jumlah penduduk 

perempuan 35.249 jiwa. Berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah Sungai 

Grenjeng seperti aktivitas permukiman, industri dan peternakan diperkirakan telah 

mempengaruhi kualitas air Sungai Grenjeng. Aktivitas permukiman dan peternakan  

menyebar meliputi segmen tengah sungai. Menurut Priyambada et al. (2008) bahwa 
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perubahan tata guna lahan yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas domestik yang 

memberikan masukan konsentrasi BOD terbesar ke badan sungai.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 

(a) Bagaimana pola perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ngemplak tahun 2004 

dan 2017? (b) Faktor dominan pencemar Sungai Grenjeng berdasarkan karakteristik 

Sungai di Desa Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Berdasarkan 

permasalahan maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut (a) untuk mengetahui pola 

perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamaan Ngemplak, dan (b) untuk 

mengetahui faktor dominan  pencemar Sungai Grenjeng berdasarkan karakteristik 

Sungai di daerah penelitian.  

Jumlah dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Ngemplak tahun 2004 

dan 2016 
No Desa Luas 

Wilayah 

2004 2016 

laki-

laki 

Perempuan Jumlah Kep.Duk 

(jiwa/Km2) 

laki-

laki 

Perempuan Jumlah Kep.Duk 

(jiwa/Km2) 

1 Ngargorejo 3066000 1625 1818 3443 1123 1702 1858 3560 1161 

2 Sobokerto 4974400 2748 2891 5639 1134 2988 3085 6073 1221 

3 Ngesrep 4021950 3033 3052 6085 1513 2977 3129 6106 1518 

4 Gagaksipat 2556500 2900 2961 5861 2293 3273 3313 6586 2576 

5 Donohudan 2655500 2913 3106 6019 2468 3275 3271 6546 2667 

6 Sawahan 2654530 3784 3877 7661 2882 4369 4326 8695 3271 

7 Pandeyan 2564530 3302 3292 6594 2625 3620 3424 7044 2747 

8 Kismoyoso 3779300 2944 3042 5986 1584 3228 3171 6399 1693 

9 Dibal 2799600 2807 2897 5704 2037 3010 2994 6004 2145 

10 Sindon 2571822 2382 2511 4893 1859 2489 2609 5098 1982 

11 Manggung 4223800 2945 3011 5956 1410 3187 3076 6263 1483 

12 Giriroto 2685600 2603 2791 5394 1882 2895 2934 5829 2034 

Jumlah 38553532 33986 35249 69235 1797 37013 37190 74203 38172 

(Sumber : BPS Kecamatan Ngemplak Tahun 2004 dan 2016) 

2. METODE PENELITIAN 

a. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan di sepanjang aliran Sungai Grenjeng, Kecamataan Ngemplak, 

Kabupaten Boyolali. Secara geografis tempat penelitian berada pada titik koordinat 

antara 1100 22’ - 1100 50’ Bujur Timur dan antara 70 7’ - 70 36’ Lintang Selatan.  
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Sungai Grenjeng 20km dimulai dari Desa Meletan sampai dengan Desa Padukan Wetan 

Boyolali. Penelitian dilaksanakan pada bulan juni hingga juli 2018.  

b. Alat dan Bahan 

Peta RBI Bakosurtanal skala 1:25.000 (lembar 1408-344 Surakarta, 1408-621 

Simo, 1408-343 Kartosuro, 1408-621 Gemolong), Data monografi Kecamatan 

Ngemplak, Data BPS Penggunaan Lahan Kecamatan Ngemplak, Data Curah Hujan 

Kecamatan Ngemplak. 

c. Tata Laksana Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan 

kondisi penggunaan lahan di sepanjang Sungai Grenjeng. Populasi dalam penelitian ini 

adalah lahan yang berada di sepanjang jaringan pengaliran Sungai Grenjeng dari hulu 

sampai dengan hilir. Pembagian segmen yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan 

yang ada disekitar sungai yang mewakili hulu, tengah dan hilir. Observasi lapangan, 

wawancara dan dokumentasi berupa dokumen yang sudah tersedia di instansi 

pemerintahan kecamatan bertujuan untuk melakukan validasi penggunaan lahan di 

sekitar aliran Sungai Grenjeng.   

d. Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dan 

dilengkapi dengan observasi lapangan yang berkaitan dengan perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali khususnya di sepanjang aliran 

Sungai Grenjeng yang terletak di wilayah administrasi Desa Sawahan. Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepadatan penduduk dan luas penggunaan 

lahan berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan.  

3. PEMBAHASAN 

a. Penggunaan Lahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali 

Kecamatan Ngemplak terdiri dari 12 desa dengan luas wilayah 3.852,70 Ha. 

Kecamatan Ngemplak memiliki curah hujan 2.645 mm dengan jumlah hari juan 106 hh. 

Batas-batas wilayah Kecamatan Ngemplak adalah  

 Sebelah Utara     : Kecamatan Nogosari 

 Sebelah Selatan     : Kabupaten Karanganyar 

 Sebelah Barat     : Kecamatan Sambi 
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 Sebelah Timur     :Kabupaten Karanganyar dan Kotamadya 

Surakarta 

Topografi Kecamatan Ngemplak berada pada ketinggian kurang lebih 150m di 

atas permukaan air laut (mdpl) dengan luas Kecamatan 3.852,70 Ha dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. Tanah sawah  : 1.401,9824 Ha 

2. Tanah tegalan/kebun : 296,3621 Ha 

3. Tanah pekarangan  : 1.168,3099 Ha 

4. Tambak/kolan  : 3,1606 Ha 

5. Lain-lain   : 675,9952 Ha 

6. Waduk   : 306.8900 Ha. 

Tabel 2. Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan (Ha) Kecamatan Ngemplak Tahun 2016 

Desa Luas Wilayah 
Penggunaan Lahan 

Tanah Sawah Tanah Kering 

Ngargorejo 306,6000 701,879 236,4121 

Sobokerto 497,4400 125,9830 371,4570 

Ngesrep 402,1950 970,047 305,1903 

Gagaksipat 255,6500 245,000 231,1500 

Donohudan 265,5500 993,689 145,1811 

Sawahan 265,4530 789,708 186,8292 

Pandeyan 256,4530 113,2065 143,2465 

Kismoyoso 377,9300 225,2935 152,6365 

Dibal 279,9600 113,1538 166,8062 

Sindon 257,1822 122,8269 134,3553 

Manggung 422,3800 160,3743 262,0057 

Giriroto 268,5600 172,6121 113,9479 

Jumlah 3,855,3532 1,403,4824 24492178 

(Sumber : Data BPS Kecamatan Ngemplak Dalam Angka Tahun 2017)  

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Ngemplak Kabupaten 

Boyolali terjadi secara bertahap. Hal ini didasari karena perkembangan kemajuan 

teknologi dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Peralihan masyarakat 

pertanian menjadi masyarakat industri juga menjadi indikator pendukung tata wilayah 

dan penggunaan lahan untuk pembangunan segala fasilitas umum.  

Adanya industri akan membuat masyarakat beralih pekerjaan menjadi karyawan 

pabrik dan lahan pertanian yang semakin berkurang karena adanya perumahan-
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perumahan yang dibangun di lahan pertanian, maka petani akan beralih pekerjaan. 

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi membuat kebutuhan akan lahan tempat 

tinggal meningkat tajam. Jika kedua aspek ini tidak bisa diseimbangkan maka akan 

muncul daerah-daerah kumuh di pinggir sungai. Berikut tabel jumlah industri yang 

tersebar di seluruh Kabupaten Boyolali. 

Tabel 3. Jumlah Industri Besar dan Sedang Menurut Kecamatan di Kabupaten 

Boyolali Tahun 2016. 

Kecamatan 
Industri Besar Industri Sedang 

Jumlah 
(Investasi >10M) (Investasi 200jt-10M) 

Selo 0 0  0 

Ampel 4 3 7 

Cepogo 0 10 10 

Musuk 0 5 5 

Boyolali 0  0 0 

Mojosongo 5 2 7 

Teras 5 13 18 

Sawit 2 7 9 

Bayudono 4 3 7 

Sambi 1 7 8 

Ngemplak 1 1 2 

Nogosari 2 12 14 

Simo 0  5 5 

Karanggede 0  2 2 

Klego 1 0  1 

Andong 0  1 1 

Kemusu 0  1 1 

Wonosegoro 0  0  0 

Juwangi 0  0  0 

Jumlah 25 72 97 

(Sumber : Dinas Perindustrian Kabupaten Boyolali dalam BPS Kabupaten Boyolali   

Dalam Angka 2017) 

Berdasarkan tabel diatas terdapat 97 unit industri yang tersebar di seluruh 

kecamatan di Kabupaten Boyolali dan khususnya di wilayah kecamatan Ngemplak ini 

terdapat industri plastik yang menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat, 

semakin sempitnya lahan pertanian maka masyarakat yang dahulu bermata pencaharian 

dari bertani beralih menjadi buruh di perusahaan atau menjadi tenaga kerja di pabrik-

pabrik dan keberadaan industri tersebut juga akan mengancam kelestarian lingkungan 

karena dampak limbah cair buangan dari aktifitas industri tersebut.  
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Tabel 4. Perubahan Penggunaan Lahan tahun 2004 dan 2016 di Kecamatan 

         Ngemplak Kabupaten Boyolali. 

Jenis lahan 
Luas (Ha) 

2004 2016 Selisih Perubahan 

Air Tawar 185,98 169,80 16,18 Berkurang 

Gedung 1,79 1167,80 1166,01 Bertambah 

Kebun 75,05 3,160 71,89 Berkurang 

Permukiman 1144,59 1167,80 23,21 Bertambah 

Sawah 2378,08 1404,48 973,6 Berkurang 

Tegalan 64,05 296,36 232,32 Bertambah 

Agrikultur lading 55,10 28,60 26,5 Berkurang 

Sawah tadah hujan 0,02 688,78 688,76 Bertambah 

Jumlah 390446 281928 113374   

(Sumber : Data BPS Kecamatan Ngemplak Dalam Angka tahun 2004 hingga 2016 dan 

Hasil penelitian tahun 2018) 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2004 air tawar berjumlah 185,98 

ha sedangkan pada tahun 2016 berjumlah 169,80 ha dalam kurun waktu sekitar 12 tahun 

air tawar berkurang dengan selisih 16,18. Untuk gedung pada tahun 2004 berjumlah 

1,79ha  dan untuk tahun 2016 bertambah hingga mencapai angka 1167,80 ha dengan 

selisih 1166,01 hanya dalam kurun waktu 12 tahun, hal ini dampak dari bertambahnya 

jumlah penduduk yang mendirikan gedung guna kebutuhan tempat tinggal maupun 

tempat usaha/industri. Tahun 2004 lahan perkebunan 75,05 ha sedangkan pada tahun 

2916 luasnya menyusut hingga 3,160 dengan selisih 71,89 dan hal ini disebabkan 

adanya pertambahan penduduk yang mengakibatkan alih fungsi dari kebun menjadi 

permukiman karena semikin padat penduduk di suatu wilayah maka membutuhkan  

ruang yang banyak pula. Untuk permukiman pada tahun 2004 berjumlah 1144,59 Ha, 

pada tahun 2016 meningkat menjadi 1167,80 ha dengan selisih 23,21 dalam kurun 

waktu 12 tahun. Dikarenakan semakin banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah 

maka mereka membutuhkan lahan untuk tempat tinggal, bergitu pula dengan tegalan, 

agrikultur ladang, sawah tadah hujan dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan 

seiiring perkembangan zaman serta kebutuhan manusia melangsungkan hidup.  

b. Penggunaan Lahan di Sepanjang Sungai Grenjeng  

Berdasarkan perhitungan data spasial peta RBI skala 1 : 25. 000 lembar 1408-344 

Surakarta, Sungai Grenjeng memiliki panjang 20km terbagi menjadi 3 (tiga) segmen 

yaitu segmen 1 (6,6 km), Segmen 2 (8 Km); dan segmen 3 (5.4 km). Sungai Grenjeng 
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termasuk dalam DAS Bengawan Solo Hulu dan Sub- DAS Pepe yang berhulu di lereng 

Gunung Lawu. 

