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Analisis Kekerabatan Progeni Hasil Persilangan Durio zibethinus Murr x
Durio kutejensis Taman Buah Mekarsari berdasarkan Karakter Vegetatif
dan Marka Mikrosatelit
Genetic Relationship Analysis of Progeny from Crossing of Durio zibethinus
Murr. x Durio kutejensis Mekarsari Fruit Garden Based on Vegetative
Character and Microsatellite Markers.
Faizal Adi Nugroho1, Sobir1, Deden Derajat Matra1*
1

Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB
University), Jalan Meranti, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia
*

email korespondensi: dedenmatra@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT
Durian (Durio sp.) is a native fruit from Indonesia belongs to the families of Malvaceae
that have a high genetic diversity in natural ecosystems. Analyzing the genetic diversity of
durian is the basic information for the implementation of selected activities and advanced
crosses in the durian breeding program. Microsatellite marker are one of the codominant
molecular marker analysis methods. This study aims to identify the genetic relationship of 5
durians Mekarsari from crossing of Durio zibethinus Murr. (Durian Matahari) x Durio
kutejensis (Lai) as well as their progenitor with one outgroup of Durio dulcis through vegetative
characters and microsatellite markers approach. DNA was isolated using DNeasy® Plant Pro
Kit. The eight microsatellites primers were used consist of MS1CT-5FD2, MS1CT-6FA1,
MS1CT-12FB2, MS1GT-15FB1, MS1GT-22FA2, MS1GT-27FC1, MS1AAC-5FC2, MS1AAC19FD1. Analysis of microsatellite markers was performed using PCR Type-it Multiplex Master
Mix. The Phylogenetic analysis uses the method of UPGMA (Unweighted Pair Group Method
with Arithmetic Mean) algorithm in Phylip software. The average alleles obtained from 8 loci
tested is ± 7 alleles. Two pairs of loci that have the highest NA are MS1AAC -19 and MS1GT
-22, which have nine alleles as well as the locus MS1GT -15 and MS1GT -27 that each has
eight alleles. DPR 1, DPR 6, DPR 7, DPR 8, and DPR 13 are closely related to Durian
Matahari based on the genetic similirity and morphology as female progenitor compared to
Lai.
Keywords: Allele, hybridization, loci, simple sequence repeats
ABSTRAK
Durian (Durio sp.) merupakan tanaman buah asli Indonesia dari famili Malvaceae yang
memiliki keragaman genetik tinggi di alam. Analisis keragaman genetik durian menjadi
informasi dasar untuk pelaksanaan kegiatan seleksi dan persilangan lanjutan dalam program
pemuliaan durian. Marka mikrosatelit merupakan salah satu metode analisis penanda molekuler
kodominan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kekerabatan 5 aksesi durian Mekarsari
hasil persilangan Durio zibethinus Murr. (Durian Matahari) x Durio kutejensis (Lai) dan
kedua tetuanya dengan 1 outgrup Durio dulcis berdasarkan karakter vegetatif dan marka
mikrosatelit. DNA diisolasi menggunakan DNeasy® Plant Pro Kit. Delapan primer mikrosatelit
yang digunakan adalah MS1CT-5FD2, MS1CT-6FA1, MS1CT-12FB2, MS1GT-15FB1,
MS1GT-22FA2, MS1GT-27FC1, MS1AAC-5FC2, MS1AAC-19FD1. Analisis marka
3
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mikrosatelit menggunakan PCR Type-it Multiplex Master Mix. Analisis filogenetik
menggunakan metode algoritma UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic
Mean) pada software Phylip. Rata-rata alel yang didapat dari 8 lokus yang diuji ± 7. Terdapat
2 pasang lokus yang memiliki NA paling tinggi yaitu lokus MS1AAC-19 dan MS1GT-22 yang
memiliki alel masing-masing 9 serta lokus MS1GT-15 dan MS1GT-27 yang masing-masing
memiliki alel 8. DPR 1, DPR 6, DPR 7, DPR 8, dan DPR 13 memiliki jarak kekerabatan yang
dekat dengan durian Matahari sebagai tetua betina secara genetik dan morfologi dibanding Lai.
Kata kunci: Alel, hibridisasi, lokus, simple sequence repeats
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan tropis terbesar di dunia yang
mengalokasikan 63% atau seluas 120.6 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan (KLHK
2018). Hutan tropis Indonesia memiliki banyak keanekaragaman sumber daya genetik yang
sangat tinggi terutama tanaman buah-buahan tropika. Keanekaragaman buah-buahan tropis
tersebut merupakan aset yang sangat berharga dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing
buah nasional melalui perakitan varietas unggul baru yang dapat diterima di pasar internasional.
Salah satu jenis buah tropis Indonesia adalah durian.
Durian (Durio zibethinus Murr.) merupakan salah satu jenis tanaman buah tropis dari
famili Malvaceae yang banyak tumbuh di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, Malaysia,
dan Filipina. Durian Indonesia memiliki bermacam jenis yang tersebar di beberapa pulau besar
seperti Kalimantan dan Sumatra. Dilaporkan bahwa dari sekitar 27 jenis Durio di seluruh dunia,
18 jenis di antaranya tumbuh di Kalimantan, 11 jenis di Malaya, dan 7 jenis di Sumatra
(Kostermans 1958). Menurut Uji (2005) menyatakan bahwa hasil pengamatan di Herbarium
Bogoriense terhadap 270 nomor spesimen herbarium kerabat durian (Durio spp.), Indonesia
memiliki 20 jenis Durio. Delapan belas jenis di antaranya ditemukan di Kalimantan, 7 jenis
di Sumatra, dan 1 jenis ditemukan di Jawa, Bali, Sulawesi, dan Maluku. Empat belas dari 18
jenis Durio merupakan endemik Kalimantan. Sembilan jenis di antaranya dilaporkan sebagai
buah-buahan yang bisa dimakan (edible fruits) dan berpotensi untuk dikembangkan.
Durian memiliki rasa dan aroma yang khas serta kandungan gizi yang cukup tinggi.
Fernando et al. (2008) menyebutkan bahwa kadar polifenol dan flavonoid total dalam durian
serta aktivitas antioksidan paling tinggi dapat ditemukan pada durian jenis Mon Thong
dibanding durian jenis Chani, Kan Yao, Pung Manee dan Kradum. Selain sebagai sumber
makanan, menurut Ho dan Bhat (2015) durian memiliki potensial sebagai agensia terapi dari
identifikasi potensi nutrisi bagian yang dapat dimakan (edible) dan tidak dapat dimakan (non
edible) dari buah durian.
Durian memiliki ciri morfologi buah yang beragam, baik dari warna kulit, bentuk duri,
warna daging buah, tebal daging buah, bentuk buah, biji, rasa, aroma, dan ukuran buah. Lestari
et al. (2011) telah melakukan penelitian eksplorasi mengenai keanekaragaman durian di Pulau
Bengkalis, Riau berdasarkan karakter morfologi. Hasil yang didapat dari 36 aksesi
menunjukkan adanya keanekaragaman pada ciri morfologi pohon, daun, bunga, biji, dan
buahnya. Penelitian lain mengenai keanekaragaman durian juga dilakukan oleh Santoso et al.
(2016) menggunakan analisis lokus dan keragaman genetik dengan marka mikrosatelit pada 94
aksesi. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa Kalimantan merupakan pusat sumber daya
genetik durian dan kemudian menyebar ke lokasi-lokasi sekelilingnya seperti Sumatra, Jawa,
Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua.
Durian sebagai tanaman pohon tahunan, memerlukan periode yang panjang untuk satu
siklus pemuliaan karena melibatkan populasi tanaman yang besar untuk mendapatkan
4
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kemungkinan keberhasilan F1 unggul tinggi serta biaya yang tidak sedikit sehingga perlu
adanya efisiensi metode untuk memperpendek waktu siklus pemuliaan tersebut. Pengalaman
kegiatan pemuliaan durian yang dilakukan di Malaysia untuk mendapatkan progeni F1 durian
diperlukan waktu lebih dari 30 tahun (Abidin et al., 2000). Oleh karena itu kegiatan pemuliaan
durian perlu memanfaatkan kemajuan bioteknologi dalam bidang penanda molekuler berbasis
DNA yaitu menggunakan pendekatan molekuler (molecular assisted selection - MAS) dengan
memanfaatkan marka molekuler dalam menyeleksi tetua dan progeni (Moose dan Mumm 2008).
Namun dalam seleksi progeni perlu diketahui alel-alel yang menyandikan karakter unggul yang
diwariskan oleh tetuanya kepada keturunannya untuk kriteria seleksi sehingga diperlukan
marka yang dapat menandai alel-alel spesifik tersebut. Salah satu metode marka molekuler yang
dapat digunakan dalam keperluan seleksi progeni secara spesifik adalah marka mikosatelit.
Marka mikrosatelit merupakan urutan nukleotida pendek berulang yang tiap ulangannya
terdiri dari satu sampai enam nukleotida (Liu et al., 2000). Mikrosatelit cukup populer
digunakan karena mikrosatelit memiliki karakter lokus yang bersifat kodominan,
variabilitasnya tinggi, mudah diulang, dan stabil (Ritschel 2004). Variabilitas yang tinggi
memungkinkan perhitungan secara akurat pada setiap individu untuk mendeteksi kontribusi
paternal pada populasi alami (Ottewell et al., 2005). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi
kekerabatan durian hasil persilangan Durio zibethinus Murr. x Durio kutejensis Taman
Buah Mekarsari melalui pendekatan marka mikrosatelit.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2020. Pengamatan
morfologi tanaman durian dilakukan di Taman Buah Mekarsari, Bogor, Jawa Barat dan Desa
Marajai, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Analisis molekuler
dilakukan di Laboratorium Sains-molekuler, Unit Pusat Unggulan, Institut Pertanian Bogor.
Bahan yang digunakan dalam penelitian antara lain: sampel daun dewasa dari 7 aksesi yang
berasal dari Mekarsari (Durian matahari, laimas, DPR 1, DPR 6, DPR 7, DPR 8, DPR 13) dan
1 aksesi durian hasil eksplorasi dari Kalimantan Selatan (Durio dulcis), DNeasy® Plant Pro
Kit (QIAGEN), PCR Type-it Multiplex Master Mix (QIAGEN). Alat yang digunakan dalam
penelitian antara lain: plastik ziplock, gunting, alat tulis, kamera, dan peralatan untuk ekstraksi
DNA seperti, mortar, alu, pipetmikro, Pipette tips, tabung microcentrifuge 1,5 ml, tabung PCR
200 µl, NanoPhotometer model NP80 Touch (IMPLEN), sentrifuse (Thermo Scientific), Vortex,
PCR model SimpliAMP, dan Capilarry electrophoresis merek QIAxel (Qiagen).
Pengambilan sampel daun
Pengambilan sampel daun dilakukan dengan cara survei lapang di Taman Buah
Mekarsari, Bogor, Jawa Barat dan Desa Marajai, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan,
Kalimantan Selatan. Pengambilan sampel daun sebanyak 10 daun dewasa per pohon. Daun
yang diambil adalah daun nomor 3 sampai dengan 5 dari ujung ranting.
Ekstraksi DNA, Uji Kuantitas dan Kualitas DNA
Metode ekstraksi DNA daun durian menggunakan protokol DNeasy® Plant Pro Kit
(QIAGEN). Daun dipotong dengan ukuran 50-100 mg kemudian dihaluskan menggunakan
TissueLyser II (QIAGEN), atau mortar alu. DNA siap untuk digunakan kemudian disimpan
pada suhu -20 0C. Pengujian kuantitas dan kualitas DNA menggunakan alat NanoPhotometer
model NP80 Touch (IMPLEN) untuk dicatat nilai konsentrasi dalam ng µl-1 dan rasio absorbasi
230, 260, dan 280nm untuk mengitung kemurnian stok DNA.
5
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Amplifikasi DNA
Protokol amplifikasi DNA pada PCR mengacu pada Type-it® Microsatelite PCR Kit
(QIAGEN). Master mix untuk setiap sampel DNA dengan volume bahan yang tercantum pada
Tabel 1 serta informasi primer yang digunakan tercantum pada Tabel 3.
Tabel 1 Komposisi bahan master mix untuk setiap template sampel DNA
No
1
2
3
4
5
6
7
Jumlah

Nama Bahan
Air RNase-free
Larutan 2x Type-it Mutiplex PCR
Larutan Q-solution 5x
Primer Reverse 10 µM
Primer Forward 10 µM
Primer Tail 10 µM
DNA template

Volume (µl)
2.1
5.0
0.4
0.2
0.1
0.2
2.0
10.0

Kondisi PCR menggunakan protokol Type-it® Microsatelite PCR Kit (QIAGEN)
disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2 Siklus PCR untuk protokol Type-it® Microsatelite PCR Kit (QIAGEN)
No
1
2
3
4
5
6

Proses
Initial Denaturation
Denaturation
Annealing
Extention
Final Extention
Final Storage

Suhu oC
95
95
57
72
60
∞

Waktu
5 menit
30 detik
1 menit 30 detik
30 detik
30 menit
∞

Siklus
1x
32 x
32 x
32 x
1x
1x

Analisis Fragmen dengan QIAxel
Hasil amplikon PCR kemudian diencerkan 2 kali dengan menambahkan air bebas ionRNase-free. Hasil pengenceran amplikon kemudian dimasukkan ke dalam alat QIAxel dan
jalankan program analisis. Ketelitian dari capillary electrophoresis (QIAxel) berkisar 3-5 bp.
Tabel 3. Informasi primer mikrosatelit ekstraksi DNA durian
No
1
2
3
4
5
6
7