Menurut kontinuitas alirannya, Sungai Grenjeng termasuk sungai  ephimeral 

(periodik) river yang berarti sungai yang yang dipengaruhi oleh musim, sehingga debit 

airnya akan berkurang pada musim kemarau dan melimpah pada musim penghujan. 

Sedangkan menurut arah alirannya Sungai Grenjeng termasuk jenis sungai konsekuen 

dengan mempunyai pola aliran denditrik yaitu pola aliran sungai tidak teratur yang 

berbentuk cabang pohon dengan sudut tumpul (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Boyolali 2017). 

Hasil survey yang didukung oleh data BPS Kecamatan Ngemplak dalam Angka, 

perubahan penggunaan lahan terjadi di Desa Sawahan cukup beragam, karena desa 

tersebut berbatasan dengan Kotamadya Surakarta, semakin padat jumlah penduduk yang 

berada di kota maka akan berpindah ke pinggir kota. Desa Sawahan yang dahulu di 

dominasi oleh lahan persawahan saat ini beralih fungsi menjadi lahan permukiman, 

tempat industri, pabrik, pasar, perumahan, instansi pemerintahan, serta beberapa lahan 

beralih fungsi menjadi lahan peternakan babi. Hal yang cukup mengancam kelestarian 

dari Sungai Grenjeng yakni banyak ditemukan peternakan babi milik warga, indusrtri 

skala sedang berupa sablon dan plastik serta berdirinya pemukiman kumuh di sepanjang 

arah aliran sungai tersebut. Bahaya pencemaran limbah cair berupa limbah cair kotoran 

babi, limbah cair indusrtri maupun limbah cair rumah tangga juga akan mengancam 

kualitas air dari Sungai Pepe yang merupakan muara dari beberapa sungai termasuk 

Sungai Grenjeng. Berikut adalah gambar penggunaan lahan di sepanjang Sungai 

Grenjeng. 

Dari gambar dan tabel 1 diketahui penggunaan lahan bagian hulu di dominasi oleh 

permukiman dan industri, indentifikasi sumber pencemar berupa limbah cair domestik 

dan industri tahu. Herlambang (2002), dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran 

bahan organik limbah industri tahu adalah gangguan terhadap kehidupan biotik. Limbah 

cair yang dihasilkan mengandung padatan tersuspensi maupun terlarut yang akan 

mengalami perubahan fisika, kimia, dan hayati yang akan menimbulkan gangguan 

terhadap kesehatan lingkungan, dan apabila limbah ini dialirkan langsung ke sungai 

jelas sangat berdampak pada kualitas air sungai sehingga merubah bentuk warna fisik 

air menjadi cokelat kehitaman dan berbau busuk. 
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Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan Desa Sawahan 

Tabel 5. Penggunaan Lahan di Sepanjang Aliran Sungai Grenjeng 

Segmen Dominasi Penggunaan 

Lahan  

Identifikasi Limbah 

Hulu Permukiman dan Industri Limbah cair domestik dan 

industri 

Tengah Peternakan dan Pertanian Limbah cair peternakan 

Hilir Permukiman  Limbah cair domestik 

   

(Sumber: Survey Lapangan, 2018) 

Pada segmen tengah, penggunaan lahan di dominasi peternakan dan pertanian. 

Perhatian khusus penelitian ini kepada penggunaan lahan berupa peternakan babi yang 

berada di sepanjang garis aliran Sungai Grenjeng yang terindikasi mengalirkan limbah 

cair berupa kotoran feses maupun urine ke badan sungai. Hasil wawancara dengan 

warga setempat bahwa peternakan tersebut langsung mengalirkan limbah ke badan 

sungai karena tidak mempunyai sistem penampung sementara untuk membuang limbah. 

Pembuangan limbah kotoran ternak akan meningkatkan hara dalam air, hal itu dapat 

mengakibatkan pendangkalan, eutrofikasi, berpengaruh terhadap BOD air, DO air dan 
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dampak negatif lainnya pada ekosistem air. Timbulnya bau karena gas-gas pencemar 

yang dihasilkan dari limbah kotoran misalnya HSS dan metana (Subba Rao, 1994)  

Segmen Hilir hampir seluruhnya penggunaan lahan di dominasi oleh pemukiman 

padat. Dari hasil pengamatan langsung bahwa sumber pencemar pada bagian ini berasal 

dari rumah warga yang berada disepanjang bantaran sungai mengalirkan limbah cair 

melalui selokan-selokan kecil ke Sungai Grenjeng yang kemudian mengalir ke muara 

yaitu Sungai Pepe. Akibatnya, sungai yang menjadi tempat berrmuaranya selokan 

berpotensi tercemar, warnanya menjadi cokelat, mengeluarkan bau busuk dan dapat 

mengganggu kelestarian lingkungan.  

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut :  1). Aktifitas penggunaan lahan yang terjadi di sepanjang arah aliran Sungai 

Grenjeng di dominasi oleh industri sedang, peternakan babi dan pemukiman padat 

penduduk. Dari indikasi aktifitas tersebut diduga menjadi salah satu penyebab 

terjadinya pencemaran kualitas air di Sungai Grenjeng; 2). Tingkat kesadaran warga dan 

pelaku industri akan kelestarian lingkungan masih sangat kurang, hal itu ditunjukkan 

dari aktifitas pembuangan limbah cair secara langsung ke badan sungai Grenjeng. Hal 

ini sebenarnya bisa diatasi dengan mendorong kesadaran masyarakat membangun bak 

penampung sementara dan IPAL baik secara swadaya maupun bantuan pemerintah 

setempat guna menjaga kelestarian Sungai Grenjeng agar tetap terjaga.  
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ABSTRAK 

Penerapan konsep produksi bersih penggunaan air di bidang industri pangan. Studi 

kasus penerapan konsep produksi bersih dilakukan pada industri tahu di dukuh Grasak, 

kelurahan Kismoyoso, kecamatan Ngemplak, kabupaten Boyolali . Penelitian ini 

dilakukan dengan pengambilan data primer secara langsung serta wawancara kepada 

pemilik industri. Perusahaan menggunakan 5600 liter setiap harinya dengan 10 jam 

kerja. Konsep produksi bersih ini memberikan kontribusi mengenai pengurangan 

jumlah air yang terbuang dalam proses produksi tahu sebesar 20 liter setiap kali 

pemasakan atau 1600 liter per harinya. Pengurangan air dalam industri ini dilakukan 

pada proses pencucian. Air hasil cucian disaring dan dibersihkan lagi pada instalasi 

yang telah dibuat. Instalasi berupa penyaringan tahap awal dan penampungan air lalu 
dibersihkan dengan menggunakan filter air SWS teknologi nano KDF anti bakteri 

dibagian kran.  Dari usulan tersebut didapatkan penghematan air yang terbuang sebesar 

28,57% per harinya dan pemasukan sebesar Rp 673.064,23 per tahun. Pemasukan 

tersebut didapatkan dari penghematan air yang dilakukan selama satu tahun. Proyek 

tersebut dilakukan perhitungan NPV dengan hasil proyek tersebut layak dilaksanakan 

dalam waktu lima tahun dengan besar NPV> 0 atau Rp 92.329,79. 

 

Kata kunci: produksi bersih, efisiensi air, industri tahu  , NPV (Net Present Value) 
 

1. PENDAHULUAN 

Air merupakan hal yang penting dalam kehidupan (Damanhouri, 2012). Jumlah 

air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia semakin meningkat. 

Meningkatnya kebutuhan tersebut tidak disertai dengan meningkatnya jumlah sumber 

air yang ada di bumi sehingga jumlah air akan semakin menipis. Berdasarkan dari data 

yang didapatkan dari icheme.org pembagian jumlah seluruh sumber air yang ada di 

bumi sekitar 70% air digunakan dalam bidang pertanian, 20% digunakan dalam bidang 

industri, dan 10% untuk domestic atau kebutuhan rumah tangga sehari-hari. 

Berdasarkan penelitian (Mancosu, Richard, Graviil , & Donatella, 2014) Peningkatan 

pertumbuhan jumlah penduduk mempengaruhi jumlah persentase air dan pangan yang 

dibutuhkan. Dari keadaan tersebut, pemerintah meningkatkan jumlah pemakaian air 

untuk kebutuhan domestic dengan cara menekan alokasi air pada bagian pertanian dan 

industri.  

mailto:femiliasetyaph@gmail.com
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 Berdasarkan penelitian (Compton, Willis, Rezaie, & Humes, 2018) Industri 

pengolahan makanan adalah salah satu konsumen energi dan air terbesar di sektor 

manufaktur. Sangat penting bahwa tindakan efisiensi diambil untuk mengurangi 

pengunaan air dalam proses produksi untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang 

yang berkelanjutan. Efisiensi bahan dan energi dalam pemanfaatan, pemrosesan, dan 

daur ulang, akan menghasilkan keunggulan kompetitif dan manfaat ekonomi (Hambali, 

2003). 

Tahu merupakan salah satu produk yang menggunakan bahan utama kedelai 

dengan penambahan asam cuka dan penggunaan air dalam proses produksinya. Industri 

Tahu merupakan salah satu industri yang menghasilkan limbah organik. Limbah 

industri tahu yang dihasilkan dapat berupa limbah padat dan cair, tetapi limbah cair 

memiliki tingkat pencemaran lebih besar dari pada limbah padat. (Rossiana, 2006) 

menyatakan bahwa limbah cair tahu mengandung polutan organik yang cukup tinggi 

dana padatan tersuspensi maupun terlarut yang akan mengalami perubahan fisika, 

kimia, dan biologi. Penelitian yang dilakukan oleh (Ariyanti, Purwanti, & Suherman, 

2014) . Limbah yang dihasilkan dari produksi tahu dapat dilihat dari penjelasan pada 

Gambar 1 mengenai flowchart proses pembuatan tahu. 

Pencemaran lingkungan disebabkan oleh volume limbah yang besar dan 

pembuangan langsung ke lingkungan.  Untuk meminimalisir adanya pencemaran 

lingkungan, maka perlu diterapkan konsep produksi bersih dalam proses produksi tahu.  