Primer
MS1CT-5FD2
MS1CT-5R
MS1CT-6FA1
MS1CT-6R
MS1CT-12FB2
MS1CT-12R
MS1GT-15FB1
MS1GT-15R
MS1GT-22FA2
MS1GT-22R
MS1GT-27FC1
MS1GT-27R
MS1AAC-5FC2
MS1AAC-5R

Sekuen basa 5’-3’
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R

[CGGAGAGCCGAGAGGTG]CCTGCAAAACCAAACCAAAT
CAAAGGGAGTATCCTTCCAG
[GCCTCCCTCGCGCCA]TAAACTGGCAATGAAACAGC
CCAAACAGCTAAACCCATGA
[GCCTTGCCAGCCCGC]GACGACACCAGCGATCAAC
ATGGCGTCATTTTGCTTTTC
[GCCTTGCCAGCCCGC]CCAAACAGCTAAACCCATG
TGCAAGAGAAGTTGTGTATCTGG
[GCCTCCCTCGCGCCA]ACCATCAACGGTCAAAGGTT
TGTACAGAAGCCAAAAGAAAAAC
[CAGGACCAGGCTACCGTG]CAATGCTTCCAGGTTTCCAT
CCTGGCAGGGGGTTATTTAT
[CAGGACCAGGCTACCGTG]AATCCTTCAACCCACACCAA
TTCTTTTCGCCAGAAACAGC

6

Annealing
Temp.
(oC)
57
57
57
57
57
57
57
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No
8

Primer
MS1AAC-19FD1
MS1AAC-19R

Sekuen basa 5’-3’
F
R

[CGGAGAGCCGAGAGGTG]AGCCCATTTGGTGCTGTAAT
AGCAACCTCAGCCATTGTTT

Annealing
Temp.
(oC)
57

Keterangan : Primer tail A [GCCTCCCTCGCGCCA], primer tail B [GCCTTGCCAGCCCGC], primer tail C
[CAGGACCAGGCTACCGTG], primer tail D [CGGAGAGCCGAGAGGTG]. Sumber primer :
Songnuan et al., 2014

Pengamatan morfologi akan dilakukan pada 7 aksesi tanaman durian. Pengamatan
karakter kuantitatif dan kualitatif mengacu pada International Plant Genetic Resources Institute
( IPGRI ) tahun 2007. Karakter morfologi yang diamati antara lain; tipe pertumbuhan, arah
pertumbuhan cabang lateral, panjang helai daun, lebar helai daun, nisbah panjang/lebar helai
daun, bentuk helai daun, bentuk irisan melintang helai daun, bentuk dasar helai daun, panjang
ujung akumina, dan lengkungan ujung helai daun.
Data morfologi dan data hasil amplifikasi mikrosatelit disusun menggunakan aplikasi
Microsoft® Excel 2016. Analisis keragaman aksesi menggunakan metode UPGMA
(Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) pada aplikasi Phylip Program versi
3.695 kemudian data hasil analisis ditampilkan menggunakan aplikasi MEGA-X 10.1.8
(Molecular Evolutionary Genetic Analysis). Analisis data morfologi untuk melihat kekerabatan
aksesi menggunakan aplikasi PBSTAT-CL 2.1.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakter Morfologi
Durian (Durio zibethinus Murr.) merupakan salah satu jenis tanaman buah tropis
tahunan. Tanaman durian memiliki karakter morofologi yang beragam mulai dari tipe
pertumbuhan, arah pertumbuhan, warna kulit, bentuk daun, bentuk duri, warna daging buah,
tebal daging buah, bentuk buah, biji, rasa, aroma, dan ukuran buah. Pengamatan karakter
morfologi durian mangacu pada tabel pengamatan yang dibuat berdasarkan deskriptor durian
IPGRI tahun 2007. Berdasarkan hasil pengamatan karakter morfologi durian hasil persilangan
antara durian matahari dan laimas di Taman Buah Mekarsari pada Tabel 5 terdapat beberapa
kesamaan karakter antara tetua dan keturunannya. Tipe pertumbuhan pohon pada durian
matahari adalah tegak dengan arah percabangan ke atas sedangkan tipe pertumbuhan pohon
pada laimas lebih cenderung melebar dengan arah percabangan ke atas. Karakter dari tetua
tersebut sebagian besar diwariskan pada keturunan hasil persilangannya. DPR 13 dan DPR 8
mewarisi tipe pertumbuhan durian matahari yaitu tegak dengan percabangan ke atas sedangkan
DPR 7, DPR 6, dan DPR 1 mewarisi karakter laimas dengan tipe pertumbuhan cenderung
melebar dan arah percabangan ke atas. Karakter panjang daun dari durian matahari sebagian
besar keturunan F1 nya memiliki karakter yang sama yaitu memiliki kategori panjang daun
sedang antara 13 cm-17 cm sedangkan karakter panjang daun dari laimas hanya diwariskan ke
DPR 1 dengan kategori panjang daun lebih dari 17 cm. Karakter bentuk daun dari DPR 1, DPR
6, dan DPR 7 memiliki perbedaan dari kedua tetuanya yaitu berbentuk lonjong. DPR 13
memiliki karakter bentuk daun sama dengan laimas yaitu elips dan DPR 8 memiliki karakter
bentuk daun sama dengan durian matahari yaitu oval terbalik.
Berdasarkan analisis data morfologi karakter vegetatif menggunakan pohon filogenik
(Gambar 1) didapatkan 2 kelompok kekerabatan yang berbeda. Kelompok pertama
menunjukkan DPR 1 memiliki nilai kemiripan yang dekat dengan Laimas secara morfologi
sedangkan kelompok kedua menunjukkan nilai kemiripan morfologi yang dekat antara DPR 13,
DPR 8, DPR 6 dan DPR 7 dengan durian Matahari.
7
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Gambar 1 Dendogram 7 aksesi durian berdasarkan karakter morfologi

Data karakter morfologi yang didapat mungkin masih belum cukup untuk
mempresentasikan kemiripan secara mofologi karena hanya merujuk pada karakter
vegetatifnya saja sehingga perlu ditambahkan karakter generatif karena karakter generatif
penting dalam proses seleksi khususnya untuk melihat karakter buah yang diinginkan.
Berdasarkan pengamatan di lapang dari kelima progeni hanya DPR 13 yang dapat teramati
karakter generatifnya yaitu buah.

Gambar 2 Penampakan buah aksesi DPR 13

Karakter buah dari DPR 13 (Gambar 2) berdasarkan pihak mekarsari memiliki
kemiripan dengan Laimas yaitu memiliki kulit berwarna kuning kusam sampai cerah, duri kecil
dan ramping, serta daging buah berwarna kuning - oranye manis. Meskipun karakter
vegetatifnya mirip durian Matahari, DPR 13 memiliki buah yang mirip dengan lai. Karakter
seperti ini dapat dijadikan informasi untuk melihat potensi karakter unggul dari tetua terhadap
keturunannya.
Mikrosatelit dan Ekstraksi DNA
DNA merupakan materi genetik yang bersifat diwariskan oleh tetua kepada
keturunannya pada seluruh sistem kehidupan. Isolasi DNA merupkan tahap penting dalam
analisis molekuler yang menentukan baik tidaknya kemurnian DNA. Hasil uji kualitas dan
kuantitas DNA dengan NanoPhotometer model NP80 Touch dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Kualitas dan kuantitas DNA durian hasil isolasi menggunakan protokol DNeasy®
Plant Pro Kit (QIAGEN)
No

Aksesi

1

DPR 1

Konsentrasi
(ng µl-1)
78.90

8

A260/A280

A260/A230

1.837

1.037
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No

Aksesi

2
3
4
5
6
7
8

DPR 6
DPR 7
DPR 8
DPR 13
Matahari
Laimas
D. dulcis

Konsentrasi
(ng µl-1)
64.40
49.30
111.60
67.70
50.90
60.05
56.35

A260/A280

A260/A230

1.853
1.878
1.813
1.860
1.828
1.851
1.854

0.915
0.127
1.794
1.120
1.091
0.369
0.928

Kemurnian DNA hasil isolasi dapat dilihat dari perbandingan nilai rasio A260/A280.
Menurut Faatih (2009), DNA dinyatakan murni apabila memiliki nilai perbandingan serapan
pada panjang gelombang 260 nm dan 280 nm (A260/A280) berkisar 1.8-2.0. Rata-rata nilai
kemurnian DNA pada rasio A260/A280 adalah 1.846 dan . nilai kemurnian DNA hasil isolasi
yang didapatkan pada rasio 260/230 memiliki rata-rata 0.922. Rendahnya nilai kemurnian DNA
pada nilai rasio A260/A230 tersebut dikarenakan column base QIAGEN yang digunakan pada
ekstraksi DNA mengandung senyawa guanidinium tiochyanate. Meskipun demikian rendahnya
nilai kemurnian DNA pada nilai rasio A260/A230 tidak berpengaruh pada proses amplifikasi
PCR.
DNA hasil isolasi diamplifikasi menggunakan mesin PCR model SimpliAMP. Primer
yang digunakan dalam replikasi DNA durian adalah MS1CT-5FD2, MS1CT-6FA1, MS1CT12FB2, MS1GT-15FB1, MS1GT-22FA2, MS1GT-27FC1, MS1AAC-5FC2, MS1AAC-19FD1
dan primer tail A,B,C, dan D. Primer tersebut merupakan primer mikrosatelit untuk durian hasil
identifikasi oleh Songnuan et al. (2014). DNA hasil amplifikasi PCR dielektroforesis
menggunakan capillary electrophoresis (QIAxel).

Gambar 3 Pita hasil elektroforesis DNA pada lokus MS1CT-12

Hasil elektroforesis pada 8 lokus yang diuji secara keseluruhan menunjukkan adanya
pita/alel yang terbaca jelas tanpa adanya degradasi seperti profil pita DNA pada lokus MS1CT12 yang ditunjukkan pada Gambar 3. Pita DNA/alel dari keturunan F1 hasil persilangan durian
Matahari dan Laimas pada lokus MS1CT-12 sebagian besar alelnya memiliki ukuran rata-rata
cenderung sama yaitu 194 bp. Pita DNA yang dihasilkan lokus MS1GT-27, MS1AAC-5,
MS1AAC-19, MS1CT-5, MS1CT-6, MS1GT-15, dan MS1GT-22 menghasilkan pita DNA/
alel >1 dengan ukuran yang berbeda-beda pada diagram elektroforesis. Berdasarkan hasil
elektroforesis tersebut dimungkinkan primer yang digunakan bersifat polimorfik karena
menghasilnya pita DNA >1 dengan ukuran pita yang berbeda-beda basepairnya.

9
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Durian matahari

DPR 7

Durian laimas

Gambar 4. Pewarisan alel tetua, durian matahari dan laimas terhadap aksesi DPR 7 pada lokus
MS1CT-5

Marka mikrosatelit telah banyak digunakan dalam berbagai bidang genetika seperti
pemuliaan tanaman dan keragaman genetik intraspesies maupun interspesies. Marka
mikrosatelit memiliki keunggulan yaitu bersifat marka kodominan sehingga dapat membedakan
alel-alel dari tetua jantan maupun tetua betina. Marka mikrosatelit juga dapat juga digunakan
untuk melihat distribusi pewarisan alel-alel dari tetua yang diwariskan kepada keturunannya.
Pewarisan alel-alel tetua kepada progeninya diperlihatkan pada aksesi DPR 7 pada lokus
MS1CT-5. Alel durian Matahari dengan ukuran 262 bp dan alel dari Laimas dengan ukuran 254
bp terwariskan pada DPR 7 (Gambar 4). Selain itu, terdapat juga pewarisan alel yang hanya
dari salah satu tetua saja kepada keturunannya yang diperlihatkan pada beberapa aksesi seperti
DPR 13. Lokus MS1CT-5, lokus MS1AAC-5, dan lokus MS1AAC-19 memperlihatkan
keterwarisan alel dari Laimas dengan ukuran 255 bp, 203 bp, dan 165 bp kepada DPR 13
sedangkan alel dari durian Matahari tidak terdapat pada lokus tersebut. Lokus MS1CT-6, lokus
MS1CT-12, lokus MS1GT-15, dan lokus MS1GT-27 memperlihatkan keterwarisan alel duria
Matahari dengan ukuran 212 bp, 193 bp, 226 bp dan 235 bp kepada DPR 13 sedangkan alel
dari Laimas tidak ada dalam lokus tersebut pada DPR 13.
Tabel 5 Tabel karakter morfologi durian Taman Buah Mekarsari
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No
1
2

Karakter Morfologi
Pohon : Tipe
pertumbuhan
Cabang Lateral : arah
pertumbuhan

3

Helai Daun : Panjang

4

Helai Daun : Lebar

5

Helai Daun : Nisbah
panjang/ lebar

6

Bentuk helai daun

7
8
9
10

Helai daun : bentuk
pada irisan melintang
bentuk dasar helai
daun
Panjang ujung
akumina
Lengkungan ujung
helai daun

DPR 13

DPR 8

DPR 7

Aksesi
DPR 6

DPR 1

Matahari

Laymas

Tegak

Tegak

Menjatuh

Melebar

Melebar

Tegak

Melebar

Ke atas

Ke atas

Ke atas

Ke atas

Ke atas

Ke atas

Ke atas

Kategori
sedang
13-17
cm
Kategori
lebar 6
cm
Kategori
sedang
3-4

Kategori
sedang 1317 cm

Kategori
sedang
13-17 cm

Kategori
Panjang
> 17 cm

Kategori
sedang
13-17 cm

Kategori
Panjang
> 17 cm

Kategori
sedang 4-6
cm

Kategori
sedang 46 cm
Kategori
sedang 34

Kategori
lebar > 6
cm
Kategori
sedang 34

Lonjong

lonjong

Lonjong

Cekung
sedang

Cekung
sedang
Merunci
ng

Cekung
sedang
Merunci
ng

Kategori
sedang 46 cm
Kategori
sedang 34
Oval
terbalik
Cekung
sedang
Merunci
ng

Kategori
lebar > 6
cm

cekung
sedang
Merunci
ng

Kategori
sedang
13-17
cm
Kategori
sedang
4-6 cm
Kategori
sedang
3-4
Oval
terbalik
Cekung
sedang
Merunci
ng

Panjang

Panjang

Panjang

Panjang

Sedang

Sedang

Sedang

Kuat

Tidak
ada atau
lemah

Tidak ada
atau lemah

Tidak
ada atau
lemah

Tidak
ada atau
lemah

sedang

sedang

Elips

Kategori
sedang 3-4

Meruncing

Kategori
kecil < 3
Elips
Cekung
sedang
Merunci
ng

Menurut Kalinowski (2002), jumlah alel yang berbeda pada setiap lokus dapat
digunakan untuk mengetahui tingkat polimorfisme. Semakin banyak alel yang dimiliki oleh
suatu lokus maka lokus tersebut dapat memberikan informasi yang lebih baik tentang
polimorfisme yang menggambarkan kecepatan perubahan genetik atau mutasi yang terjadi.
Berdasarkan Tabel 6, nilai jumlah alel (NA) diperoleh dengan menghitung alel yang muncul.
NA yang diperoleh pada lokus MS1CT-5 berjumlah 5, NA lokus MS1CT-6 dan NA lokus
MS1AAC-5 memiliki jumlah yang sama yaitu 6, NA lokus MS1GT-15 dan NA lokus MS1GT27 memiliki jumlah yang sama yaitu 8. NA lokus MS1AAC-19 dan NA lokus MS1GT-22
memiliki jumlah alel paling banyak yaitu 9, sedangkan NA lokus MS1CT-12 memiliki nilai
jumlah alel paling sedikit yaitu 3. Rata-rata alel pada setiap lokus ± 7. Hasil persilangan
interspesies memunculkan alel-alel bervariasi seperti yang diungkapkan Pancoro et al, (2016)
bahwa, populasi Laimas x Matahari merupakan populasi progeni F1 hasil persilangan
interspesies D. kutejensis x D. zibethinus. Perbedaan tetua pada tingkatan spesies memberikan
peluang lebih tinggi untuk menghasilkan progeni F1 dengan alel-alel yang lebih bervariasi
sehingga sebaran frekuensi alel lebih tinggi dan memunculkan perbedaan jarak genetik yang
jauh dibandingkan populasi lainnya.
Tabel 6 Informasi primer, Size range (bp), dan nomor alel per lokus (NA) DNA durian
No
1
2
3

Primer
MS1CT-5FD2
MS1CT-6FA1
MS1CT-12FB2

NA
5
6
3

Size range (bp)
246-293
199-248
193-214

4

MS1GT-15FB1

8

137-298

5

MS1GT-22FA2

9

182-353

11

Alel (bp)
246 bp, 255 bp, 262 bp, 293 bp
199 bp, 210 bp, 212 bp, 219 bp, 224 bp, 248 bp
193 bp, 194 bp, 214 bp
137 bp, 216 bp, 219 bp, 225 bp, 226 bp, 233 bp,
249 bp, 298 bp
182 bp, 186 bp, 198 bp, 229 bp, 247 bp, 252 bp,
327 bp, 337 bp, 353 bp

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

No

Primer

NA

Size range (bp)

6

MS1GT-27FC1

8

235-278

7

MS1AAC-5FC2

6

199-234

8

MS1AAC-19FD1

9

162-289

Alel (bp)
235 bp, 239 bp, 242 bp, 244 bp, 247 bp, 258 bp,
260 bp, 278 bp
199 bp, 200 bp, 203 bp, 212 bp, 217 bp, 234 bp
162 bp, 165 bp, 177 bp, 191 bp, 193 bp, 196 bp,
272 bp, 278 bp, 289 bp

Analisis kekerabatan antara progeni hasil persilangan durian matahari dan laimas dapat
dilihat menggunakan dendogram atau pohon filogenik. Data hasil marka mikrosatelit dari 8
aksesi durian dianalisis menggunakan metode UPGMA dengan 7 aksesi (durian matahari,
laimas, DPR 1, DPR 6, DPR 7, DPR 8, dan DPR 13) sebagai ingrup dan 1 aksesi sebagai
outgrup yaitu Durio dulcis.
0.10
0.07

0.02

0.02
0.07
0.08
0.00

0.09

0.08
0.01

0.08

0.01
0.12

Matahari
DPR7
DPR8
DPR1
DPR6
DPR13
Laimas
D dulcis

0.21

0.05

Gambar 5. Dendogram 8 aksesi durian berdasarkan data hasil mikrosatelit dengan analisis UPGMA

Hasil analisis data mikrosatelit menggunakan pohon filogenik (Gambar 5) dari progeni
hasil persilangan durian Matahari dan Laimas menunjukkan kelima progeni hasil persilangan
tersebut cenderung memiliki garis kekerabatan genetik yang lebih dekat dengan durian
Matahari dibanding Laimas. Diduga bahwa durian Matahari merupakan tetua betina dan
Laimas merupakan tetua jantan karena distribusi pengelompokkan pada pohon filogenik lebih
kearah durian Matahari.
KESIMPULAN
Secara morfologi 5 aksesi durian dari Mekarsari memiliki kesamaan ciri vegetatif dengan
tetua pada tipe pertumbuhan pohon dan karakter panjang daun. Perbedaan ciri vegetatif terdapat
pada ciri bentuk daun yaitu pada aksesi DPR 1, DPR 6, dan DPR 7 dengan daun berbentuk
lonjong.
Marka mikrosatelit dapat membedakan alel-alel tetua terhadap progeninya sehingga dapat
digunakan untuk melihat kekerabatan progeni dan tetuanya. Lokus yang diuji memiliki sifat
polimorfik karena terdapat 2 pasang lokus yang memiliki NA paling banyak yaitu lokus
MS1AAC-19 dan MS1GT-22 yang memiliki alel masing-masing 9 serta lokus MS1GT-15 dan
MS1GT-27 yang masing-masing memiliki alel 8. Total alel yang teramplifikasi sebanyak 56.
Rata-rata alel perlokus yang diuji adalah 7. Secara filogenik DPR 1, DPR 6, DPR 7, DPR 8 dan
DPR 13 memiliki jarak kekerabatan yang dekat dengan durian Matahari dibanding lai. Diduga
durian Matahari merupakan tetua betinanya sedangkan Laimas sebagai tetua jantannya.
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ABSTRACT
Japansche Citroen (JC) rootstock is still the main choice for breeders in Indonesia in
producing citrus seeds by grafting so that the growth of these rootstocks needs to be increased.
This research aims to determine the effect of the concentration of the hormone gibberellin and
vitamin B1 on the growth of JC citrus rootstock. The research was carried out at Punten
Agricultural Technology Research and Study Installation, Indonesian Citrus and Subtropical
Fruits Research Institute (ICSFRI) from February 2020 to June 2020. The research using a
factorial Randomized Block Design (RBD) consisted of two factors and three replications. The
first factor was the concentration of gibberellins which consisted of G0 = 0 ppm (control), G1
= 200 ppm, G2 = 400 ppm, G3 = 600 ppm, and the second factor is the concentration of vitamin
B1 which consists of B0 = 0 ppm (control), B1 = 50 ppm, B2 = 100 ppm, B3 = 150 ppm. The
results showed that the treatment of different gibberellin concentrations had a significant effect
on plant height, leaf growth, stem diameter, chlorophyll content, and fresh weight of JC
rootstock. Increasing the concentration of gibberellin decreased plant size and the growth was
lower than control. Different vitamin B1 concentration treatments did not affect all parameters
observed. The use of gibberellin with a concentration of 200 ppm can be recommended to
increase the height growth of JC plants.
Keywords: citrus, rootstock, Japansche Citroen, gibberellin, vitamin B1

ABSTRAK
Batang bawah Japansche Citroen (JC) masih menjadi pilihan utama penangkar di
Indonesia dalam memproduksi benih jeruk secara okulasi sehingga pertumbuhan batang bawah
tersebut perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi
hormon giberelin dan vitamin B1 terhadap pertumbuhan batang bawah jeruk JC. Kegiatan
dilaksanakan di Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) Punten, Balai
Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro) mulai bulan Februari 2020 sampai
Juni 2020. Rancangan percobaan berdasarkan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial
yang terdiri dari dua faktor dan diulang tiga kali. Faktor pertama adalah konsentrasi giberelin
yang terdiri atas G0 = 0 ppm (kontrol), G1 = 200 ppm, G2 = 400 ppm, G3 = 600 ppm, dan
faktor kedua adalah konsentrasi vitamin B1 yang terdiri atas B0 = 0 ppm (kontrol), B1 = 50
ppm, B2 = 100 ppm, B3 = 150 ppm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi
giberelin yang berbeda berpengaruh nyata pada tinggi tanaman, pertumbuhan daun, diameter
batang, kandungan klorofil, dan berat segar batang bawah JC. Peningkatan konsentrasi
giberelin menurunkan ukuran tanaman dan hasilnya lebih rendah dibandingkan kontrol.
Perlakuan konsentrasi vitamin B1 yang berbeda tidak mempengaruhi semua parameter yang
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diamati. Penggunaan giberelin dengan konsentrasi 200 ppm dapat direkomendasikan untuk
meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman JC.
Kata kunci: jeruk, batang bawah, Japansche Citroen, giberelin, vitamin B1
PENDAHULUAN
Tanaman jeruk (Citrus sp.) merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura dari
golongan buah-buahan yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia karena memiliki nilai
gizi, nilai ekonomis yang tinggi serta mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi (Berk, 2016).
Saat ini tanaman jeruk sudah menyebar di berbagai negara dan salah satunya di daerah tropis
seperti Indonesia sudah banyak dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi
para petani buah. Dalam budidaya jeruk, teknik perbanyakan yang sering digunakan adalah
secara okulasi. (Utami et al., 2019). Batang bawah yang cocok untuk mendukung batang atas
tanaman pada perbanyakan okulasi akan menentukan hasil sesuai yang diinginkan.
Keberhasilan okulasi tanaman jeruk yang perlu diperhatikan yaitu kualitas batang bawah
yang baik berupa diameter batang yang sesuai. Kualitas batang bawah yang sesuai sebagai
syarat bahan batang bawah yang siap untuk diokulasi menurut pernyataan Hardiyanto et al.
(2010) yaitu ukuran diameter batang telah mencapai 0,8 cm. Namun kualitas batang bawah
yang digunakan sering sekali terjadi ketidak serasian dengan batang atasnya (Yusran dan Noer,
2011). Salah satu penyebabnya penangkar belum semuanya memahami dan menerapkan
inovasi teknologi perbenihan yang baik dan menjamin keseragaman, serta kualitas hasil benih
unggul batang bawah jeruk yang sesuai untuk okulasi. Batang bawah yang biasa digunakan
sebagai bahan untuk okulasi oleh para penangkar yaitu Japansche Citroen (JC).
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk tetap meningkatkan kualitas dan
produktivitas batang bawah JC sebagai bahan okulasi yaitu dengan penggunaan zat pengatur
tumbuh berupa giberelin dan vitamin B1 (thiamin). Zat pengatur tumbuh berupa giberelin perlu
diaplikasikan untuk menunjang pertumbuhan batang bawah. Walaupun selama ini telah
diketahui bahwa tumbuhan dapat menghasilkan hormonnya sendiri, akan tetapi jumlah yang
dihasilkan oleh tumbuhan tersebut masih belum cukup untuk membantu proses pertumbuhan.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi hormon giberelin dan vitamin
B1 terhadap pertumbuhan batang bawah jeruk Japansche Citroen dan mendapatkan konsentrasi
hormon giberelin dan vitamin B1 yang sesuai untuk pertumbuhan batang bawah jeruk
Japansche Citroen.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2020 hingga Juni 2020 bertempat di Instalasi
Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) Punten, Balai Penelitian Tanaman
Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro), Batu, Malang, Jawa Timur. Keadaan geografis lokasi
penelitian berada di ketinggian tempat ± 950 mdpl. Alat yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sekop, meteran, jangka sorong, gelas ukur, alat tulis, sprayer, gembor, klorofil meter
(SPAD (Soil Plant Analysis Development)), timbangan analitik dan kamera. Bahan yang
digunakan adalah benih jeruk Japansche Citroen, giberelin teknis (Gibracid-T 20%), vitamin
B1, pupuk NPK (16 : 16 : 16), pupuk ZA, pupuk kandang, tanah, pasir, polybag 15 × 30 cm,
air, dan alphaboard.
Percobaan yang dilakukan dalam penelitian ini secara faktorial menggunakan Rancangan
Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari dua faktor perlakuan. Faktor pertama adalah
konsentrasi giberelin dan faktor kedua adalah konsentrasi vitamin B1. Faktor pertama adalah
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konsentrasi giberelin terdiri dari 1). G0 = 0 ppm (kontrol), 2). G1 = 200 ppm, 3). G2 = 400 ppm,
4). G3 = 600 ppm. Faktor kedua adalah konsentrasi vitamin B1terdiri dari 1). B0 = 0 ppm
(kontrol), 2). B1 = 50 ppm, 3). B2 = 100 ppm, 4). B3 = 150 ppm. Kombinasi perlakuan yang
didapatkan sebanyak 16 perlakuan dengan ulangan sebanyak tiga kali sehingga diperoleh 48
satuan percobaan dan setiap satuan percobaan terdapat 5 unit tanaman, sehingga didapatkan
total tanaman sebanyak 240 tanaman.
Parameter yang diamati pada penelitian ini meliputi tinggi tanaman, jumlah daun,
diameter batang, kandungan klorofil, jumlah akar, panjang akar, dan bobot segar. Data yang
dikumpulkan dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis keragaman. Apabila
dari hasil analisis keragaman terdapat pengaruh perbedaan yang nyata di antara dua perlakuan
tersebut maka dilakukan uji lanjut dengan uji BNJ taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah Daun
Hasil analisis ragam jumlah daun tanaman jeruk JC menunjukkan tidak terjadi interaksi
antara perlakuan konsentrasi giberelin dengan konsentrasi vitamin B1 pada pengamatan yang
dilakukan. Perlakuan konsentrasi giberelin menghasilkan pengaruh nyata terhadap jumlah daun
pada umur 12 dan 14 MST, sedangkan perlakuan konsentrasi vitamin B1 tidak menghasilkan
pengaruh nyata terhadap jumlah daun. Data rata-rata jumlah daun akibat perlakuan konsentrasi
giberelin dan konsentrasi vitamin B1 disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Rata-rata Jumlah Daun Tanaman Jeruk JC Akibat Perlakuan Konsentrasi Giberelin
dan Konsentrasi Vitamin B1 pada Berbagai Umur Tanaman
Perlakuan
Konsentrasi Giberelin:
G0 (Kontrol)
G1 (200 ppm)
G2 (400 ppm)
G3 (600 ppm)
BNJ 5%
Konsentrasi Vitamin B1:
B0 (Kontrol)
B1 (50 ppm)
B2 (100 ppm)
B3 (150 ppm)
BNJ 5%
KK%