Produksi bersih (cleaner production) merupakan salah satu strategi yang tepat untuk 

diterapkan pada industri ini karena mencakup beberapa hal, antara lain peran aktif 

pelaku industri, nilai tambah langsung, dan pengurangan resiko lingkungan akibat dari 

limbah yang dihasilkan. (Basir, Nani, Djayanti, & Sartamtomo, 2014). Produksi Bersih 

merupakan tindakan efisiensi pemakaian bahan baku, air dan energi, dan pencegahan 

pencemaran, dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimalisasi timbulnya 

limbah yang dihasilkan. (Hidup, 2013). Penerapan produksi bersih pada proses produksi 

tahu dengan mengurangi banyaknya air yang digunakan dalam proses tersebut sehingga 

didapatkan konsumsi air yang efisien. Konsep produksi bersih tesebut diberikan usulan 

dengan melakukan perhitungan kelayakan atas usulan yang diberikan. 
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Gambar 1. Flowchart Proses Pembuatan Tahu 

Studi kelayakan proyek adalah berhasil atau tidaknya sebuah proyek 

investasi.(Suad dan Suwarsono, 2008). Semakin besar skala investasi maka semakin 

penting studi ini dilaksanakan karena semakin besar skala investasi maka semakin besar 

pula jumlah dana yang ditanamkan. Walaupun studi kelayakan ini akan memakan biaya, 

namun biaya tersebut relatif kecil apabila dibandingkan dengan risiko kegagalan suatu 

proyek. 

2. METODE PENELITIAN 

Studi dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data. Data yang diperoleh 

dari hasil studi lapangan dan  melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik 

industri serta literature review mengenai penelitian produksi bersih pada industri tahu di 

dukuh Grasak, Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali. Data yang diambil meliputi proses 

produksi, jumlah kedelai dalam sekali pemasakan, penggunaan air, dan jenis pompa air 

yang digunakan. Tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data jumlah air  dan listrik 

yang digunakan. Diberikan usulan untuk mengurangi air dan jumlah biaya yang 
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dihasilkan atas pembuatan proyek tersebut. Pengujian mengenai kelayakan atas proyek 

usulan didapatkan melalui perhitungan NPV. Alur penelitian ini dijelaskan secara 

umum digambarkan dalam gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Metode Penelitian 

3. PEMBAHASAN 

Dampak yang dihasilkan sebelum diterapkannya penerapan produksi bersih pada 

proses produksi tahu sangatlah beragam, mulai dari tercemarnya aliran sungai,bau 

busuk yang menganggu pernafasan, dan biota sungai yang mati. Aliran sungai yang 

awalnya mengalir dengan baik dan warna air sungai yang jernih menjadi tersumbat dan 

berwarna. Bau yang dihasilkan juga menganggu kenyamanan warna di daerah tersebut. 

Oleh karena itu perlu dilakukan efisiensi dalam penggunaan air pada proses produksi 

sehingga dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan akibat dari limbah yang 

dihasilkan. Proses produksi tahu dapat diketahui pada Gambar 1 dengan kebutuhan air 

ditampilkan pada Tabel 1. 

Limbah dalam produksi tahu ini terdiri dari dua macam, yaitu limbah padat dan 

cair. Sumber limbah padat berasal dari penyaringan bubur kedelai berupa ampas tahu 

yang sudah melalui penyaringan berkali-kali dengan menyiram air panas hingga tidak 

ada sari tahu didalamnya. Pada industri tersebut, ampas tahu dapat menghasilkan nilai 

dengan menjual kepada pemilik ternak sebagai pakan ternak sapi, kambing, ataupun 

babi dan dapat pula dimanfaatkan sebagai pembuatan oncom atau gembus.  Sedangkan 

limbah cair hanya ditampung dalam bak dan dibiarkan mengalir ke sungai. Limbah cair 

yang dihasilkan dari produksi tersebut berasal dari proses perendaman, pencucian, 

Penggunaan air terlalu 

banyak 
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berlebih 
Pengambilan data 
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pemasakan, penyaringan, pemberian asam cuka, pencetakan tahu, dan pengepresan tahu 

dengan besar air  yang dibuang seperti pada tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Air yang Digunakan dan Air yang Terbuang dalam Produksi 

Tahu 

Proses Pengolahan tahu 
Jumlah air yang digunakan Air yang terbuang 

(liter) (liter) 

Perendaman kedelai 20 20 

Pencucian kedelai 20 20 

penggilingan kedelai 3   

Pemasakan kedelai 30 

 Penyaringan 60 

 pemberian asam cuka 20 20 

pencetakan tahu 

 

5 

pengepresan tahu 

 

5 

Total 153 70 

(Sumber : Data Primer Proses Produksi Industri Tahu, 2018) 

. Setiap harinya, industri tersebut melakukan proses pemasakan hingga 80 kali 

sehingga total volume air yang digunakan dan air yang dibuang menjadi limbah dapat 

diihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Jumlah air yang digunakan dan terbuang dalam satu hari 

Keterangan 
Jumlah Air 

(liter) 

Jumlah Pemasakan 

(liter) 

Total 

(liter) 

Air yang digunakan 153 80 12240 

Air yang terbuang 70 80 5600 

Air yang terbuang sebesar 5600 liter dalam per harinya. Penerapan konsep 

produksi bersih digunakan untuk mengurangi jumlah air yang terbuang. Pengurangan 

tersebut dilakukan dengan menggunakan air bilasan sebesar 20 liter untuk ditampung 

didalam bak dengan adanya kain penyaring diatasnya. Air yang ditampung tersebut 

digunakan untuk merendam kedelai pada proses pemasakan selanjutnya. Pengurangan 

yang dilakukan dihasilkan dapat dijelaskan pada Tabel 3 dan ditunjukkan pada 

Gambar 3. 
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Tabel 3. Pengurangan Penggunaan Air dalam Produksi 

Usulan Penghematan Jumlah air yang digunakan Air yang terbuang 

  (liter) (liter) 

Perendaman kedelai 20 20 

Pencucian kedelai 20 

 penggilingan kedelai 3   

Pemasakan kedelai 30 

 Penyaringan 60 

 pemberian asam cuka 20 20 

pencetakan tahu   5 

pengepresan tahu   5 

Total 153 50 

 

 

 

Gambar 3. Flowchart Usulan Proses Pembuatan Tahu 
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Tabel 4. Perhitungan Efektivitas Pengurangan Air 

Keterangan 

Air yang 

terbuang 
Jumlah 

Pemasakan 

Air yang 

terbuang per hari 

(liter) (liter/hari) 

Sebelum Penerapan Produksi Bersih 70 80 5600 

Setelah Penerapan Produksi Bersih 50 80 4000 

Total Penghematan 28,57% 

Industri tahu ini menggunakan pompa air yang digunakan untuk mengisi 

penampungan air bersih dengan spesifikasi tegangan 220 Volt, 2,2 Ampere, dan 

dihidupkan dari pukul 08.00 hingga 18.00 WIB. Pompa air kadang kala menggunakan 

dua buah namun lebih sering menggunakan satu buah pompa sehingga dilakukan 

perhitungan untuk menghidupkan satu pompa listrik dengan biaya per kWH sebesar Rp 

1.352,00 sehingga didapatkan biaya listrik selama satu tahun sebesar Rp 2.355.724,80.  

 Penerapan produksi bersih pada industri tahu dengan meminimalisir air yag 

terbuang dapat melakukan penghematan air 28,57% setiap harinya seperti perhitungan 

yang dilakukan pada tabel 4. Penghematan tersebut dapat tercapai dengan dibuatnya 

instalasi penampungan air dengan pemberian filter air SWS teknologi nano KDF anti 

bakteri dibagian kran bawah. Perhitungan biaya untuk membuat instalasi air dan 

penyaringan sesuai dengan tabel 5. 

Tabel 5. Perhitungan Pembuatan Instalasi 

Keterangan Biaya 

Tandon Air TB 70 Rp           1.150.000,00 

Filter Air SWS Teknologi Nano KDF Anti Bakteri Rp              175.000,00 

Kain saringan tahu Rp                27.750,00 

Total Rp           1.352.750,00 

 

Setelah diterapkan produksi bersih, industri tersebut dapat memberikan 

penghematan atau pemasukan sebesar Rp 673.064,23 per tahunnya. Pembuatan instalasi 

tersebut dikenakan biaya per tahun untuk mengganti Filter Air SWS Teknologi Nano 

KDF Anti Bakteri sebanyak dua kali sebesar Rp 350.000,00 dan kain saringan tahu 

dikenakan biaya per tahun sebesar Rp 222.000,00, sebanyak 8 kali penggantian. 

Sehingga dilakukan perhitungan penerapan produksi bersih yang ditunjukkan pada 

perhitungan Tabel 6. 
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Tabel 6. Perhitungan NPV Proyek Instalasi 

Tahun Saving Cost DF 6.79% PV saving PV Cost 

0   Rp1.352.750,00 1 

Rp                             

-     Rp 1.352.750,00  

1 Rp 673.064,00  Rp 516.500,00 0.936417268  Rp  630.268,75   Rp 483.659,52  

2  Rp 673.064,00  Rp 516.500,00 0.876877299  Rp 590.194,54   Rp 452.907,12  

3  Rp 673.064,00  Rp 516.500,00 0.821123044  Rp 552.668,36   Rp 424.110,05  

4  Rp 673.064,00  Rp 516.500,00 0.768913797  Rp 517.528,20   Rp 397.143,98  

5  Rp 673.064,00  Rp 516.500,00 0.720024157  Rp 484.622,34   Rp 371.892,48  

6  Rp 673.064,00  Rp 516.500,00 0.674243054  Rp 453.808,73   Rp 348.246,54  

7  Rp 673.064,00  Rp 516.500,00 0.631372838  Rp 424.954,33   Rp 326.104,07  

8  Rp  673.064,00  Rp 516.500,00 0.591228428  Rp 397.934,57   Rp 305.369,48  

9  Rp 673.064,00  Rp 516.500,00 0.553636509  Rp 372.632,80   Rp 285.953,26  

10  Rp 673.064,00  Rp 516.500,00 0.518434787  Rp 348.939,79   Rp 267.771,57  

11  Rp 673.064,00  Rp 516.500,00 0.485471286  Rp 326.753,25   Rp 250.745,92  

12  Rp 673.064,00  Rp 516.500,00 0.454603696  Rp 305.977,38   Rp 234.802,81  

13  Rp 673.064,00  Rp 516.500,00 0.42569875  Rp 286.522,50   Rp 219.873,40  

14  Rp 673.064,00  Rp 516.500,00 0.398631661  Rp 268.304,62   Rp 205.893,25  

15  Rp 673.064,00  Rp 516.500,00 0.37328557  Rp 251.245,08   Rp 192.802,00  

Total NPV 
 Rp 6.212.355,24   Rp 6.120.025,45  

 Rp 92.329,79  

Proyek pembuatan instalasi berupa penampungan air hasil bilasan dengan proses 

penyaringan berupa kain saringan tahu dan dibersihkan dengan Filter Air SWS 

Teknologi Nano KDF Anti Bakteri pada bagian kran dikatakan layak karena besar NPV 

pada tahun ke-15 pada proyek tersebut > 0 atau sebesar Rp 92.329,79. 

4. KESIMPULAN 

1). Pengurangan air dalam industri ini dilakukan pada bagian pencucian; 2). Air 

hasil cucian disaring dan dibersihkan lagi pada instalasi yang telah dibuat; 3). Dari 

usulan tersebut didapatkan penghematan sebesar 28,57% per harinya dan proyek tesebut 

dikatakan layak dalam kurun waktu 15 tahun. Saran yang dapat diberikan pada 

penelitian selanjutnya adalah pengurangan air dapat dilakukan tidak hanya pada proses 

pembilasan kedelai namun juga pada proses lainnya. 
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ABSTRAK 

Masyarakat beranggapan pemberian pupuk dapat meningkatkan hasil produksi 

pertanian, namun pemberian pupuk anorganik berlebihan dapat menimbulkan 

masalah bagi lingkungan. Pupuk anorganik mengandung senyawa logam berat salah 

satunya Cadmium (Cd) yang dapat mengkontaminasi tanah sawah. Perlu adanya 

kajian mengenai pemberian dosis pupuk yang tepat agar kontaminasi Cd dalam tanah 

dapat diminimalisasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Sonorejo kecamatan Sambung 

Macan Kabupaten Sragen pada bulan Juli sampai dengan Desember 2017. Penelitian 

menggunakan desain faktorial dengan dua faktor (dosis pemupukan dan pola tanam) 

dan rancangan acak kelompok lengkap (RAKL) dengan 3 kali pengulangan. 