6

Jumlah Daun (helai) pada Umur (MST)
8
10
12
14

18.55
17.37
17.30
16.35
tn

22.53
22.13
22.18
20.71
tn

26.20
26.60
26.35
24.57
tn

32.23 b
31.28 a
31.67 ab
28.25 a
3.77

34.42 b
32.70 b
33.48 b
28.23 a
4.00

17.47
17.63
16.20
18.27
tn
14.27

21.68
21.97
21.17
22.74
tn
10.68

24.98
26.57
25.40
26.77
tn
10.54

29.83
31.48
30.20
31.92
tn
11.00

30.40
32.70
32.23
33.50
tn
11.20

Keterangan : Angka-angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata berdasarkan uji lanjut BNJ 5%; MST = minggu setelah tanam; tn = tidak nyata

Aplikasi perlakuan konsentrasi giberelin memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah
daun pada umur 12 dan 14 MST. Perlakuan kontrol menghasilkan perkembangan jumlah daun
yang lebih banyak yaitu 32.23 helai apabila dibandingkan dengan perlakuan konsentrasi
giberelin 600 ppm (Tabel 1). Begitu juga pada umur 14 MST dimana nilai rata-rata jumlah daun
mengalami penurunan apabila kosentrasi giberelin yang diaplikasikan semakin tinggi.
Perlakuan kontrol atau tanpa giberelin menghasilkan rata-rata jumlah daun yang lebih banyak
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yaitu 34.42 helai dibandingkan dengan pemberian konsentrasi yang tinggi yaitu konsentrasi
giberelin 600 ppm. Berdasarkan dari pengamatan pada 12 dan 14 MST tersebut dapat diketahui
bahwa perlakuan giberelin belum dapat meningkatkan jumlah daun apabila dibandingkan
dengan perlakuan kontrol. Perlakuan konsentrasi giberelin pada batang bawah JC dalam
penelitian ini tidak mampu meningkatkan jumlah daun karena giberelin yang diberikan belum
sesuai dibandingkan dengan perlakuan kontrol, diduga dosis hormon giberelin eksogen yang
diberikan tidak cukup berpengaruh dalam pembentukan daun. Apabila pemberian konsentrasi
GA3 dari luar telah sesuai, maka akan mengakibatkan kegiatan metabolisme dan proses laju
fotosintesis meningkat dan fotosintatnya berupa karbohidrat dapat digunakan untuk
menentukan kebutuhan dalam proses pembentukan organ tanaman salah satunya yaitu jumlah
daun (Gardner et al., 1986 dalam Deninta et al., 2017).
Walaupun aplikasi giberelin pada batang bawah JC tidak mampu meningkatkan jumlah
daun, tingginya konsentrasi giberelin yang diberikan tersebut tidak memberikan efek negatif
pada tanaman. Yasmin et al. (2014) berpendapat bahwa aplikasi giberelin dengan konsentrasi
tinggi tidak menunjukkan efek negatif terhadap pertumbuhan tanaman. Secara umum menurut
Syukriah dan Pranggarani (2016) fungsi daun merupakan organ yang berperan sebagai
penyerap, pengangkut, pengolah dan penimbun zat-zat makanan atau karbohidrat. Karbohidrat
yang diproduksi pada daun akan didistribusikan melalui batang ke bagian lain dari tumbuhan.
Tinggi Tanaman
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara perlakuan konsentrasi
giberelin dengan konsentrasi vitamin B1 pada pengamatan tinggi tanaman jeruk JC. Namun,
perlakuan konsentrasi giberelin menghasilkan pengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman
pada umur 8 sampai 14 MST, sedangkan perlakuan konsentrasi vitamin B1 tidak berpengaruh
nyata. Berikut merupakan data rata-rata tinggi tanaman akibat perlakuan konsentrasi giberelin
dan konsentrasi vitamin B1 yang disajikan pada Tabel 2.
Aplikasi konsentrasi giberelin yang diberikan mampu memacu pertumbuhan tinggi
batang bawah JC. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada 8 hingga 14 MST mengalami
peningkatan dan memberikan respon yang sama. Perlakuan kontrol memiliki tinggi tanaman
yang lebih rendah dan berbeda nyata dibandingkan dengan tanaman yang diaplikasikan
giberelin. Pada 14 MST dapat dilihat bahwa perlakuan giberelin 200 ppm sudah mampu
meningkatkan tinggi tanaman apabila dibaningkan dengan perlakuan kontrol (Tabel 2).
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hoda et al. (2010) bahwa aplikasi GA3 dapat
meningkatkan tinggi tanaman pada jeruk batang bawah Volkamer lemon dan Sour orange. Efek
nyata GA3 terhadap tinggi tanaman berkaitan dengan fungsi giberelin dalam pemanjangan dan
pembesaran sel. Menurut Soher et al., (2016) hal ini menunjukkan bahwa pembelahan,
peningkatan dan pembesaran sel yang diakibatkan oleh hormon giberelin memberikan
pengaruh pada ukuran organ tanaman yang akhirnya meningkatkan ukuran organ seluruh
tanaman. Pertiwi et al. (2014) menambahkan bahwa peran utama giberelin dalam pertumbuhan
tanaman yaitu dapat memperpanjang ruang tanaman yang disebabkan oleh sel yang membesar
dan bertambah jumlahnya sehingga dapat meningkatkan tinggi tanaman.
Tinggi tanaman jeruk yang diaplikasikan giberelin lebih tinggi karena terjadi
pemanjangan dan pembelahan sel-sel dibandingkan dengan tanaman jeruk yang tidak
diaplikasikan giberelin. Kusumo (2009) menjelaskan bahwa pembelahan sel distimulasi oleh
aktifnya amilase yang menghidrolisis pati menjadi gula tereduksi sehingga konsentrasi gula
meningkat akibat tekanan osmotik yang juga meningkat. Peningkatan tekanan osmotik di dalam
sel menyebabkan air mudah masuk ke dalam sel sehingga dapat melakukan proses fisiologis
dalam sel tanaman sehingga dapat memacu pertumbuhan sel yang menyebabkan pertumbuhan
tinggi tanaman.
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Tabel 2. Rata-rata Tinggi Tanaman Akibat Perlakuan Konsentrasi Giberelin dan Konsentrasi
Vitamin B1 pada Berbagai Umur Tanaman
Perlakuan
Konsentrasi Giberelin:
G0 (Kontrol)
G1 (200 ppm)
G2 (400 ppm)
G3 (600 ppm)
BNJ 5%
Konsentrasi Vitamin B1:
B0 (Kontrol)
B1 (50 ppm)
B2 (100 ppm)
B3 (150 ppm)
BNJ 5%
KK%

6

Tinggi Tanaman (cm) pada Umur (MST)
8
10
12
14

26.79
26.38
25.68
25.36
tn

35.53 a
42.23 b
41.38 b
40.38 ab
5.31

43.98 a
55.75 b
54.59 b
54.21 b
7.26

53.43 a
66.07 b
67.64 b
65.15 b
7.54

59.25 a
70.47 b
74.24 b
67.65 b
7.11

26.06
26.23
24.26
27.65
tn
17.79

38.95
40.72
38.50
41.36
tn
12.00

50.99
52.58
51.03
53.92
tn
12.54

61.32
63.87
62.14
64.97
tn
10.75

63.35
68.32
68.16
69.78
tn
9.44

Keterangan : Angka-angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata berdasarkan uji lanjut BNJ 5%; MST = minggu setelah tanam; tn = tidak nyata

Diameter Batang
Hasil analisis menunjukkan tidak terjadi interaksi antara perlakuan konsentrasi giberelin
dengan konsentrasi vitamin B1. Perlakuan konsentrasi giberelin berpengaruh nyata terhadap
diameter batang pada umur 14 MST, sedangkan perlakuan konsentrasi vitamin B1 tidak
berpengaruh nyata terhadap diameter batang. Data rata-rata diameter batang akibat perlakuan
konsentrasi giberelin dan konsentrasi vitamin B1 dapat dilihat pada Tabel 3.
Pemanjangan dan perkembangan sel akibat pengaruh aplikasi giberelin juga dapat
mempengaruhi diameter batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi
giberelin memberikan hasil berbeda nyata pada 14 MST namun tidak pada 6 hingga 12 MST
(Tabel 3). Rata-rata diameter batang pada perlakuan kontrol memiliki nilai diameter batang
yang lebih besar yaitu 5.87 mm dibandingkan dengan tanaman batang bawah JC yang diberi
perlakuan konsentrasi giberelin, namun dapat dilihat dari setiap waktu pengamatan bahwa
diameter batang yang diamati mengalami peningkatan. Menurut Hoda et al. (2010) bahwa
aplikasi giberelin yang diberikan ke tanaman jeruk dapat meningkatkan pertumbuhan vigor
tanaman yang nantinya akan memberikan pengaruh kepada perkembangan diameter batang.
Selanjutnya Fahmi (2013) menjelaskan bahwa giberelin dapat memacu pertumbuhan tanaman
dengan mempercepat proses pembelahan dan pertumbuhan sel. Aplikasi giberelin pada
tanaman akan meningkatkan pembentukan floem dibandingkan dengan xylem. Hal inilah yang
akan menyebabkan pertambahan ukuran pada diameter batang tanaman. Namun dalam
penelitian ini pengaplikasian GA3 memperkecil diameter batang dikarenakan pertumbuhan
batang yang memanjang keatas dari tanaman batang bawah jeruk JC tersebut, seperti yang
dijelaskan oleh Yennita (2002) bahwa GA3 mempercepat pembelahan sel dan mempengaruhi
pemanjangan seluruh batang, tidak hanya dibelakang ujung apikal sehingga menyebabkan
pengurangan ketebalan batang.
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Tabel 3. Rata-rata Diameter Batang Akibat Perlakuan Konsentrasi Giberelin dan Konsentrasi
Vitamin B1 pada Berbagai Umur Tanaman
Perlakuan
Konsentrasi Giberelin:
G0 (Kontrol)
G1 (200 ppm)
G2 (400 ppm)
G3 (600 ppm)
BNJ 5%
Konsentrasi Vitamin B1:
B0 (Kontrol)
B1 (50 ppm)
B2 (100 ppm)
B3 (150 ppm)
BNJ 5%
KK%

6

Diameter Batang (mm) pada Umur (MST)
8
10
12
14

3.40
3.28
3.22
3.23
tn

3.91
3.80
3.78
3.66
tn

4.29
4.30
4.17
4.13
tn

5.30
5.06
4.88
5.01
tn

5.87 b
5.47 ab
5.31 a
5.15 a
0.50

3.28
3.31
3.16
3.38
tn
10.42

3.82
3.82
3.65
3.86
tn
9.88

4.24
4.24
4.14
4.28
tn
10.58

5.01
5.08
5.00
5.17
tn
8.53

5.36
5.46
5.42
5.56
tn
8.35

Keterangan : Angka-angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata berdasarkan uji lanjut BNJ 5%; MST = minggu setelah tanam; tn = tidak nyata

Kandungan Klorofil
Hasil analisis ragam parameter pengamatan kandungan klorofil daun jeruk JC yang
dilakukan pada umur 14 MST tidak menunjukkan interaksi antara perlakuan konsentrasi
giberelin dengan konsentrasi vitamin B1. Perlakuan konsentrasi giberelin menghasilkan
pengaruh nyata terhadap nilai kandungan klorofil, sedangkan perlakuan konsentrasi vitamin B1
tidak menghasilkan pengaruh nyata terhadap nilai rata-rata kandungan klorofil. Data rata-rata
kandungan klorofil akibat perlakuan konsentrasi giberelin dan konsentrasi vitamin B1 disajikan
pada Tabel 4.
Pengaruh aplikasi konsentrasi giberelin terhadap pertumbuhan tanaman jeruk JC
menunjukkan bahwa kandungan klorofil umur 14 MST, perlakuan kontrol memiliki nilai yang
lebih besar dibandingkan dengan perlakuan konsentrasi giberelin yang lainnya (Tabel 4). Nilai
kandungan klorofil pada perlakuan kontrol yaitu 69.9 cci dan berbanding lurus dengan berat
segar tanaman dengan perlakuan kontrol yaitu 46.88 gram. Hal ini sejalan dengan hasil
penelitian Ichimura dan Goto (2000) menjelaskan bahwa pengaruh pemberian hormon giberelin
memberikan hasil yang menurun terhadap kandungan klorofil, sedangkan perlakuan kontrol
memiliki kandungan klorofil yang hampir konstan.
Tabel 4. Rata-rata Kandungan Klorofil Akibat Perlakuan Konsentrasi Giberelin dan
Konsentrasi Vitamin B1 pada Umur 14 MST
Perlakuan

Kandungan Klorofil (cci)

Konsentrasi Giberelin:
G0 (Kontrol)

69.90 b

G1 (200 ppm)

63.76 a

G2 (400 ppm)

64.12 a

G3 (600 ppm)

60.50 a
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Perlakuan

Kandungan Klorofil (cci)

BNJ 5%

5.10

Konsentrasi Vitamin B1:
B0 (Kontrol)

63.10

B1 (50 ppm)

63.71

B2 (100 ppm)

65.88

B3 (150 ppm)

65.59
BNJ 5%

tn

KK%

7.12

Keterangan : Angka-angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata berdasarkan uji lanjut BNJ 5%; MST = minggu setelah tanam; tn = tidak nyata

Berat Segar
Perlakuan konsentrasi vitamin B1 dan interaksinya dengan konsentrasi giberelin tidak
menghasilkan pengaruh nyata terhadap berat segar tanaman. Sedangkan perlakuan konsentrasi
giberelin menghasilkan pengaruh yang nyata terhadap berat segar tanaman. Data rata-rata berat
segar jeruk JC dapat dilihat pada Tabel 5. Sama halnya dengan kandungan klorofil, berat segar
tanaman umur 14 MST, perlakuan kontrol memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan
perlakuan konsentrasi giberelin yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan nilai kandungan klorofil
yang tinggi menyebabkan tanaman berfotosintesis dengan baik. Menurut Bojović dan
Stojanović (2005) kandungan klorofil merupakan salah satu indeks dari aktivitas fotosintesis
yang mana sangat penting sebagai indikator aktivitas fotosintesis yang menghasilkan
karbohidrat yang akan diserap oleh tanaman untuk proses pertumbuhan.
Tabel 5. Rata-rata Berat Segar Akibat Perlakuan Konsentrasi Giberelin dan Konsentrasi
Vitamin B1 pada Umur Tanaman 14 MST
Perlakuan
Konsentrasi Giberelin:
G0 (Kontrol)
G1 (200 ppm)
G2 (400 ppm)
G3 (600 ppm)
BNJ 5%
Konsentrasi Vitamin B1:
B0 (Kontrol)
B1 (50 ppm)
B2 (100 ppm)
B3 (150 ppm)
BNJ 5%
KK%

Berat Segar (gram)
46.88 b
39.04 a
34.54 a
32.38 a
7.44
35.00
38.63
37.42
41.79
tn
17.53

Keterangan : Angka-angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata berdasarkan uji lanjut BNJ 5%; MST = minggu setelah tanam; tn = tidak nyata
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Jumlah Akar dan Panjang Akar
Pengamatan parameter jumlah akar dan panjang akar tanaman jeruk JC yang dilakukan
pada 14 MST menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara perlakuan konsentrasi giberelin
dengan konsentrasi vitamin B1, demikian sama halnya dengan perlakuan konsentrasi giberelin
dan konsentrasi vitamin B1 tidak memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah akar dan
panjang akar pada setiap taraf pemberian konsentrasi yang diberikan. Data rata-rata jumlah akar
akibat perlakuan konsentrasi giberelin dan konsentrasi vitamin B1 yang dapat dilihat pada Tabel
6.
Tabel 6. Rata-rata Jumlah Akar dan Panjang Akar Akibat Perlakuan Konsentrasi Giberelin dan
Konsentrasi Vitamin B1 pada Umur 14 MST
Perlakuan
Konsentrasi Giberelin:
G0 (Kontrol)
G1 (200 ppm)
G2 (400 ppm)
G3 (600 ppm)
BNJ 5%
Konsentrasi Vitamin B1:
B0 (Kontrol)
B1 (50 ppm)
B2 (100 ppm)
B3 (150 ppm)
BNJ 5%
KK%

Jumlah Akar

Panjang Akar (cm)