Parameter yang diamati yaitu kadar Cd dalam tanah. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perlakuan dengan pola tanam konvensional menggunakan kombinas pupuk 

organik dan anorganik yang memiliki kadar Cd terendah sebesar 0,219 ppm. Dari uji 

Anova dengan tingkat kepercayaan 95% diketahui bahwa pemupukan berpengaruh 

nyata terhadap kandungan Cd dalam tanah. Dosis pemupukan berimbang dapat 

dijadikan rekomendasi guna meminimalkan kontaminasi Cd dalam tanah sawah 

 

Kata Kunci: Cadmium(Cd), logam berat, pemupukan. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pencemaran tanah adalah salah satu masalah lingkungan yang menjadi perhatian 

global yang dapat menyebabkan berbagai dampak seperti kesehatan masyarakat, 

keseimbangan ekologi hingga permasalahan ekonomi (Mahar et al., 2015; Semenzin et 

al., 2007; Roberts, 2014; Qishlaqi et al., 2009). Pencemaran tanah biasanya terjadi 

karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; 

penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-

permukaan; kecelakaan kendaraaan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air 

limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke 

tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping). Keberadaan zat-zat kimia yang 

awalnya ditujukan untuk membantu proses pertanian justru malah menjadi sumber 

mailto:visnu.pradika@gmail.com
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polusi tanah. Sebut saja zat-zat kimia seperti pupuk, DDT dan pestisida, sisa-sisa dari 

zat tersebut dapat menyebabkan polusi dan dampaknya hasil tanaman yang ditanam 

kurang sehat (Ikhtiar, 2016). Kontaminan logam berat yang terdapat di tanah pertanian 

adalah Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Pb dan Sr dapat mengakibatkan efek lingkungan yang 

merugikan, termasuk degradasi kualitas tanah, penghambatan pertumbuhan tanaman 

dan potensi risiko kesehatan manusia (Hasan, 2018). Penggunaan pupuk tidak hanya 

memasok hara mikro dan makro untuk tanaman tetapi juga merupakan sumber utama 

kontaminasi logam toksik (Reddy et al., 2013). 

Akumulasi logam berat selama bertahun-tahun bisa mengurangi kualitas produk 

pertanian, hasil panen, menurunkan kualitas tanah dan secara langsung mempengaruhi 

sifat fisik dan kimia tanah. Tidak seperti sebagian besar kontaminan organik yang 

kehilangan toksisitasnya dengan biodegradasi, logam seperti ini tidak terdegradasi dapat 

menghasilkan efek toksik tahan lama (Oyeyiola et al., 2011; Tashakor et al., 2014). 

Umumnya ada dua sumber utama logam tanah, yaitu berasal dari batuan induk dan 

kontribusi manusia termasuk penerapan mineral, agrokimia, penambahan zat organik, 

limbah lumpur dan pupuk yang mengandung logam berat dengan kontaminasi yang 

berasal dari industri dan pertambangan (Gabarron at al., 2017; Golia et al., 2007; Gupta, 

2014., Li et al., 2009., Quitong, 2017). 

Logam Cd bersifat toksik, apabila terakumulasi didalam tubuh manusia dapat 

mengganggu kesehatan manusia. Akumulasi loam Cd dapat menyebabkan masalah 

kesehatan secara sistemik seperti gangguan pada ginjal, paru-paru, kardiovaskular, dan 

system musculoskeletal. Akumulasi logam Cd dalam tanaman dapat memberikan 

dampak pada system rantai makanan (Roberts, 2014., Quitong dan mingku, 2017). 

Kontaminasi Cd ke lahan pertanian berasal dari tiga sumber, yaitu dari udara (polusi), 

irigasi, dan pupuk P (Chen, 2007., Roberts, 2014., Salamanzadeh et al, 2017). 

Pemupukan P dapat menambahkan Cd ke tanah pertanian, sebab bahan baku pembuatan 

pupuk P berasal dari batuan fosfat yang secara alami mengandung Cd (Roberts, 2014., 

Bigalke et al, 2016). Kadmium (Cd) dan Uranium (U) merupakan kontaminan utama 

dalam pupuk mineral P, dan ada kekhawatiran khusus tentang logam ini terakumulasi di 

tanah karena bersifat toksik. Kadar logam berat dalam pupuk mineral P sangat 

bervariasi tergantung pada asal-usul batuan fosfat yang digunakan dan sifat pupuk 

(Bigalke et al, 2016). 
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Gambar 1. Pupuk yang sering digunakan petani 

 

Kadmium berasal dari proses alami di batuan fosfat. Batuan yang mengandung 

fosfat tinggi memiliki kadar cadmium yang lebih tinggi pula dibandingkan dengan 

batuan yang tidak mengandung hara fosfat (Roberts, 2014). Sebagian besar Cd 

berpindah dari tanah melalui panen tanaman dan pencucian Cd ke lapisan tanah yang 

lebih dalam (Bigalke et al, 2016., Ji, 2012). Irigasi dapat meningkatkan mobilisasi Cd, 

terutama Cd yang teradsorpsi dipermukaan tanah (Salamanzadeh et al, 2017). 

Sebagian besar petani beranggapan bahwa semakin banyak memberikan pupuk 

akan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Hal ini menjadi sebuah kekhawatiran akan 

terjadinya akumulasi Cd pada tanah. Oleh karena itu perlu adanya kajian mengenai 

dosis pemupukan yang tepat untuk meminimalisasi dan bahkan mengurangi akumulasi 

yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengkaji seberapa besar kadar 

pencemaran Cd pada budidaya padi sawah dengan variasi dosis perlakuan pemupukan 

dan cara tanam, sehingga mendapatkan rekomendasi dosis pemupukan yang tepat. 

2. METODE PENELITIAN 

a. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember 2017 dengan 

melakukan penanaman di sawah milik warga di desa Sonorejo Kecamatan Sambung 

Macan Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Analisis laboratorium dilaksanakan di 

laboratorium Kimia dan Konservasi Lahan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas 

Maret Surakarta  dan Sub Lab. Kimia UPT Laboratorium pusat Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 
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b. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

Alat:  

a. Cangkul 

b. Meteran 

c. Plastik Sampel 

d. Mortar dan alu 

e. Flakon 

f. Tabung Digest 

g. Kompor Destruksi 

h. Pipet 

i. AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer) 

Bahan: 

a. Pupuk Organik 

b. Pupuk Urea 

c. Pupuk Phospat 

d. Pupuk Kalium 

e. Bibit Padi 

f. Asam perkolat 

g. Asam nitrat 

h. Aquades 

c. Tata Laksana Penelitian 

1) Persiapan Lahan 

Penelitian ini menggunakan percobaan lapangan dengan Rancangan Acak 

Kelompok Lengkap, dengan faktor perlakuan sebagai berikut : 

Cara penanaman padi (I) 

I1 = Jajar legowo 

I2 = Konvensional 

Pemupukan  (P) 

P1 = Pemupukan yang biasa dilakukan petani setempat (N: 300kg/ha, P: 300kg/ha, K: 

150kg/ha) 
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Arah 

Kesuburan 

P2 = Pemupukan rekomendasi Dinas Pertanian setempat (N: 250kg/ha, P: 75kg/ha, K: 

50kg/ha) 

P3 = Pemupukan kombinasi pupuk NPK dan Organik (N: 225kg/ha, P: 25kg/ha, K: 

30kg/ha, Pupuk organik: 2 ton/ha) 

Berdasarkan dua faktor perlakuan tersebut diperoleh enam kombinasi faktor 

perlakuan dengan pengulangan sebanyak tiga kali. Adapun plot percobaan di lapang 

sebagai berikut :                   

JAJAR LEGOWO (I1) KONVENSIONAL (I2) 

I1P1U3 I1P2U1 I1P3U2 I2P2U2 I2P1U2 I2P3U1 

I1P2U2 I1P3U1 I1P1U1 I2P3U3 I2P2U3 I2P1U3 

I1P3U3 I1P1U2 I1P2U3 I2P1U1 I2P3U2 I2P2U1 

Gambar 2. Gambar Denah Perlakuan 

Perlakuan diulang tiga kali, sehingga jumlah keseluruhan unit percobaan yang 

diperlukan ada 6 x 3 = 18 petak. Ukuran setiap perlakuaan  atau petak percobaan adalah 

4 x 5 m2 = 20 m2. Jumlah bibit perlubang adalah 15 bibit. 

2) Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel secara 

sengaja dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Sampel tanah 

yang diambil adalah sampel tanah setelah proses budidaya padi sawah pada setiap 

perlakuan. 

3) Analisis logam berat Cd 

Analisis kadar logam berat Cd dalam tanah menggunakan metode destruksi basah. 

Langkah analisisnya sebagai berikut: 

1) Pengering anginan sampel tanah yang telah diambil. 

2) Mengayak tanah kering menggunakan saringan dengan ukuran 0,5 mm. 

3) Menimbangan sampel tanah sebanyak 2,5 g contoh tanah dan dimasukkan ke 

dalam tabung digest. 

4) Menambahkan 5 mL asam nitrat pekat dan didiamkan selama semalam. 

5) Setelah itu dilakukan pemanasan terhadap larutan tersebut pada suhu 1000C 

selama 1 jam 30 menit. 
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6) Pendinginan dan penambahan kembali 5 mL asam nitrat pekat dan 1 mL asam 

perklorat.  

7) Pemanasan kembali hingga suhu 1300C selama 1 jam, suhu ditingkatkan lagi 

menjadi 1500C selama 2 jam 30 menit (sampai uap kuning habis). 

8) Setelah uap kuning habis suhu ditingkatkan lagi menjadi 1700C selama 1 jam, 

kemudian suhu ditingkatkan lagi menjadi 2000C selama 1 jam (hingga terbentuk 

uap putih).  

9) Destruksi selesai dengan terbentuknya endapan putih atau sisa larutan jernih 

sekitar 1 mL.  

10) Mendinginkan ekstrak dan kemudian diencerkan dengan air bebas ion menjadi 25 

mL, lalu dihomogenkan dan disaring sehingga didapatkan larutan jernih. 

11) Dilanjutkan dengan pembacaan menggunakan AAS. 

d. Analisis Data 

Data hasil penelitian kemudian dianalisis secara statistik menggunakan ANNOVA 

uji F (Fisher Test) dengan tingkat kepercayaan 95%. Apabila hasil uji ANNOVA 

menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh nyata terhadap variabel yang diamati, 

dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) dengan tingkat 

kepercayaan 95% untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. 

3. PEMBAHASAN 

a. Kondisi Umum Lokasi Penelitian. 

Secara administrasi lokasi penelitian berada di desa Sonorejo Kecamatan 

Sambung Macan Kabupaten Sragen Jawa Tengah yang secara geofrafis terletak pada 

7o22’49,7” LS dan 111o5’37,3” BT. Lokasi penelitian merupakan daerah persawahan 

dengan sistem irigasi teknis. Sumber air irigasi berasal dari aliran sungai Bengawan 

Solo dan sumur irigasi.  

Dengan kondisi lahan yang datar, irigasi tidak menjadi masalah utama pada lokasi 

penelitian. Sehingga masyarakat dapat melakukan budidaya pertanian padi sepanjang 

tahun. Masyarakat masih menggunakan sistem pertanian anorganik, sistem pertanian 

organik masih dianggap kurang menguntungkan bagi masyarakat sekitar. 

b. Cd dalam Tanah 

Pada lahan pertanian, sumber pencemaran logam berat berasal dari aktivitas 

pembuangan industri, proses budidaya pertanian, dan batuan induk pembentuk tanah. 

Penurunan kualitas tanah di lahan pertanian Indonesia terjadi karena pengguanaan 
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bahan agrokimia seperti insektisida, pestisida, dan herbisida (Adimihardja, 2006). 

Pemupukan dengan pupuk anorganik dan pestisida sintesis berpotensi menyebabkan 

perubahan kondisi kimia tanah, kepunahan fauna tanah baik mikro maupun makro, 

pemutusan rantai makanan, timbulnya pencemaran tanah, serta masih banyak dampak 

negatif lain. Kontaminasi logam berat dapat mengubah struktur, fungsi, dan 

keanekaragaman hayati di sawah (Aji et al., 2017). 

Dari hasil penelitian ditampilkan pada Gambar 2, menunjukkan bahwa pada tanah 

yang menggunaan pupuk anorganik dan organik dengan cara tanam kovensional I2P3 

memiliki nilai kadar Cd paling rendah sesbesar 0,2193 ppm. Nilai kadar Cd tertinggi 

trdapat pada perlakuan I1P1 yaitu perlakuan dengan dosis pemupukan kebiasaan 

masyarakat dengan cara tanam jajar legowo sebesar 0,2991 ppm. Sedangkan perlakuan 

dengan dosis pemupukan dinas pertanian memiliki kadar Cd lebih rendah daripada 

pemupukan yang dilakukan masyarakat yaitu sebesar 0,2543 ppm dengan cara tanam 

jajar legowo dan 0,2685 ppm dengan cara tanam konvensional. 

 

Gambar 3. Histogram Kadar Cd dalam Tanah 

Hasil ANOVA 95 % menunjukkan nilai signifikansi 0,000 (sig<0,05) berarti 

perlakuan pupuk berpengaruh nyata terhadap kadar Cd di tanah. Hasil ANOVA 95 % 

untuk perlakuan jarak tanam tidak berpengaruh nyata terhadap kadar Cd tanag karena 

nilai signifikansinya 0,349 (sig>0,05). Namun interaksi antar kedua perlakuan 

menunjukkan pengaruh nyata terhadap kadar Cd tanah ditunjukkan dari hasil ANOVA 

95 % nilai signifikansinya 0,000 (sig<0,05). Uji DMRT 95 % menunjukkan bahwa 

perlakuan I1P2 dan I1P3 berbeda nyata dengan perlakuan I1P1. Selanjutnya perlakuan I2P3 

berbeda nyata dengan perlakuan I2P1. Perbedaan nyata dapat dilihat dari perbedaan 

notasi huruf pada setiap perlakuan. Perbedaan pemupukan dapat mengakibatkan 
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perbedaan kadar Cd dalam tanah. Perlakuan I2P3 memiliki kandungan Cd paling sedikit, 

dan perlakuan I2P3 adalah perlakuan yang terbaik. Hal ini dikarenakan pemupukan 

berimbang menggunakan pupuk phospat dengan dosis paling sedikit. Kontaminasi Cd 

ke lahan pertanian berasal dari tiga sumber, yaitu dari udara (polusi), irigasi, dan pupuk 

P (Chen, 2007., Roberts, 2014., Salamanzadeh et al, 2017). Pemupukan P dapat 

menambahkan Cd ke tanah pertanian, sebab bahan baku pembuatan pupuk P berasal 

dari batuan fosfat yang secara alami mengandung Cd (Roberts, 2014., Bigalke et al, 

2016). Kadmium (Cd) dan Uranium (U) merupakan kontaminan utama dalam pupuk 

mineral P, dan ada kekhawatiran khusus tentang logam ini terakumulasi di tanah karena 

bersifat toksik. Kadar logam berat dalam pupuk mineral P sangat bervariasi tergantung 

pada asal-usul batuan fosfat yang digunakan dan sifat pupuk jadi (Bigalke et al, 2016). 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa dosis pemupukan berpengaruh pada kadar Cd 

dalam tanah. Pemupukan yang biasa dilakukan petani setempat memiliki nilai tertinggi 

sebesar 0,2991 ppm dan 0,2839 ppm. Kadar Cd dalam tanah dengan menggunakan 

dosis pemupukan dinas pertanian setempat memiliki kadar sebesar 0,2543 ppm dan 

0,2685 ppm. Pemupukan kombinasi NPK dengan menggunakan pupuk organik lebih 

baik digunakan karena memiliki kadar Cd paling rendah sebesar 0,2193 ppm dan 

0,2388 ppm. Pemupukan berimbang dapat menjadi rekomendasi pemupukan untuk 

meminimalkan pencemaran Cd dalam tanah. 
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ABSTRAK  

Kabupaten Sumenep berada diujung timur Pulau Madura terdiri wilayah daratan dengan 

pulau yang tersebar berjumlah 126 pulau ( berdasarkan hasil sinkronisasi Luas Wilayah 

Kabupaten Sumenep ) yang terletak di antara 113°32'54"-116°16'48" Bujur Timur dan 

di antara  4°55'-7°24' Lintang Selatan. Kecamatan Gili Genting berbatasan dengan selat 

Madura. Pada semua sisi arah dibatasi oleh Selat Madura, terletak di sebelah tenggara 

kabupaten Sumenep Madura mempunyai luas total wilayah 30,3 Km2 (1,45 % dari luas 

Kabupaten Sumenep). Jumlah Desa di Kecamatan Gili Genting sebanyak 8 desa antara 

lain Jate, Lombang, Bonbaru, Banmaleng, Bringsang, Gedugan, Galis, dan Aeng Anyar. 

Selain wilayah daratan, Kecamatan Gili Genting juga mempunyai pulau dalam wilayah 

administratifnya. Penelitian dilakukan bulan februari 2018 sampai mei 2018. Penelitian 

dilakukan di Kabupaten Sumenep dan Pulau Giligenting. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui potensi tanaman bidara di Pulau Giligenting. Metodelogi penelitian yakni 

kajian data sekunder berdasarkan penelitian terdahulu, observasi langsung dan 

wawancara bebas kepada pegawai pemerintahan maupun masyarakat. Alat yang 

digunakan pada kajian ini antara lain alat komunikasi, bolpoin, notulen, flashdisk serta 

camera untuk dokumentasi. Tanaman bidara memiliki potensi yang baik untuk diolah 

menjadi bahan makanan karena kandungan kimiawi yang baik; 2) Potensi 

pengembangan tanaman bidara melalui program BUMDes dan Desa Wisata di 

Kabupaten Sumenep diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat 

sehingga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. 

 

Kata kunci: Sumenep, Pulau Giligenting,Tanaman Bidara, Pariwisata, BUMDes, Desa 

Wisata, Ketahanan pangan 

 

1. PENDAHULUAN 

Kabupaten Sumenep berada diujung timur Pulau Madura terdiri wilayah daratan 

dengan pulau yang tersebar berjumlah 126 pulau ( berdasarkan hasil sinkronisasi Luas 

Wilayah Kabupaten Sumenep ) yang terletak di antara 113°32'54"-116°16'48" Bujur 

Timur dan di antara  4°55'-7°24' Lintang Selatan. Jumlah pulau berpenghuni di 

Kabupaten Sumenep hanya 48 pulau atau 38%, sedangkan pulau yang tidak 

berpenghuni sebanyak 78 pulau atau 62%. Kecamatan Gili Genting berbatasan dengan 

selat Madura. Pada semua sisi arah dibatasi oleh Selat Madura, terletak di sebelah 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

215 
 

tenggara kabupaten Sumenep Madura mempunyai luas total wilayah 30,3 Km 2 (1,45 % 

dari luas Kabupaten Sumenep). Jumlah Desa di Kecamatan Gili Genting sebanyak 8 

desa antara lain Jate, Lombang, Bonbaru, Banmaleng, Bringsang, Gedugan, Galis, dan 

Aeng Anyar. Selain wilayah daratan, Kecamatan Gili Genting juga mempunyai pulau 

dalam wilayah administratifnya. Jumlah Pulau di Kecamatan Gili Genting sebanyak 8 

pulau dengan komposisi 2 pulau berpenghuni dengan luas 0,53 Km 2/ 1,75% dari luas 

Kecamatan Gili Genting yaitu Gili raja, Gilingan dan Giligenting. Sedangkan 5 pulau 

lainnya tidak berpenghuni antara lain adalah pulau pasir putih, Gili pandan, Giliduak, 

karag gemer dan karangnoko. Pulau Giligenting memiliki tanaman khas yakni tanaman 

bidara ekonomi untuk meningkatkan pendapatan penduduk. Oleh karena itu perlu 

adanya strategi untuk pengelolaan tanaman tersebut. 

2. METODE PENELITIAN 

a. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan bulan februari 2018 sampai mei 2018. Penelitian dilakukan di 

Kabupaten Sumenep dan Pulau Giligenting  

b. Tujuan Penelitian 

Mengetahui potensi tanaman bidara di Pulau Giligenting Sumenep Jawa timur 

c. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada kajian ini antara lain alat komunikasi, bolpoin, notulen, 

flashdisk serta camera untuk dokumentasi. 

d. Tata Laksana Penelitian 

Metodelogi penelitian yang digunakan yakni kajian data sekunder dengan 

menggunakan penelitian yang telah dilakukan, observasi langsung dan wawancara 

bebas kepada pegawai pemerintahan maupun masyarakat. 

3. PEMBAHASAN 

Bidara merupakan salah satu tanaman pohon yang menghasilkan buah. Bidara 

banyak dijumpai di daerah Afrika Utara dan tropis serta Asia Barat. Kandungan kimia 

yang terdapat di tanaman bidara antara lain alkaloid, flavanoid, polifenol, tannin dan 

terpenoid. Tanaman bidara mampu mencegah penyakit degenerative karena memiliki 

kandungan senyawa antioksidan (Kusriani et al 2015) Tanaman bidara memiliki sistem 

klasifikasi sebagai berikut: 
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Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi : Magnoliophyta  

Kelas : Magnoliopsida  

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo : Rhamnales 

Famili : Rhamnaceae  

Genus : Ziziphus 

Spesies : Ziziphus mauritiana Lamk 

Tanaman bidara dapat tumbuh pada daerah dengan curah hujan tahunannya 

berkisar antara 125 mm dan di atas 2.000m, suhu maksimumnya adalah 37-48° C, dan 

suhu minimum 7-13° C, ketinggian antara tepi pantai sampai kira-kira 1000 m. Bidara 

menghendaki tanah yang cukup ringan dan dalam, tetapi pohonnya dapat pula tumbuh 

di lahan marginal, tanah basa, tanah asin atau sedikit asam, baik tanah ringan maupun 

berat, rentan terhadap kekeringan atau kadang-kadang tergenang. Tanaman bidara 

termasuk tanaman lengkap yang memiliki akar, batang, daun, bunga dan buah. 