11.58
11.25
11.79
10.92
tn

31.38
30.38
30.54
33.83
tn

10.96
11.21
11.54
11.83
tn
21.35

32.54
30.71
30.42
32.46
tn
11.69

Keterangan : tn = tidak nyata

Besarnya nilai berat segar yang didapat memberikan hasil yang berbanding terbalik
dengan jumlah akar dan panjang akar yang tidak memberikan pengaruh nyata pada parameter
jumlah akar dan panjang akar (Tabel 6) di umur 14 MST. Pengaplikasi GA3 yang dilakukan
belum sesuai untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah akar dan panjang akar, namun giberelin
yang diberikan tersebut tidak memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan tanaman batang
bawah jeruk JC. Arifin (2011) bahwa pemberian hormon giberelin harus dengan konsentrasi
yang tepat. Kosentrasi hormon giberelin yang tepat akan bekerja optimal dalam pertumbuhan
tanaman. Ratna (2008) berpendapat bahwa pengaruh zat pengatur tumbuh bergantung pada
spesies tanaman, kosentrasi zat pengatur tumbuh dan keadaan lingkungan tanaman. Ditambah
dengan pendapat Anwar dan Iqbal (2010) yang menjelaskan bahwa pada dasarnya tanaman
akan menyerap ZPT ketika sel-sel masih aktif membelah dan akan kembali pada laju
pertumbuhan yang normal ketika hormon yang diberikan sudah diserap semua oleh tanaman.
Vitamin B1 (thiamin) merupakan salah satu zat pengatur tumbuh yang sifatnya esensial
untuk hampir semua tumbuhan. Sifatnya yang esensial tersebut berperan penting dalam sistem
regulator primer tanaman. Fungsi thiamin pada tanaman diketahui memiliki peran sebagai
kofaktor pada aktivitas metabolisme (Subki et al., 2018). Hasil penelitian yang telah dilakukan,
didapatkan bahwa perlakuan konsentrasi vitamin B1 tidak berpengaruh pada setiap parameter
yang diamati, yaitu parameter jumlah daun (Tabel 1), tinggi tanaman (Tabel 2), diameter batang
(Tabel 3), kandungan klorofil (Tabel 4), jumlah akar (Tabel 5), panjang akar dan berat segar
(Tabel 6). Hal tersebut diduga karena konsentrasi vitamin B1 yang kurang sesuai untuk
tanaman batang bawah jeruk JC. Menurut Hardiansyah (2018) bahwa pengaruh pemberian
suatu konsentrasi zat pengatur tumbuh berbeda-beda untuk setiap jenis tanaman, bahkan
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berbeda pula antar varietas dalam suatu spesies. Keefektifan penggunaan zat pengatur tumbuh
sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, selain itu juga faktor fisiologi tanaman itu sendiri.
Namun, dilihat dari nilai rata-rata setiap parameter pengamatan bahwa aplikasi perlakuan
vitamin B1 tidak memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan batang bawah jeruk JC. Hal
tersebut dikarenakan vitamin B1 yang dapat membantu tanaman dalam memproses
metabolisme tanaman. Menurut Widiastoety et al. (2009) pertumbuhan tanaman dapat
dirangsang dengan penambahan vitamin yang penting bagi metabolisme tumbuhan karena
vitamin berperan dalam proses pertumbuhan sebagai katalisator dalam proses metabolisme.
KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi giberelin yang berbeda
berpengaruh nyata pada tinggi tanaman, pertumbuhan daun, diameter batang, kandungan
klorofil, dan berat segar batang bawah JC. Peningkatan konsentrasi giberelin menurunkan
ukuran tanaman dan hasilnya lebih rendah dibandingkan kontrol. Perlakuan konsentrasi vitamin
B1 yang berbeda tidak mempengaruhi semua parameter yang diamati. Penggunaan giberelin
dengan konsentrasi 200 ppm dapat direkomendasikan untuk meningkatkan pertumbuhan tinggi
tanaman JC.
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ABSTRACT
Indonesia is one of the centers for the diversity of mango germplasm that potential for
parent material to assembly of new high yielding varieties. Both wild and cultivated mango
grown in Indonesia has wide characteristic variation between each province that lead to
diverse accessions. Identification, characterization and evaluation of mango cultivars,
especially outside Java Island need futher assessment. This study outlines the classification of
nine local mango cultivar based on kinship and morphological characters. Mango cultivar for
classification were sourced from North Lombok Regency of Nusa Tenggara Barat (NTB)
Province, namely Santan, Kambut, Tepung, Dodol, Kelikit, Parawe, Lendong, Sugian and
Darakande. Results of descriptive analysis method and dendrogram analysis showed that there
is wide diversity in North Lombok mango that had very high qualitative and quantitative
performance. Lendong mango cultivar had no specific characters, while Perawe had
qualitative characters which were mostly different from the others. The closest related local
mango is Santan and Sugian with coefficient of similarity at 99.92%
Keywords: Local mango, North Lombok, kinship
ABSTRAK
Indonesia merupakan salah satu pusat keragaman plasma nutfah mangga sebagai sumber
materi genetik yang sangat mendukung keberhasilan proses pemuliaan dan perakitan varietas
unggul baru. Setiap mangga yang tumbuh dan dibudidayakan di Indonesia memiliki ciri
berbeda antara tanaman yang satu dengan yang lain sehingga mempunyai keragaman yang
tinggi Identifikasi, karakterisasi dan evaluasi jenis mangga baik budidaya maupun kerabat
dekatnya sampai saat ini belum tuntas dilakukan terutama untuk jenis mangga di luar pulau
Jawa. Penelitian bertujuan untuk mengetahui karakter morfologi dan hubungan kekerabatan
buah mangga lokal di Kabupaten Lombok Utara NTB. Karakterisasi dilakukan pada 9
(sembilan) mangga lokal yang ada di Kabupaten Lombok Utara yaitu Santan, Kambut, Tepung,
Dodol, Kelikit, Parawe, Lendong, Sugian dan Darakande menggunakan metode deskriptif
analisis dan pendekatan analisis dendrogram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sembilan
mangga lokal di Lombok Utara memiliki keragaan kualitatif dan kuantitatf yang sangat tinggi,
Mangga Lendong tidak memiliki karakter yang spesifik sedangkan Parawe memiliki karakter
kualitatif yang sebagian besar berbeda dengan buah mangga lokal lainnya. Mangga lokal yang
paling dekat kekerabatannya adalah Santan dengan Sugian dengan koefisien kesamaan 99.92%.
Kata kunci: Mangga lokal, Lombok Utara, kekerabatan
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PENDAHULUAN
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu sentra produksi mangga
nasional. Data Kementerian Pertanian (2020) mencatat bahwa tahun 2019 NTB memiliki
produksi mangga sebesar 141,794 ton, menempati urutan ke-4 setelah Jawa Timur (1,148,121
ton), Jawa Tengah (485,041 ton) dan Jawa Barat (418,522 ton). Salah satu sentra produksi
mangga NTB berada di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Mangga merupakan salah satu buah
dengan berbagai manfaat yang potensial untuk dikembangkan di daerah tropis dan subtropis.
Indonesia merupakan salah satu pusat keragaman genetik mangga, diperkirakan mencapai 292
jenis mangga terdapat di Indonesia (Baswarsiati dan Yuniarti, 2007; Zainudin et al., 2010).
Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI) melaporkan pada tahun 2007 terdapat 23 jenis mangga
asli Indonesia yang dapat dimakan, 14 jenis diantaranya telah dibudidayakan dan 3 jenis
merupakan tumbuhan yang endemik. Penyerbukan silang merupakan salah satu penyebab
tingginya keragaman jenis mangga, namun belum terdapat informasi yang banyak tentang
keragaman genetik mangga terutama varietas lokal.
Setiap mangga yang tumbuh dan dibudidayakan di Indonesia memiliki keragaman yang
tinggi karena antara tanaman yang satu dengan yang lain memiliki ciri yang berbeda
(Depkominfo, 2009), sehingga hampir setiap daerah memiliki varietas mangga lokal. Varietas
lokal menurut Satoto et al., 2008 adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun
temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara. Kemampuan
beradaptasi terhadap perubahan iklim dibandingkan varietas introduksi (Supangkat, 2017)
menyebabkan varietas lokal merupakan sumber materi genetik utama dalam kegiatan
pemuliaan tanaman mangga. Keberhasilan kegiatan pemuliaan dan perakitan varietas unggul
baru sangat ditentukan oleh banyaknya jumlah ketersediaan plasma nutfah dengan keragaman
yang tinggi (Usman et al., 2001). Pemanfaatan varietas lokal sebagai materi genetik pada
perakitan varietas unggul baru harus melalui tahap antara lain eksplorasi, koleksi, karakterisasi,
seleksi dan pemanfaataan plasma nutfah (Karsinah dan Manshur, 2007).
Identifikasi berdasarkan ciri morfologi sebagian jenis mangga di Jawa telah dilakukan
oleh Kusumo et al., (1975) dan Efendy et al., (2003) namun identifikasi, karakterisasi dan
evaluasi jenis mangga baik budidaya maupun kerabat dekatnya sampai saat ini belum tuntas
dilakukan terutama untuk jenis mangga di luar pulau jawa. Identifikasi melalui analisis
kelompok berdasarkan kesamaan sifat-sifat morfologi dilakukan untuk mengetahui kekerabatan
antara masing-masing jenis. Hubungan kekerabatan antara dua individu atau populasi dapat
diukur berdasarkan kesamaan sejumlah karakter dengan asumsi bahwa karakter-karakter yang
berbeda disebabkan oleh adanya perbedaan susunan genetik (Terry, 2000). Oleh sebab itu
tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui karakter morfologi dan hubungan
kekerabatan buah mangga lokal di Kabupaten Lombok Utara NTB.
BAHAN DAN METODE
Kegiatan observasi, inventarisasi dan karakterisasi dilakukan pada buah 9 (sembilan)
jenis mangga lokal di Kabupaten Lombok Utara yaitu Santan, Kambut, Tepung, Dodol, Kelikit,
Parawe, Lendong, Sugian dan Darakande. Alat yang digunakan antara lain penggaris, alat tulis,
timbangan analitik, jangka sorong, pisau, meteran, kain, kamera, kertas millimeter,
International Plant Genetik Research Institute (IPGRI) seri mangga tahun 2006.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan parameter
kualitatif dan kuantitatif meliputi eksplorasi, koleksi, karakterisasi dan analisis kekerabatan.
Penelitian ini tidak menggunakan ulangan. Eksplorasi dilakukan pada buah mangga lokal
sebagai sampel karakterisasi. Parameter kualitatif dan kuantitatif buah mangga yang
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dikarakterisasi mengikuti susunan karakter pada IPGRI (2006). Karakterisasi parameter
kualitatif dilakukan dengan pengamatan secara visual dan karakterisasi parameter kuantitatif
dilakukan dengan pengukuran.
Data hasil karakterisasi selanjutnya dianalisis untuk mengetahui keragaman dan
hubungan kekerabatan diantara mangga lokal. Analisis data menggunakan dua pendekatan
yaitu analisis gerombol dan analisis komponen utama. Analisis gerombol dilakukan dengan
cluster variable menggunakan average linkage method yang menghasilkan dendogram.
Dendogram selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk cluster yang menggambarkan
kedekatan masing – masing objek secara aglomeratif (Sartono et al., 2003).
Analisis komponen utama dilakukan untuk melihat penyebaran obyek pengamatan dalam
kelompok yang lebih kecil dengan mengidentifikasi peubah – peubah baru dari peubah yang
telah ada sehingga terbentuk peubah baru yang lebih sedikit yang disebut sebagai komponen
utama. Komponen utama tersebut dapat berupa peubah sendiri atau kumpulan beberapa peubah
yang besarnya tergantung total keragaman yang dapat dijelaskan yaitu dengan total keragaman
75 – 80%. Analisis komponen utama dilakukan dilakukan setelah data kuantitatif distandarisasi
terlebih dahulu. Analisis komponen utama menghasilkan komponen utama dengan eugenvalue
dan nilai kontribusi tiap karakter pada komponen utama yang terbentuk. Analisis data dilakukan
menggunakan program statistic Minitab 16.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Lombok Utara
Lombok Utara terletak di bagian utara pulau Lombok tepatnya pada 08°42” Lintang
Selatan dan 116°09’54” Bujur Timur. Lombok Utara berada pada ketinggian 0 – 2.830 m dpl
dengan daratan tinggi di sebelah tenggara merupakan kaki gunung Rinjani dan daratan rendah
di bagian utara dan barat. Lombok Utara memiliki tipe iklim E dengan curah hujan basah
berkisar 5 – 6 bulan. Faktor lingkungan tersebut merupakan salah satu faktor penting yang
mendukung sehingga Lombok Utara memiliki produksi dan kualitas hasil mangga yang baik.
Tanaman mangga membutuhkan iklim yang agak kering dengan 4 – 7 bulan kering dan
ketinggian <300 m dpl walaupun masih dapat ditanam pada ketinggian hingga 1.200 m dpl.
Lombok Utara merupakan salah satu sentra kabupaten produsen mangga di NTB. Data produksi
mangga propinsi NTB (2019) mencatat bahwa pada tahun 2018 produksi mangga di kabupaten
Lombok Utara sebesar 174.976 ton ha-1, menempati posisi ke-5 di NTB.
Karakter Kualitatif Buah Mangga Lokal di Lombok Utara
Pengamatan karakter kualitatif buah mangga dilakukan pada 33 karakter (Tabel 1). Buah
sembilan jenis mangga lokal di kabupaten Lombok Utara memiliki karakter morfologi kualitatif
yang berbeda-beda, kondisi ini diindikasikan oleh tingginya tingkat keragaman genetis suatu
varietas (Sennhenn et al., 2014). Sebagian jenis mangga lokal memiliki karakteristik buah yang
berbeda dengan buah mangga lokal lainnya. Delapan jenis mangga lokal (Santan, Kambut,
Tepung, Dodol, Kelikit, Parawe, Sugian dan Darakande) memiliki buah dengan karakter
spesifik sedangkan Lendong tidak memiliki karakter khusus yang membedakannya dengan
buah jenis mangga lainnya. Pada karakter kemenarikan buah sembilan mangga lokal di Lombok
Utara terbagi dalam 3 kelompok yaitu bagus (Tepung dan Kelikit), biasa (Santan, Kambut,
Perawe, Lendong, Darakande dan Sugian) dan jelek (Dodol). Mangga Tepung memiliki
karakter kualitatif spesifik berupa bentuk buah obovoid, kandungan daging buah mencapai 80%
sebagai indikasi daging buah tebal sedangkan Kelikit memiliki karakter spesifik berupa sisipan
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tangkai buah miring/oblique, kulit buah matang berwarna hijau dengan rona merah, daging
buah matang berwarna kuning muda dan ukuran serat pada biji pendek.
Mangga lokal dalam kelompok kemenarikan buah biasa yaitu Santan memiliki karakter
kualitatif spesifik warna dasar buah matang yang kuning, Kambut memiliki kulit buah yang
tidak berlilin, Perawe memiliki kandungan air pada daging buah yang sangat berair dan tesktur
serat biji yang berpasir, Darakande memiliki bentuk buah bundar serta serat pada biji yang
berukuran sedang, dan Sugian yang memiliki urat pada biji yang terangkat. Mangga Dodol
memiliki kemenarikan buah jelek dengan karakter spesifik berupa kelekatan serat pada kulit
buah rendah, kuantitas serat pada biji sedikit dan kelekatan serat pada biji sedang.
Pada karakter warna kulit buah matang untuk kualitas ekspor maka mangga Santan, Kambut
dan Tepung akan berpotensi lebih disukai dibandingkan mangga lokal lainnya di Lombok Utara.
Mangga Santan memiliki kulit buah matang berwarna kuning, mangga Kambut dan Tepung
berwarna orange sedangkan enam mangga lainnya memiliki kulit buah matang berwarna hijau.
Mangga yang memiliki kulit buah berwarna orange atau kuning lebih kompetitif dibandingkan
mangga yang memiliki kulit buah berwarna hijau (Rebin et al., 2002). Warna bahan pangan
seperti pada buah dipengaruhi oleh kondisi permukaan bahan pangan (buah) dan
kemampuannya menyerap, memantulkan, meneruskan dan menyebar sinar yang nampak
(Desrosier,1988).

a

b

c

d

e

f

g

h

Gambar 1. Morfologi buah 9 (sembilan) jenis mangga lokal di Lombok Utara. a) Santan; b) Kambut;
c) Lendong; d) Tepung; e) Dodol; f) Sugian; g) Kelikit; h) Parawe; i) Darakande
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Sebagian besar buah mangga lokal di Lombok Utara yang diidentifikasi berasal dari
tanaman yang tumbuh dari biji (kecuali Kelikit) sehingga mempunyai karakter yang beragam,
senada dengan hal tersebut Meta, (2011) menyatakan bahwa tanaman asal biji akan mempunya
variasi genetik yang beragam karena sebagian sifat akan mengikuti sifat induk jantan dan
sebagian mewarisi sifat induk betina serta sebagian lagi akan membawa sifat gabungan antara
sifat induk jantan dan sifat induk betina. Secara biologi menurut Tasliah et al, (2016)
munculnya varian-varian mangga dengan nama yang sama disebabkan oleh penyerbukan silang
yang terjadi pada tanaman mangga. Fleksibilitas morfologi yang besar antar jenis mangga yang
ada dapat juga disebabkan oleh kerancuan penamaan mangga. Adanya indikasi penduduk
memberi nama yang sama untuk semua jenis mangga dengan karakteristik yang memiliki satu
atau lebih karakteristik yang sama. Disisi lain pada daerah berbeda mangga dengan jenis yang
sama diberikan nama berbeda-beda sesuai dengan kultur dan bahasa setempat sehingga
penamaan mangga yang berbeda mencerminkan asal-usul dan penyebarannya.
Warna daging buah pada buah matang berwarna kuning muda (Kelikit), kuning (Parawe,
Lendong dan Darakande), kuning orange (Kambut dan Dodol) sampai orange (Santan, Tepung
dan Sugian). Tranggono (1990) menyatakan bahwa xanton merupakan kandungan senyawa zat
warna alami yang menyebabkan warna kuning pada buah mangga. Xanton pada buah mangga
terdapat pada bagian kulit, tangkai, buah dan biji. Kadar xanton pada setiap spesies mangga
berbeda-beda, senyawa xanton pada mangga dikenal dengan mangiferin (Imran et al, 2017).
Warna daging buah menjadi indikator cita rasa buah mangga, semakin kuning warna daging
buah maka kemungkinan cita rasa buah mangga semakin manis. Rasa buah merupakan salah
satu aspek yang mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap buah mangga di suatu daerah
(Quijano, 2007; Suwardi et al., 2019), daging buah mangga yang berwarna kuning kemerahan
memiliki citarasa manis disertai sedikit rasa masam yang segar (Ichsan dan Suroso, 2014).
Karakter Kuantitatif Buah Mangga Lokal di Lombok Utara - NTB
Karakter kuantitatif buah mangga yang diamati sebanyak 15 parameter antara lain
panjang, diameter, berat, ketebalan daging (pangkal, tengah maupun ujung buah), dan panjang
serat dalam daging buah (Tabel 2). Parawe merupakan mangga lokal dengan ukuran buah
terbesar dibandingkan mangga lain, daging buah yang tebal namun juga memiliki ukuran biji
yang besar sehingga perbandingan daging buah terhadap kulit dan biji menjadi lebih rendah
(70%) dibandingkan dengan Tepung (80%). Buah paling kecil dimiliki oleh mangga Kelikit.
Fitmawati et al. (2009) menggolongkan ukuran buah mangga menjadi besar (>500 g) dan kecil
(± 300 g) maka berdasarkan pengelompokan tersebut sembilan mangga lokal yang ada di
Lombok Utara digolongkan berukuran kecil karena memiliki ukuran buah <500 g.
Keragaman paling tinggi ditunjukkan oleh karakter berat buah (69.38%) dan panjang
serat dalam daging buah (68.87%) sehingga sangat baik digunakan sebagai indikator kriteria
seleksi. Keragaman paling rendah ditunjukkan pada parameter biji yaitu pada karakter
ketebalan biji (14.59%) dan panjang biji (19.38%). Sifat kuantitatif lebih banyak dipengaruhi
oleh lingkungan karena sifat kuantitatif dikendalikan oleh banyak gen yang masing-masing
mempunyai pengaruh kecil pada sifat tersebut dan memiliki efek yang sama. Nilai keragaman
fenotip digunakan untuk menduga tingkat perbedaan antar spesies atau populasi pada karakterkarakter terpilih. Perbedaan latar belakang daerah asal dan faktor genetik tanaman
menyebabkan munculnya keragaman yang tinggi. Variasi pada bentuk, ukuran dan warna buah
mangga menunjukkan keragaman genetik yang tinggi (Nilasari et al., 2013).
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Tabel 1. Karakter kualititatif buah mangga lokal di Kabupaten Lombok Utara, NTB
Variabel