Bidara diketahui memiliki manfaat sebagai anti-mikroba, antioksidan, bahan 

makanan, perawatan kulit dan rambut, serta melindungi kerusakan DNA. Kendala  

budidaya tanaman bidara yakni penggunaan biji untuk perbanyakan bidara harus 

menunggu waktu kurang lebih 2 tahun untuk pembibitan. Hal tersebut menyebabkan 

permintaan bibit tidak sebanding dengan ketersediaannya. Oleh karena itu terobosan 

metode perbanyakan bibit perlu dilakukan dengan cara inovasi teknologi kultur jaringan  

(Sumenep & Brawijaya, 2017). 

Kandungan buah bidara antara lain disajikan pada tabel 1: 

Daun bidara dapat dimanfaatkan untuk dibuat teh. Daun bidara mengandung 

phenol dan tannin. Polifenol menurut dibagi menjadi tiga kelompok yaitu, fenol 

sederhana dan asam fenolat, flavonoid, dan turunan asam hidroksiamat. Tetapi polifenol 

yang seringkali terkandung pada produk olahan minuman teh yaitu sebagian besar 

termasuk kedalam golongan flavonoid. 
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Tabel 1. Kandungan Kimiawi Buah Bidara (Bukol) 

 

(Sumber: Bappeda  Sumenep, 2017) 

Hung et al. (2002) menambahkan bahwa senyawa fenolik dapat berperan 

sebagai antioksidan yang akan bertindak sebagai senyawa antara oxygen scavenger 

yang reaktif tanpa memicu reaksi oksidasi lebih lanjut. Oleh sebab itu, senyawa fenolik 

diketahui mempunyai aktivitas sebagai antioksidan dan antiradikal. 

Polifenol sendiri dapat didefinisikan sebagai senyawa kimia yang memiliki 

cincin aromatik bantalan 1 atau lebih substituen hidroksi, termasuk derivatif fungsional 

(ester, metil eter, glikosida, dll). Kebanyakan fenolik memiliki dua atau lebih gugus 

hidroksil dan zat bioaktif yang terdapat secara luas di tanaman pangan yang dikonsumsi 

secara teratur oleh sejumlah besar masyarakat (Hung et al.2002). 

Menurut Trilaksani (2003), kira-kira 2% dari seluruh karbon yang difotosintesis 

oleh tumbuhan menjadi flavonoid atau senyawa yang berkaitan erat dengannya, 

sehingga flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam terbesar. Lebih lanjut 

disebutkan jika flavonoid terdapat pada semua tumbuhan hijau.Flavonoid terdistribusi 

secara luas pada tanaman, yang memiliki berbagai fungsi, termasuk berperan dalam 

memproduksi pigmen berwarna kuning, merah, atau biru pada bunga, dan sebagai 

penangkal terhadap mikroba dan insekta. Kelompok flavonoid yang penting dari fenolik 
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dalam makanan terutama katekin, proantosianin, antosianidin dan flavon (termasuk 

flavonol dan glikosidanya) (Hung et al. 2002). Proses pembuatan the bidara sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Bagan Proses Pembuatan Teh Bidara 

(Sumber: Bappeda Sumenep,2017) 
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Selain dapat dimantaatkan menjadi teh konsumsi, bagian buah bidara dapat 

dimanfaatkan untuk dibuat minuman sari buah bidara. Proses pembuatan minuman sari 

buah bidara sebagai berikut:  

 

 

Bagan 2. Pembuatan Sari Minuman Buah Bidara  

(Sumber: Bappeda Sumenep, 2017) 
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Tanaman bidara banyak terdapat dikawasan Pantai Panjang Kabupaten Sumenep 

Jawa timur. Bappeda Kabupaten Sumenep beserta tim pengembangan buah bidara telah 

berupaya melakukan sosialisasi tentang proses pembuatan teh dan sari minuman dari 

buah bidara. Masyarakat menyambut baik proses sosialisasi yang dilakukan pada tahun 

2017. Pada tahun 2018, pemerintah kabupaten sumenep telah berupaya untuk 

mendapatkan Hak Paten Produk dan sudah di daftarkan ke departemen yang menaungi 

hal tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sosialisasi Teh Bidara dan Sari Minuman Buah Bidara bersama  

Ibu-Ibu PKK 

(Sumber: Bapppeda Sumenep, 2017) 

Proses pengembangan tanaman bidara menjadi tanaman bernilai jual tinggi perlu 

adanya upaya pengelolaan secara professional. Pemerintah Indonesia telah mengatur 

pembentukan BUMDes melalui peraturan perundang-undangan secara yuridis melalui 

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasar 213 ayat (1) “ Desa dapat 

mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. 

Rumusan yang sama diatur dalam PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa                          

(Ridlwan, 2013). Pembentukan BUMDes diharapkan mampu meningkatkan pendapatan 

masyrakat desa khususnya serta meningkatkan pendapatan daerah pada umumnya. 

Pembentukan BUMDes selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masryarakat 

juga mampu meminimalkan kesenjangan sosial masyarakat desa. Hal ini karena 

BUMDes dibentuk berdasarkan musyawarah warga desa untuk membuat suatu badan 

usaha bersama dengan memanfaatkan kekhasan suatu desa sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 



Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
“Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan” 
Surakarta, 15 Agustus 2018 

 

221 
 

Perkembangan kawasan pariwisata mengalami pergeseran. Pergeseran ini 

dikarenakan perubahan pola pikir wisatawan dan pola perjalanan wisata yang saat ini 

sudah berkembang lebih luas tidak lagi terfokus pada 3S (Sun, Sea and Sand) namun 

berkembang menjadi pengkayaan wawasan, petualangan atau budaya local untuk proses 

pembelajaran. Pergeseran pola pariwisata menimbulkan berkembangnya desa wisata. 

Desa wisata  dalam  konteks  produk wisata  umumnya memiliki  penduduk  yang masih 

memegang  teguh  tradisi dan budaya  yang  relatif masih  asli, begitu pula halnya 

dengan  alam  dan  lingkungan  yang masih  terjaga  kelestariannya  (BAPPEDA, 2018) 

Potensi tanaman bidara untuk dijadikan minuman kemasan cukup baik 

berdasarkan kondisi saat ini. Hal ini didukung dengan adanya program pemerintah 

Kabupaten Sumenep yakni Visit Sumenep 2018 yang menargetkan 1 juta wisatawan. 

Letak tanaman bidara yang banyak dijumpai di daerah Pulau Giligenting memberikan 

keuntungan dalam pengembangannya. Berdasarkan RIPPARKAB Kabupaten Sumenep 

Pulau Giligenting memiliki obyek wisata religi maupun alam. Berdasarkan 

RIPPARKAB kawasan Pulau Giligenting terdapat obyek untuk menghasilkan 

penndapatan desa antara lain: 

Tabel 2. RIPPARKAB Kabupaten Sumenep 2018 

Obyek Wisata Lokasi 

Pantai Sembilan Desa Bringsang 

Sumur Agung Demang Desa Banbaru 

Sumur Tumpang Desa Galis 

Makan Asta Agung Mustajab Desa Lombang 

Makan Asta Demang Desa Banmaleng 

Makam Asta Jarum Desa Galis 

Makan Asta Kemuning Desa Aenganyar 

(Sumber: Bappeda Sumenep 2018) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdausyah (2017) menunjukkan 

bahwa wisata Pantai Sembilan memiliki nilai indeks keberlanjutan sebesar 15,30 pada 

skala berkelanjutan 0-100, yang artinya termasuk dalam kategori buruk (tidak 

berkelanjutan) karena nilai indeks tersebut berada diantara nilai indeks 0-25,00. Hasil 

indeks keberlanjutan dari lima dimensi keberlanjutan dengan jumlah atribut sebanyak 

29 yaitu; (a) dimensi ekologi dalam kategori tidak berkelanjutan dengan nilai indeks 

sebesar 17,91 dengan jumlah atribut sebanyak 6 dan didapatkan 3 atribut yang sangat 

mempengaruhi nilai indeks keberlanjutan yakni penataan kawasan, materi dasar 
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perairan, dan daya dukung kawasan wisata, (b) dimensi ekonomi termasuk dalam 

kategori tidak berkelanjutan dengan nilai indeks sebesar 14,51 dengan jumlah atribut 

sebanyak 6 dan didapatkan 3 atribut yang sangat mempengaruhi nilai indeks 

keberlanjutan yakni kontribusi sektor wisata terhadap PDRB Kabupaten Sumenep, 

potensi pasar wisata, dan tingkat kesejahteraan masyarakat, (c) dimensi sosial termasuk 

dalam kategori tidak berkelanjutan dengan nilai indeks sebesar 15,41 dengan jumlah 

atribut sebanyak 5 dan didapatkan 2 atribut yang sangat mempengaruhi nilai indeks 

keberlanjutan yakni tingkat pendidikan formal dan peran pemerintah daerah, (d) 

dimensi infrastruktur dan teknologi termasuk dalam kategori tidak berkelanjutan dengan 

nilai indeks sebesar 13,45 dengan jumlah atribut sebanyak 6 dan didapatkan 3 atribut 

yang sangat mempengaruhi nilai indeks keberlanjutan yakni transportasi umum ke 

lokasi wisata, ketersediaan air tawar, dan infrastruktur telekomunikasi dan informasi. (e) 

dimensi hukum dan kelembagaan termasuk dalam kategori tidak berkelanjutan dengan 

nilai indeks sebesar 15,25 dengan jumlah atribut sebanyak 6 dan didapatkan 3 atribut 

yang sangat mempengaruhi nilai indeks keberlanjutan yakni koordinasi antar 

stakeholder, ketersedian peraturan pengelolaan, serta pelaksanaan, pengawasan dan 

promosi SDA. Hasil indeks keberlanjutan dapat dinyatakan cukup akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan karena telah memenuhi persyaratan Goodnes of fit yakni nilai 

stress lebih kecil dari 0,25 dan nilai R-Square diatas 0.90 atau mendekati 1,0.  

Pengelolaan tanaman bidara secara lebih baik diharapkan mampu meningkatkan 

pendapatan. Hal ini dikarenakan tanaman bidara dmanfaatkan pula oleh masyarakat 

international. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bappeda Sumenep dan Brawijaya 

(2017) Arab tanaman bidara digunakan untuk pengobatan bisul, luka, penyakit mata dan 

bronchitis dan sebagai anti inflamasi.  Iran yang secara lokal dikenal sebagai "Sidr" dan 

"Konar", telah digunakan untuk mencuci rambut dan tubuh. Selain itu juga digunakan 

dalam obat antiseptik, antijamur dan anti-inflamasi, dan untuk menyembuhkan penyakit 

kulit seperti dermatitis atopik. China menggunakan bidara sebagai bentuk kontrol 

kelahiran.Air extract daun bidara memiliki sifat antinociceptive dalam uji coba pada 

tikus dan memiliki efek menenangkan pada sistem saraf pusat. Pengelolaan tanaman 

bidara diharapkan mampu bersaing di pasar lokal maupun international dengan melihat 

potensi tanaman di luar negeri.  
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Hasil penelitian dan kajian yang dilakukan di Pulau Giligenting mendapatkan 

respon positif di kalangan stakeholder, pelaku wisata maupun masyarakat. Pada tahun 

2018 berdasarkan survey observasi lapangan yang dilakukan telah dilakukan 

pengembangan kawasan wisata Pantai Sembilan dengan dibuatnya Resort terbaru 

dengan penataan yang lebih baik, pusat oleh oleh wisata di dalam kawasan Pantai 

Sembilan serta dukungan pemerintah Kabupaten Sumenep dengan diadakannya Festifal 

Kuliner Nusantara pada tanggal 14-15 Juli 2018. Sehingga dengan adanya 

pengembangan pariwisata di kawasan Pulau Giligenting khususnya dan Kabupaten 

Sumenep secara umum diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

melalui program pengembangan Bidara sebagai buah tangan melalui program BUMDes 

maupun desa wisata. Meningkatnya pendapatan masyarakat diharapkan berkontribusi 

dalam meningkatnya ketahanan pangan penduduk di kawasan Pulau Giligenting. 