Mangga Lokal
Santan

Kambut

Tepung

Dodol

Kelikit

Parawe

Lendong

Darakande

Sugian

Oblong

Oblong

Obovoid

Oblong

Oblong

Epiliptic

Oblong

Bundar

Oblong

Bentuk ujung buah

Acute

Acute

Obtuse

Obtuse

Obtuse

Obtuse

Acute

Obtuse

Acute

Kemenarikan uah

Biasa

Biasa

Bagus

Jelek

Bagus

Biasa

Biasa

Biasa

Biasa

Kuning

Orange

Orange

Hijau

Hijau

Hijau

Hijau

Hijau

Hijau

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Orange

Tidak ada

Orange

Tidak ada

Tidak ada

Halus

Halus

Halus

Halus

Halus

Halus

Halus

Halus

Halus

Agak banyak

Padat

Padat

Agak banyak

Jarang

Agak banyak

Padat

Agak banyak

Jarang

Vertikal

Vertikal

Vertikal

Vertikal

Miring/ olique

Vertikal

Vertikal

Vertikal

Vertikal

Tidak tampak

Tidak tampak

Tidak tampak

Tidak tampak

Tidak tampak

Tidak tampak

Tidak tampak

Tidak tampak

Tidak tampak

Kuat

Sedang

Sedang

Lemah

Kuat

Sedang

Sedang

Kuat

Lemah

Agak
menonjol

Tidak
menonjol

Tidak
menonjol

Tidak
menonjol

Agak
menonjol

Tidak
menonjol

Tidak menonjol

Agak
menonjol

Agak
menonjol

Terjal

Berakhir
lengkung
memanjang

Berakhir
lengkung
memanjang

Berakhir
lengkung
memanjang

Berakhir
lengkung
memanjang

Berakhir
lengkung
memanjang

Berakhir
lengkung
memanjang

Berakhir
lengkung
memanjang

Terjal

Perceptible

Perceptible

Perceptible

Perceptible

Perceptible

Perceptible

Perceptible

Perceptible

Perceptible

Dangkal

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Dangkal

Dangkal

Tidak ada

Berlilin

Tidak berlilin

Berlilin

Berlilin

Berlilin

Berlilin

Berlilin

Berlilin

Berlilin

Hijau
kekuningan

Kuning

Kuning

Hijau

Hijau dengan
rona merah

Hijau
kekuningan

Hijau
kekuningan

Hijau

Hijau

Orange

Kuning
orange

Orange

Kuning
orange

Kuning muda

Kuning

Kuning

Kuning

Orange

Lembek

Sedang

Sedang

Lembek

Sedang

Lembek

Sedang

Sedang

Lembek

Lemah

Sedang

Sedang

Lemah

Sedang

Kuat

Lemah

Sedang

Lemah

Banyak

Sedikit

Banyak

Sedang

Sedang

Banyak

Sedikit

Sedang

Banyak

Bentuk buah

Warna dasar buah matang
Warna blush/rona buah
matang
Tekstur kulit buah
Kerapatan lenti sel pada kulit
buah
Penempatan/ sisipan tangkai
buah
Kedalaman lubang/ rongga
tangkai buah
Kekuatan menempel tangkai
buah
Menonjolnya leher buah
Bentuk kemiringan punggung
buah
Tipe paruh buah
Bentuk sinus buah
Keberadaan lilin pada kulit
buah
Warna kulit pada buah
matang
Warna daging pada buah
matang
Tekstur daging pada buah
matang
Kelekatan kulit pada daging
buah
Kuantitas getah yang keluar
dari tangkai buah

Variabel

Mangga Lokal
Santan

Kambut

Tepung

Dodol

Kelikit

Parawe

Lendong

Darakande

Sugian

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Sedikit

Sedikit

Tinggi

Tinggi

Sedang

Tinggi

Kuat

Kuat

Kuat

Rendah

Sedang

Kuat

Kuat

Sedang

Sedang

Berair

Berair

Berair

Berair

Agak berair

Sangat berair

Berair

Agak berair

Agak berair

Lembut

Sedang

Kuat

Lembut

Lembut

Kuat

Lembut

Lembut

Sedang

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Kuat

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Rata dengan
permukaan

Tertekan

Rata dengan
permukaan

Rata dengan
permukaan

Rata dengan
permukaan

Rata dengan
permukaan

Rata dengan
permukaan

Tertekan

Terangkat

Pola urat pada biji

Pararel

Bercabang

Bercabang

Pararel

Pararel

Bercabang

Bercabang

Bercabang

Pararel

Kuantitas serat pada biji

Sedang

Tinggi

Tinggi

Sedikit

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Sedang

Tinggi

Panjang serat pada biji

Panjang
(>1,5)

Panjang
(>1,5)

Panjang
(>1,5)

Sedang

Pendek (<1,0)

Panjang
(>1,5)

Panjang (>1,5)

Sedang
(1-1,5)

Panjang
(>1,5)

Kuat

Kuat

Kuat

Sedang

Lemah

Kuat

Kuat

Kuat

Kuat

Lembut

Lembut

Lembut

Lembut

Lembut

Berpasir

Lembut

Lembut

Lembut

76-100

76-100

51-75

76-100

76-100

76-100

76-100

76-100

76-100

Reniform

Reniform

Reniform

Reniform

Oblong

Reniform

Reniform

Oblong

Oblong

Jumlah serat pada daging
buah
Kelekatan serat pada kulit
buah
Banyaknya kandungan air
pada daging buah
Aroma daging buah
Ada tidaknya aroma terpentin
Urat pada biji

Kelekatan serat pada biji
Tekstur serat biji
Ruang yang ditempati bibit
dalam biji (%)
Bentuk bibit

(1-1,5)

Tabel 2. Karakter kuantitatif buah mangga lokal di Kabupaten Lombok Utara, NTB
Koef.
Keragaman (%)

Jenis Mangga Lokal

Karakter kuantitatif
Santan

Kambut

Tepung

Dodol

Kelikit

Parawe

Lendong

Darakande

Sugian

Panjang buah (cm)

9.21

6.44

9.75

8.81

6.42

12.05

7.44

8

8.15

20.79

Diameter buah (cm)

5.72

4.89

6.85

5.53

4.81

8.83

4.96

6.48

5

22.35

170.66

86.68

256.73

152.02

92.29

494.17

107.29

180.48

118.29

69.38

1.1

1.3

2

1.3

1.2

2.7

1.1

1.2

1.3

36.56

1.6

1.2

2.8

1.4

1.4

3.1

1.35

1.9

1.6

37.23

1

1.2

2.2

1.2

1

2.3

1.5

1.5

0.9

36.16

2

5

4.7

1

0.5

7

4.4

1.5

2.5

68.87

7.5

5.45

7.5

6.5

5.13

9.75

6.5

6.93

7.13

19.38

Lebar biji (cm)

3.23

3

3.7

2.8

2.23

4.8

3

3.8

2.73

23.16

Ketebalan biji (cm)

1.87

1.85

1.7

1.55

1.47

1.5

1.8

2.3

1.67

14.59

Berat bij (gr)

31.16

19.21

27.32

21.57

17.26

39.46

18.78

39.02

23.05

32.39

Panjang bibit (cm)

6.3

4.5

5.4

5.75

4.2

8.1

4.3

5.6

5.95

21.79

Lebar bibit (cm)

2.43

2.5

2.9

2.2

2.1

4.4

2.4

3

2.3

26.24

Berat bibit (gr)
Kandungan daging
buah (perbandingan
daging buah terhadap
kulit dan biji) (%)

20.09

11.13

11.55

13.11

9.54

26.5

8.38

27.6

16.74

44.75

40

30

80

40

30

70

50

50

30

38.63

Berat buah (gr)
Ketebalan daging buah
bagian dasar (cm)
Ketebalan daging buah
bagian tengah (cm)
Ketebalan daging buah
bagian atas (cm)
Panjang serat dalam
daging buah (cm)
Panjang biji (cm)
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Analisis Kluster Morfologi Buah Mangga Lokal di Kabupaten Lombok Utara - NTB
Analisis gerombol merupakan suatu format sederhana untuk menggambarkan jarak
genetik yang ditampilkan dalam bentuk diagram pohon (Kovach, 2007), kemudian di
interpretasikan dalam bentuk cluster yang menggambarkan kedekatan masing – masing objek
secara aglomeratif (Sartono et al., 2003). Santika et al. (2010) menyatakan bahwa fungsi
penggunaan dendogram ialah untuk menggambarkan hubungan kekerabatan antar sampel yang
diamati.

Dendrogram Kekerabatan Buah Mangga Lokal
Average Linkage, Correlation Coefficient Distance

Similarity

98.90

99.27

99.63

100.00
Santan

Sugian

Darakande T epung

Dodol

Kambut

Kelikit

Parawe

Lendong

Mangga Lokal

Gambar 2. Dendrogram hubungan kekerabatan karakter morfologi buah mangga lokal di Lombok
Utara – NTB

Hasil analisis kluster pada 49 karakter morfologi buah (Gambar 2) menunjukkan bahwa
pada koefisen kesamaan 98.90% sembilan jenis mangga lokal di Lombok Utara terbagi menjadi
2 kelompok besar yaitu kelompok I (Santan, Sugian, Darakande, Tepung, Dodol, Kambut,
Kelikit dan Parawe) dan kelompok II (Lendong). Lendong tidak memiliki karakter morfologi
buah spesifik yang membedakannya dengan buah mangga lokal lainnya. Parawe terpisah
dengan kelompok mangga lainnya pada koefisien kesamaan 99.12%, karakter spesifik buah
mangga Parawe antara lain bentuk buah epiliptik, kelekatan kulit pada daging buah kuat, daging
buah sangat berair, memiliki aroma terpentin yang sangat kuat dan tekstur serat biji berpasir.
Santan dan Sugian memiliki hubungan kekerabatan terdekat (koefisien kesamaan 99.92%)
dengan persamaan terdapat pada 23 karakter morfologi kualitatif (67.65%). Tepung dan Dodol
memiliki kekerabatan terdekat (koefisien kesamaan 99.83%) dengan persamaa terdapat pada
16 karakter morfologi kualitatif sedangkan Kambut dan Kelikit memiliki kekerabatan terdekat
(koefisien kesamaan 99.68%) dengan persamaan pada 14 karakter morfologi kualitatif.
Darakande pada koefisien kesamaan 99,86% memiliki hubungan kekerabatan terdekat dengan
Santan dan Sugian.
Analisis Komponen Utama (AKU) dan Analisis Kluster Berdasarkan AKU pada
Morfologi Buah Mangga Lokal di Kabupaten Lombok Utara- NTB
Analisis komponen utama dilakukan untuk melihat penyebaran obyek pengamatan dalam
kelompok yang lebih kecil dengan mengidentifikasi peubah-peubah baru dari peubah yang telah
ada. Peubah yang baru terbentuk lebih sedikit disebut sebagai komponen utama. Hasil analisis
pada karakter buah mangga lokal di Lombok Utara (Tabel 3) menunjukkan bahwa ada 6
(enam) komponen utama yang mampu menerangkan keragaman kumulatif sebesar 91% dari
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keragaman variable pengamatan yang berarti bahwa enam komponen utama tersebut dapat
memisahkan jenis mangga lokal Lombok Utara sampai pada 91% perbedaan sifatnya.
Tabel 3. Nilai eugenvalue komponen utama buah mangga lokal di Kabupaten Lombok Utara.
NTB
Komponen
I
II
III
IV
V
VI

Eigenvalue
Keragaman
(%)
0.370
0.158
0.136
0.101
0.081
0.067

Total
17.038
7.287
6.259
4.651
3.719
3.064

Kumulative
(%)
0.370
0.529
0.665
0.766
0.847
0.913

Kontribusi karakter terhadap komponen utama I terletak pada lebar biji. komponen utama
II dipengaruhi oleh tekstur daging buah matang. komponen utama III dipengaruhi penempatan
sisipan tangkai buah. komponen utama IV dipengaruhi oleh tebal kulit buah, komponen utama
V adalah bentuk kemiringan punggung buah dan komponen utama VI terletak pada ruang yang
ditempati bibit dalam biji (Tabel 4). Enam komponen utama yang digunakan menunjukkan
bahwa variabel-variabel pangamatan tersebut berperan dominan dalam pengelompokan buah
mangga lokal Lombok Utara.
Tabel 4. Nilai kontribusi setiap karakter buah mangga lokal di Kabupaten Lombok Utara . NTB
pada komponen utama I sampai VI
Variable
Bentuk buah (gr)
Bentuk ujung
Kemenarikan buah
Warna dasar buah matang
Rona buah matang
Kerapatan lenti sel kulit
Penempatan sisipan tangkai
buah
Kekuatan menempel
tangkai buah
Menonjolnya leher buah
Bentuk kemiringan
punggung buah
Bentuk sinus buah
Keberadaan lilin pada kulit
buah
Warna kulit buah matang
Warna daging buah matang
Tekstur daging buah
matang
Kelekatan kulit daging
buah
Kuantitas getah keluar dari
tangkai buah
Jumlah serat pada daging
buah

1

Komponen Utama
3
4
0.088
-0.143
0.309
-0.011
0.207
-0.245
-0.068
0.045
0.157
-0.043
-0.132
0.117