4. KESIMPULAN 

1) Daun tanaman bidara memiliki potensi yang baik untuk diolah menjadi 

minuman kemasan karena kandungan antioksidan yang mampu mengurangi degradasi 

oksidatif, laktosa, glukosa, galaktosa, arabinosa, xilosa dan rhamnosa, dan juga berisi 

empat glikosida saponin. Yang baik bagi tubuh; 2) Potensi pengembangan tanaman 

bidara melalui program BUMDes dan Desa Wisata di Kabupaten Sumenep diharapkan 

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga berkontribusi pada ketahanan 

pangan masyarakat. 

Penelitian ini masih terdapat kekurangan sehingga perlu adanya penelitian 

lanjutan dalam upaya pengembangan kawasan Pulau Giligenting secara khususnya dan 

Kabupaten Sumenep secara umumnya. 
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REKONSTRUKSI  KOPERASI PEDAGANG  PASAR TRADISIONAL 

SEBAGAI STRATEGI PENANGGULANGAN MAFIA PANGAN   

DI JAWA TENGAH 

 

AL Sentot Sudarwanto,  

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

alsentotsudarwanto@yahoo.com 

 

Abstrak  

Penulisan ini bertujuan merekonstruksi kebijakan menumbuhkembangkan koperasi 

pedagang pasar tradisional sebagai strategi penanggulangan mafia pangan di Jawa 

Tengah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, melihat kondisi 

riil di lapangan yang terkait dengan mekanisme distribusi pangan. Data yang digunakan 

yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan menggunakan pendekatan 

analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi pedagang pasar 

tradisional memiliki peran penting dan strategis dalam distribusi serta stabilitas harga 

pangan di pasar tradisional. Panjangnya rantai distribusi komoditi pangan di pasar 

tradisional berdampak pada tidak stabilnya harga pangan. Selain itu, peran dominan 

tengkulak atau pengepul dalam distribusi komoditas pangan di pasar tradisional 

menjadikan pengepul sebagai pelaku utama penentu harga komoditi pangan di pasar. 

Koppas dapat menjadi lembaga penyangga antara produsen hingga konsumen untuk 

memperlancar dan memperpendek rantai distribusi komoditas pangan. Dan Pemerintah 

Kabupaten Kota berwenang melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap 

Koppas.Dengan demikian, diperlukan beberapa kebijakan pemberdayaan koperasi 

pedagang pasar tradisional. Beberapa strategi kebijakan tersebut antara lain : (1) 

kebijakan pembangunan daerah dan (2) pengembangan kemitraan strategis. 

 

Kata kunci : rekonstruksi koperasi pedagang pasar tradisional, kebijakan, mafia pangan 

 

1. Pendahuluan 

Koperasi merupakan salah satu lembaga yang sesuai dengan pembangunan 

masyarakat ekonomi lemah dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat karena 

koperasi memiliki prinsip gotong royong, rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan.1 

Sebagaimana  Pasal 1 Undang-undang UU Nomor 25/1992 tentang perkoperasian, ciri-

ciri koperasi sebagai badan usaha yaitu, dimiliki oleh anggota yang tergabung atas dasar 

satu kepentingan ekonomi yang sama bersepakat untuk membangun usaha bersama atas 

dasar kekuatannya sendiri, didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta 

dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya dan berdasar atas kekeluargaan. 

                                                 
1 Badaruddin & Nasution, M. Arief. 2005. Modal sosial dan Pemberdayaan Komunitas Nelayan 

(Isu-isu Kelautan dan Kemiskinan Hingga Bajak Laut. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

mailto:alsentotsudarwanto@yahoo.com
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Peranan koperasi yang semakin melembaga dalam perekonomian, antara lain; 

meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang 

lebih mendalam terhadap azas, sendi serta tata kerja koperasi; meningkatnya produksi, 

pendapatan dan kesejahteraan; meningkatnya pemerataan dan keadilan; meningkatnya 

kesempatan kerja. Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam 

perekonomian nasional yang tergantung pada Co-operative Growth, Cooperative Share 

dan Co-operative Effect yang melibatkan, memberdayakan segenap lapisan masyarakat, 

sehingga dapat mengatasi kemiskinan.2 

Di sisi lain, pasar Tradisional merupakan salah satu sektor yang memberikan 

dampak signifikan terhadap pembangunan perekonomian daerah. Indonesia sebagai 

negara berkembang, menempatkan pasar sebagai sektor yang menjadi prioritas utama 

dalam pembangunan perekonomian. Pasar tradisional memiliki peran strategis atas 

jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang berujung pada 

bergeraknya ekonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut maka pasar tradisional penting 

untuk direvitalisasi guna menjaga stabilitas harga pangan demi terwujudnya 

kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.  

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengeruhi ketidakstabilan harga pangan 

diantaranya faktor iklim, panjangnya rantai distribusi pangan dan praktik spekulan. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas harga 

pangan. Baik kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian 

Perdagangan serta Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang menginisiasi 

dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Mafia Pangan.  Pemerintah melalui dinas koperasi 

dan UMKM telah membuat program untuk Revitalisasi pasar  tradisional melalui 

pemberdayaan koperasi pedagang pasar tradisional untuk memberantas mafia pangan.  

Peran koperasi dalam mengatasi isu mafia pangan dapat kita lihat pada Koperasi 

NTUC Fair Price yang ada di Singapura. Koperasi yang dimiliki oleh kurang lebih 500 

ribu warga di Singapura ini bahkan difungsikan untuk melawan mafia kartel pangan dan 

kenaikan harga akibat inflasi. Melalui dana cadangan koperasi yang disisihkan dari 

surplus, Koperasi NTUC Fair Price selalu siap memberikan subsidi untuk harga 

kebutuhan pokok ketika terjadi lonjakan harga sewaktu-waktu. Bahkan secara reguler 

                                                 
2 Sukamdiyo. 1996. Manajemen Koperasi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. 
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Koperasi NTUC Fair Price juga menyubsidi harga untuk produk anak-anak dan 

manula.3 

Koperasi merupakan instrumen yang sangat potensial untuk memotong rantai mafia 

pangan menuju terwujudnya swasembada pangan di Indonesia.4 Hal ini dapat dilakukan 

dengan memberikan peran lebih bagi koperasi pedagang pasar tradisional untuk menjadi 

penyalur komoditi pangan. Misalnya, koperasi bisa mendistribusikan beras secara 

langsung dari Bulog atau petani ke pedagang di pasar sehingga para spekulan beras 

tidak mendapatkan celah untuk mempermainkan harga.  

Kota Solo di Jawa Tengah adalah salah satu contoh dimana pasar tradisional seperti 

Pasar Klewer dan Pasar Gede berperan penting dan berkontribusi besar dalam 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi salah satu tolok ukur kemajuan ekonomi 

kerakyatan. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor 

yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Yang perlu menjadi 

perhatian adalah belum berperannya koperasi dalam membantu pedagang khususnya 

pedagang kecil dalam hal penyediaan barang, bantuan permodalan dan pemasaran 

produksi. Terdapat  48 pasar tradisional yang ada di Kota Solo tidak ada satupun dari 

yang memiliki koperasi yang membantu pengelolaan usaha para pedagang5 termasuk 

pasar Johar dan pasar Sampangan di Semarang6. Kondisi ini menyebabkan koperasi 

tidak memiliki peran strategis dalam kemandirian ekonomi rakyat di Jawa Tengah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai manfaat dan peranan koperasi pedagang pasar tradisional dalam pengelolaan 

usaha pedagang pasar khususnya dalam menanggulangi mafia pangan di Jawa Tengah.  

2. METODE PENELITIAN 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum empiris, sebagaimana   

dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris atau 

sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya   dari   data   primer 

                                                 
3 Suroto.pengamat Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses). Koperasi Bisa Jadi Solusi Isu 

Mafia Pangan. di www.republika.co.id. Tanggal akses 03 Februari 2016, Jam 19.26 WIB. 
4 Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga: Koperasi Bisa Memotong Rantai Mafia Pangan. di 

Jakarta, Kamis 12 Februari 2016, dalam acara diskusi panel Jakarta Food Security Summit. Sebagaimana 
dikutib dalam  www.republika.co.id. Tanggal akses 03 Februari 2016 pukul 14.00 WIB. 

5 Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta 
6 Data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. 

http://www.republika.co.id/
http://www.republika.co.id/
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atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.  Penelitian sosial empiris 

didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui pengamatan langsung.7 

b. Jenis Data Penelitian 

Dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang diperoleh dari responden di lapangan. Sementara data sekunder 

meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  

c. Teknik Analisis Data Penelitian 

Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. 

d. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di lakukan di (i) Kementerian Koperasi dan UMKM, (ii) Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, Surakarta dan Brebes, (iii) Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Semarang, Surakarta dan Brebes serta (v) Pasar Johar 

(Semarang), Pasar Bulu (Semarang), Pasar Klewer (Solo), Pasar Gede (Solo) dan 

Pasar Bumiayu (Brebes). 

3. PEMBAHASAN 

a. Koperasi Pedagang Pasar Sebagai Instrumen Pemotong Rantai Mafia 

Pangan  

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan berbagai 

peraturan perundang-undangan yang terkait koperasi tidak di sebutkan dan dijelaskan 

mengenai definisi Koppas. Dalam beberapa literature, di singgung mengenai Koppas 

sebagai salah satu penggolongan koperasi berdasarkan jenis anggotanya.8 Koppas 

merupakan Koperasi yang beranggotakan para pedagang pasar. Koppas didirikan  untuk 

melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang, misalnya 

pemberian kredit (modal) dan penyediaan barang. Hal ini disampaikan oleh Bambang 

Sugeng selaku Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kota Semarang, 

menurutnya Koppas adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para pedagang pasar 

yang berada di wilayah pasar tersebut. Secara prinsip sama dengan koperasi pada 

                                                 
7 Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. 

Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 154. 

 
8 Baswir, Revrisond. 2000. Koperasi Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE 
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umumnya, cuma yang membedakan adalah keanggotaannya dan kemungkinan jenis 

usahanya yang tercantum dalam anggaran dasar.9  

Jumlah Koppas yang tercatat di Dinas Koperasi-Usaha Kecil Menengah Kota 

Semarang pada tahun 2017 berjumlah 4 (empat) Koperasi.10 Koperasi tersebut antara 

lain: Koperasi Sumber Makmur di Pasar Purwoyoso Semarang ; Koperasi Mekar Sari di 

Pasar Sampangan Semarang ; Koperasi Artha Bunda di Pasar Johar Semarang ; dan 

Koperasi Waringin Sari di Pasar Gayamsari Semarang. 

Di kota Surakarta, jumlah Koppas yang tercatat aktif sampai dengan tahun 2017 

juga berjumlah 4 (empat) Koperasi.11 Koperasi tersebut antara lain: Koperasi Sumber 

rejeki di Pasar Nusukan ; Koperasi Klewer di Pasar Klewer ; Koperasi Triwindu di 

Pasar Triwindu ; KSU monjari di Pasar Klitikan. 

Peran strategis yang sudah lakukan oleh koperasi pasar di Kota Semarang, antara 

lain sebagai berikut: 

(1) Sebagai wadah organisasi dan aspirasi bagi para pedagang pasar ; 

(2) Menjadi penyokong dan penyedia modal dana bagi pedagang yang membutuhkan. 

Di sini koperasi menjadi tempat pemberi kredit dan bantuan bagi pedagang ; 

(3) Manajemen pengelolaan pasar, seperti parkir, MCK, kebersihan dan sampah. 

(4) Selain ketiga peran tersebut, Koperasi Sumber Makmur di Pasar Purwoyoso 

Semarang juga pernah berperan lebih sebagai distributor Sembilan bahan pokok, 

akan tetapi dalam perjalanan waktu peran tersebut berhenti. dikarenakan terdapat 

distributor lain yang dapat menjual harga lebih rendah. 

Peran Koppas di Kota Semarang berbeda dengan peran Koppas di Kota Surakarta.  

Koppas di Kota Surakarta, masih terbatas sebagai wadah organisasi para pedagang dan 

penyedia bantuan permodalan pedagang pasar. Selain itu, masih adanya Koppas yang 

justru merugi karena biaya operasional yang besar dan tidak menghasilkan SHU.12 

                                                 
9 Hasil interview dengan Bambang Sugeng selaku Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas 

Koperasi Kota Semarang, pada Kamis, 17 Mei 2017 Pukul 09. 20 WIB di Dinas Koperasi Kota 

Semarang. 
10Hasil interview dengan Endah Tri Wilujeng selaku Kabid Perijinan dan Kelembagaan Dinas 

Koperasi Kota Semarang pada kamis, 17 Mei 2017 Pukul 10.25 WIB di Dinas Koperasi Kota Semarang.  
11Hasil interview dengan Djati Utama selaku Kepala Bidang Usaha dan Permodalan Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Surakarta pada Rabu, 24 Mei 2017 Pukul 14.30 WIB Di Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Surakarta. 
12 Dari data dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, pada tahun 2016 Koppas Triwindu di 

Pasar Triwindu justru rugi karena biaya operasional yang besar. 
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Selain membantu para pedagang untuk mendapatkan pinjaman modal, Koppas juga 

menjadi wadah bagi para pedagang pasar untuk membangun komunitas sosial. Setiap 

satu bulan sekali, para pedagang pasar mengadakan pertemuan untuk saling 

mengakrabkan diri dan juga membahas berbagai permasalahan dalam pengelolaan pasar 

atau berbagai permasalahan yang ada kaitannya dengan usaha para pedagang. Namun, 

Koppas yang ada saat ini, belum berperan dalam distribusi komoditas pangan pedagang 

di pasar tradisional. Berikut disajikan kondisi empiris jalur distribusi Komoditas Pangan 

saat ini. 

 

Gambar 1. Jalur Distribusi Komoditas Pangan 

Gambar diatas dapat dilihat beberapa jalur distribusi komoditas pangan dalam pasar 

tradisioanal, mulai dari petani hingga ke konsumen. Panjangnya  rantai distribusi 

komoditas pangan menunjukkan bahwa pedagang pengumpul dan pedagang besar 

sangat berperan dalam penyediaan barang. Distribusi komoditi pangan dalam pasar 

tradisional yang mayoritas dilakukan oleh pengepul berakibat pada semakin kuatnya 

peran pengepul dalam menentukan harga jual pangan. Kondisi inilah yang menjadi 

salah satu penyebab harga pangan yang tidak stabil dan terbatasnya barang di pasaran. 

Melihat kondisi diatas, koppas dapat berperan sebagai distributor komoditi 

perdagangan menggantikan peran tengkulak dalam distribusi komoditi pangan. Hal ini 

berdampak pada menurunnya biaya transaksi para pedagang yang akan berimbas pada 

hilangnya permainan harga pasar dan mendorong semakin kondusifnya iklim usaha. 

Dengan adanya Koppas, rantai pasok pangan hanya akan melalui tiga tahapan, yakni 

Produsen (petani, peternak, nelayan), Koppas dan Konsumen sebagaimana terlihat 

dalam gambar dibawah ini. 
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Gambar. 2 Skema pemberdayaan Koppas 

Dengan berperannya koperasi sebagai distributor maka Koppas dapat menjadi 

penyeimbang dari sistem rantai pasok yang ada saat ini sehingga diharapkan harga 

pembelian di tingkat produsen akan menjadi meningkat dan harga penjualan di tingkat 

konsumen lebih stabil. Disisi lain, pedagang pasar akan mendapatkan barang dagangan 

dengan harga yang lebih murah. Dengan demikian diharapkan pedagang pasar menjadi 

lebih sejahtera karena mendapatkan jaminan pasokan komoditas pokok dengan harga 

yang stabil yang juga dapat berdampak pada masyarakat karena mendapatkan harga 

yang terjangkau. Koppas akan berfungsi untuk mengendalikan harga yang wajar bagi 

pedagang maupun kepada konsumen dalam pasar tradisional. Hal ini sejalan dengan  

PerMenDag No.70/MDAG/ PER/12/2013 yang menjelaskan bahwa pengelolaan pasar 

harus menciptakan kestabilan harga. Secara umum, kerangka pemberdayaan yang akan 

dilakukan melalui Koppas adalah sebagai berikut: 

a. Memperpendek rantai distribusi barang dagangan pedagang pasar melalui Koppas 

sehingga barang kebutuhan konsumen diperoleh dengan harga yang lebih murah; 

b. Menyediakan fasilitas pergudangan sebagai cadangan pengaman (buffer stock) 

untuk kestabilan harga di tingkat pedagang dan jaminan ketersediaan barang 

dangangan bagi pedagang pasar; dan 

c. Memberikan bantuan, bimbingan dan pembinaan kepada pedagang pasar untuk 

meningkatkan akses pasar; 

d. Menyediakan bantuan keuangan bagi pedagang pasarbaik untuk permodalan 

maupun biaya hidup. 
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Pada prinsipnya, Koppas dapat menangani sistem rantai pasok komoditas pangan 

dalam pasar tradisional, memiliki peran sangat strategis sebagaimana dalam Gambar. 3, 

yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

Gambar 3. Peran Koppas 

Peran strategis Koppas adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai Penampung (collector), membeli hasil produksi dari produsen 

(petani/peternak/nelayan) dan mengolahnya (penanganan, penampungan, 

pemotongan dan pengepakan) menjadi produk yang siap dijual. 

b. Sebagai distributor, mendistribusikan komoditas pokok dan strategis kepada 

pedagang pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen di pasar tradisional. 

c. Sebagai Penyedia Jasa Logistik, menangani aktivitas logistik baik transportasi 

maupun pergudangan komoditi pangan. 

d. Menjalin kerjasama kemitraan dengan produsen dan Pemerintah Daerah, lembaga 

keuangan, dan para pihak terkait lainnya. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Koppas juga berperan sebagai instrument 

sistem ekonomi nasional dengan fokus perhatian pada pedagang pasar dengan 

memberikan keuntungan (nilai tambah) pada konsumen dan produsen (petani/ peternak / 

nelayan).  

b. Rekonstruksi Koperasi Pedagang Pasar Tradisional yang mendapatkan 

Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten. 

Dengan melihat peran strategis Koppas dalam pengelolaan pasar, maka sangat 

dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Daerah untuk membangun, memberdayakan 

dan meningkatkan peran Koppas. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU 

No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, membangun dan memberdayakan pasar rakyat 

sangat penting, mengingat pasar rakyat merupakan salah satu sarana dalam 
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melaksanakan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga banyak pedagang kecil, koperasi 

serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang mempunyai harapan besar terhadap 

keberadaan pasar tersebut. Kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 14 butir 

1 UU No 7 Tahun 2014, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan 

pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko 

swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja 

sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan 

keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.” 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga 

mengatur mengenai koperasi termasuk dalam urusan pemerintahan daerah yaitu terdapat 

dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k. Pasal tersebut mengatur bahwa urusan pemerintahan 

daerah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi salah satunya adalah 

koperasi. Kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah meliputi kewenangan untuk 

pemberian ijin Usaha Simpan-Pinjam, Pengawasan dan Pemeriksaan, Penilaian 

Kesehatan Koperasi, Pendidikan dan Pnelatihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan 

Perlindungan Koperasi, Pemberdayan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro 

(UMKM) serta Pengembangan UMKM. Sedangkan Kewenangan dalam hal pengesahan 

akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi, 

pemerintahan daerah tidak memiliki wewenang dikarenakan wewenang tersebut hanya 

dipegang oleh pemerintah pusat. 

Dalam rekonstruksi Koperasi Pedagang Pasar Tradisional, upaya yang harus segera 

dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah dengan 

mengimplementasikan manajemen pengelolaan pasar yang profesional, memfasilitasi 

akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing, dan/atau 

memfasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.13 dengan 

memberikan kewenangan pada Koppas untuk mengelola pasar khususnya sebagai, 

pengumpul, distributor, penyedia jasa logistik dan menjalin kemitraan.  

Selanjutnya Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan 

pembinaan terhadap pedagang. Pembinaan sangat dibutuhkan, mengingat mereka mempunyai 

latar belakang jalur, jenjang, jenis pendidikan, dan usia serta pengalaman usaha yang berbeda-

                                                 
13 Lihat Pasal 13 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 
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beda. Pembinaan tersebut misalnya berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan keuangan, 

penataan jenis barang, pemilihan mutu barang, kebersihan barang dan lokasi dagang, serta 

pemberian pelayanan terhadap konsumen. Pembinaan ini tentunya dengan melibatkan 

koordinasi dari organisasi perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan wewenangnya 

(seperti: dinas perdagangan, dinas perindustrian, dinas kesehatan, serta dinas koperasi dan 

UMKM). 

Peran koperasi dalam rangka pemangkasan distribusi pangan ada di tengah-tengah 

antara petani dan pedagang. Petani bisa langsung datang ke koperasi dan koperasi akan 

membinanya. Diantara keduanya akan ditetapkan harga, dan koperasi nantinya bisa 

langsung mensuplai ke pedagang atau langsung ke konsumen. 

4. KESIMPULAN 

a. Panjangnya rantai distribusi komoditi pangan dari petani hingga sampai ke 

tangan konsumen akhir di pasar tradisional berdampak pada tidak stabilnya 

harga pangan. Peran dominan tengkulak/pengepul dalam distribusi komoditas 

pangan menjadikan pengepul sebagai pelaku utama penentu harga komoditi 

pangan di pasar.  

b. Koperasi pedagang pasar (Koppas) dapat menjadi lembaga penyangga antara 

produsen hingga konsumen akhir di pasar tradisonal untuk memperlancar dan 

memperpendek rantai distribusi komoditas pangan. Dan Pemerintah Kabupaten 

Kota berwenang melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap Koppas.  

SARAN 

a. Pemerintah Daerah c.q Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perdagangan 

Kabupaten/Kota perlu memfasilitasi berdirinya Koppas di setiap pasar 

tradisional dan menetapkan kebijakan memberikan kewenangan Koppas dalam 

pengelolaan dan distribusi perdagangan di pasar tradisional. 

b. Koppas perlu menjalin kemitraan strategis dengan stakeholder yaitu Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan swasta 

dalam mengembangkan Koppas di Pasar Tradisional. 
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