0.130
0.072
0.009
0.037
-0.112
0.081

2
-0.106
0.093
-0.196
-0.257
-0.116
-0.267

5
-0.121
-0.210
0.176
0.084
-0.034
-0.218

6
0.370
0.141
0.103
0.245
-0.262
0.041

-0.120

-0.014

0.316

-0.092

0.100

-0.118

-0.015

-0.065

0.096

-0.332

-0.115

-0.130

-0.109

0.166

-0.001

-0.333

0.128

0.026

0.041

-0.151

0.210

0.099

-0.315

-0.094

-0.025

0.009

-0.197

-0.236

-0.254

-0.118

-0.031

-0.207

-0.104

0.114

0.060

-0.118

-0.030
0.154

-0.245
0.027

0.238
-0.193

-0.024
-0.121

0.143
-0.182

-0.061
-0.111

-0.057

-0.287

0.096

-0.162

-0.182

0.003

0.154

-0.066

0.211

-0.093

0.004

-0.135

0.114

0.185

0.047

-0.097

0.236

0.259

0.127

-0.145

-0.247

-0.072

0.198

-0.023
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Variable
Kelekatan serat pada kulit
buah
Banyaknya kandungan air
pada daging buah
Aroma daging buah
Ada tidaknya aroma
terpentin
Urat pada biji
Pola urat pada biji
Kuantitas serat pada biji
Panjang serat pada biji (cm)
Kelekatan serat pada biji
Tekstur serat biji
Ruang yang ditempati bibit
dalam biji
Bentuk bibit
Panjang buah (cm)
Diameter buah (cm)
Berat buah (gr)
Tebal kulit (cm)
Tebal daging dasar (cm)
Tebal daging tengah (cm)
Tebal daging atas (cm)
Panjang serat dalam daging
buah (cm)
Panjang biji (cm)
Lebar biji (cm)
Ketebalan biji (cm)
Berat biji (gr)
Panjang bibit (cm)
Lebar bibit (cm)
Berat bibit (gr)
Kandungan daging buah

1

2

Komponen Utama
3
4

5

6

0.120

-0.239

-0.096

-0.110

0.131

-0.131

0.177

-0.050

-0.026

0.244

-0.024

-0.142

0.188

-0.096

0.051

0.056

0.221

0.131

0.195

0.088

0.094

0.048

0.076

-0.260

-0.053
0.142
0.050
0.132
0.137
0.195

0.054
-0.223
-0.224
-0.099
-0.065
0.088

-0.185
-0.044
0.058
-0.285
-0.312
0.094

-0.127
-0.073
-0.133
0.068
-0.073
0.048

0.194
-0.197
0.297
0.147
0.002
0.076

0.061
-0.087
-0.143
0.032
0.050
-0.260

-0.086

0.171

-0.088

0.010

-0.012

-0.435

0.107
0.214
0.228
0.228
-0.032
0.219
0.222
0.215

-0.125
0.137
0.078
0.084
0.179
0.006
0.018
-0.092

-0.098
0.016
0.083
0.090
0.051
0.135
0.115
0.099

0.293
0.055
-0.041
0.008
0.340
0.068
-0.067
0.007

-0.082
0.026
-0.057
0.013
-0.189
0.093
0.033
-0.116

-0.017
0.066
-0.003
-0.054
0.126
-0.005
0.121
0.051

0.191

-0.168

-0.063

0.086

0.095

-0.144

0.218
0.232
-0.014
0.177
0.186
0.227
0.134
0.203

0.133
0.027
-0.037
0.148
0.221
0.036
0.216
-0.071

-0.044
-0.022
-0.219
-0.037
-0.032
0.050
-0.064
0.075

-0.023
-0.074
-0.280
-0.210
0.015
-0.056
-0.212
-0.026

0.053
-0.096
-0.260
-0.117
0.086
-0.022
-0.073
-0.126

-0.006
-0.042
0.052
0.008
-0.020
-0.139
-0.065
0.165

Analisis gerombol berdasarkan analisis komponen utama terhadap karakteristik
morfologi buah sembilan jenis mangga lokal di Lombok Utara menunjukkan nilai kesamaan
lebih dari 90%. hal ini mengindikasikan dari karakter buah maka sembilan jenis mangga lokal
yang ada di Lombok Utara memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Cahyarini et al.
(2004) menyatakan bahwa jarak genetik yang dekat apabila karakteristik memiliki nilai
kesamaan lebih dari 0.6% atau 60%. Indikator karakteristik buah mangga lokal yang sangat
mempengaruhi komponen utama adalah lebar biji. Lebar biji setiap mangga lokal lebih
dipengaruhi oleh lingkungan mengingat lebar biji sangat dipengaruhi oleh massa bibit yang ada
dalam biji. Jika bibit dalam biji yang terbentuk besar maka lebar bibit akan menjadi lebih lebar.
ukuran bibit yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh jumlah hasil fotosintesis yang dapat
disimpan oleh biji.
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Dendrogram Kekerabatan Buah Mangga Lokal Bedasarkan Nilai PCA
Average Linkage, Correlation Coefficient Distance

Similarity

91.17

94.12

97.06

100.00
Santan

Sugian

Dodol

Parawe

Kambut

Lendong Darakande T epung

Kelikit

Mangga Lokal

Gambar 3. Dendrogram hubungan kekerabatan berdasarkan nilai PCA buah mangga lokal di
Lombok Utara – NTB

Analisis komponen utama terhadap karakter buah sembilan jenis mangga lokal di
Lombok Utara yang terbentuk akan mempengaruhi pengelompokan yang terbentuk.
Pengelompokan berdasarkan karakter utama yang terbentuk dari analisis komponen utama
berbeda dengan pengelompokan berdasarkan analisis gerombol yang melibatkan semua
karakter buah mangga lokal. Hasil analisis gerombol berdasarkan seluruh karakter morfologi
buah mangga lokal menempatkan kekerabatan terdekat dimiliki oleh mangga Santan dan
Sugian (koefisien kesamaan 99.92%) sedangkan analisis gerombol berdasarkan analisis
komponen utama menunjukkan bahwa Kambut dan Lendong memiliki kekerabatan terdekat
(koefisien kesamaan 99.99%).
Tabel 5. Pengelompokan 9 buah mangga lokal di kabupaten Lombok Utara berdasarkan analisi
gerombol dari analisis komponen utama
Kelompok
I

Analisis Gerombol
Santan. Sugian. Darakande. Tepung.
Dodol, Kambut, Kelikit

II

Parawe

III

Lendong

Analisis Komponen Utama
Santan. Sugian, Dodol, Parawe
Kambut, Lendong, Darakande,
Tepung, Kelikit
-

KESIMPULAN
Buah mangga lokal di kabupaten Lombok Utara memiliki keragaman yang tinggi baik.
Analisis gerombol dan komponen utama terhadap karakter morfologi buah menunjukkan
adanya hubungan kekerabatan yang dekat (nilai kesamaan >90%) diantara sembilan jenis
mangga lokal di Kabupaten Lombok Utara NTB. Mangga Lendong tidak memiliki karakter
yang spesifik sedangkan Parawe memiliki karakter kualitatif yang sebagian besar berbeda
dengan buah mangga lokal lainnya. Mangga lokal yang paling dekat kekerabatannya adalah
Santan dengan Sugian dengan koefisien kesamaan 99.92%.
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ABSTRACT
Balinese dodol is produced usually vend for tourist and for religius activity in Bali island.
It made from glutinous rice flour, coconut milk and sugar. Aim of the research was attempting
to reduce the glutinous rice flour which subtituted with pumkin flour to give an addition value
as functional food of Balinese dodol. The experiment was designed as randomized block design
with 5 level treatment of glutinous rice flour(TK) and pumpkin flour(TLK) mixture, those are
100:0(P0); 85:15(P1); 70:30(P2); 55:45(P3); 40:60(P4). All treatments were repeated 3 times,
so it was obtained 15 unit experiments all together. The experiment was also including the
sensory analysis. The pumpkin flour was made by pealing the skin and remove the seeds, dried
by using oven (50 oC), blending, and sieving (60 Mesh). Balinese dodol was made by boiling
the coconut milk and sugar, then added by flour mixture (TK and TLK) according to each
treatment. Those materials were stirred gently until loamy. The experiment data showed that
pumpkin flour give functional values of Balinese dodol by increasing the protein content, having
β-carotene and antioxidant capacity. The best product from the experiment have characteristic
of water content 10.12%, ash content 4.99%, protein 6.43%, fat 13.56%, β-carotene 0.0340%
and IC50 of 37.74%. The sensory aspects of color, flavor, taste, texture and overall acceptance
were accepted with criteria be apt.
Keywords: antioxidant capacity, β-carotene, glutinous rice flour

ABSTRAK
Dodol Bali banyak diproduksi untuk dijual pada wisatawan dan digunakan sebagai
sarana upakara dalam aktifitas keagamaan di Bali. Bahan baku utama pembuatannya adalah
tepung beras ketan dengan tambahan santan kelapa dan gula. Penelitian ini bertujuan untuk
mengurangi penggunaan beras ketan dan memberi sifat fungsional pada dodol Bali dengan
subtitusi labu kuning. Disain percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan
perlakuan yaitu 5 taraf persentase campuran tepung ketan (TK) dan tepung labu kuning (TLK)
(100:0(P0); 85:15(P1); 70:30(P2); 55:45(P3); 40:60(P4)), dan analisis sensori. Perlakuan
diulang 3 kali sehingga diperoleh 15 unit percobaan. Tepung labu kuning dibuat dengan cara
menghilangkan kulit dan biji, pengovenan (50 oC), penghancuran (blender) dan pengayakan
(60 Mesh). Dodol Bali dibuat dengan cara pemasakan santan dan gula kemudian ditambahakan
campuran TK dan TLK, diaduk-aduk hingga diperoleh tekstur liat. Hasil penelitian
menunjukkan adanya potensi sifat fungsional pada dodol Bali dari kandungan protein dan βkaroten serta aktifitas antioksidan. Penambahan campuran TK (40%) dan TLK (60%) pada
adonan dodol menghasilakan produk dengan karakteristik terbaik memiliki kadar air 10.12%,
kadar abu 4.99%, kadar protein 6.43%, kadar lemak 13.56%, kadar β-karoten 0.0340% dan
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IC50 37.74%. Warna, aroma, rasa, tekstur, dan penerimaan keseluruhan diterima dengan
kretaria suka.
Kata kunci: aktifitas antioksidan, β-karoten, tepung beras ketan
PENDAHULUAN
Dodol adalah adalah olahan pangan yang tergolong cemilan yang sudah umum dikenal
oleh masyarakat di Indonesia. Produksi dodol di Indonesia sudah pada level industri dengan
pemasaran luas tersebar ke berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan Peraturan BSN RI
nomor 6 tahun 2019, ragam jenis dodol yang termasuk dalam lingkup yang diatur di dalamnya
adalah dodol cempedak (SNI 01-4294-1996), dodol nangka (SNI 01-4295-1996), dodol nanas
(SNI 01-4294-1996), dodol sirsak (SNI 01-4297-1996), dodol rumput laut (SNI 7761:2013),
dodol beras ketan, jenang, galamai dan produk sejenis lainnya (SNI 2986:2013).
Masyarakat di Pulau Bali juga mengenal dan memproduksi dodol. Konsumsi dodol ini
oleh masyarakat di Bali adalah sebagai cemilan dan digunakan sebagai sarana dalam upacara
keagamaan. Dodol tradisional Bali umumnya dibungkus dengan daun jagung yang menjadi ciri
khasnya. Berdasarkan bahan yang digunakan dalam pembuatan dodol Bali yaitu tepung beras
ketan, gula dan santan maka produk tradisional Bali ini tergolong dodol beras ketan merujuk
pada SNI (SNI 2986:2013).
Dewasa ini dodol Bali yang dibuat sepenuhnya dari tepung beras ketan sudah jarang
dijumpai, hal ini disebabkan oleh mahalnya harga tepung beras ketan. Situasi ini berdampak
pada harga jual dodol Bali menjadi lebih mahal, akibatnya konsumsi dodol oleh masyarakat
sebagai cemilan pun menjadi berkurang. Menurunnya konsumsi dodol Bali juga disebabkan
oleh banyaknya pilihan cemilan lain yang ada di masyarakat dewasa ini. Produsen dodol di Bali
dewasa ini cenderung memproduksi dodol Bali hanya untuk memenuhi pasar terkait keperluan
sebagai sarana upacara keagamaan di Bali dan untuk oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung
ke Bali. Produksi dodol ini hanya sedikit menggunakan tepung beras ketan, sebagai gantinya
biasanya produsen menggunakan tepung tapioka. Dengan demikian harga dodol Bali bisa
menjadi lebih murah dan menjadi pilihan masyarakat walaupun dengan kualitas sensori (tekstur
dan rasa) yang lebih rendah.
Di sisi lain, mahalnya harga tepung beras ketan dalam produksi dodol Bali pada dasarnya
dapat diatasi dengan penggunaan tepung selain tapioka yang justru dapat memberi nilai tambah
dodol Bali. Namun demikian produsen belum memiliki informasi terkait pemanfaatan tepung
selain tapioka tersebut. Salah satu tepung yang bisa dimanfaatkan dalam produksi dodol Bali
yang juga dapat memberi nilai tambah pada produk adalah tepung labu kuning. Tepung ini
sudah banyak diteliti terkait nilai tambahnya pada produk yang dihasilkan. Ratnasari dkk (2015)
menggunakan 30% tepung labu kuning untuk menghasilkan biskuit dengan nilai tambah
kandungan karoten (103.11 g g-1) pada biskuit tersebut. Ramadhani dkk (2012) memanfaatkan
tepung labu kuning dalam produksi sereal bergizi yang dikomposisikan dengan tepung jagung.
Tepung labu kuning juga digunakan untuk memperkaya kandungan gizi (β-karoten) mie yang
dibuat dari tepung ubi kayu (Anggrahini, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mensubtitusi
tepung beras ketan dengan tepung labu kuning dalam pembuatan dodol Bali sehingga dapat
dijual dengan harga lebih murah, dengan kualitas gizi dan sensori lebih baik serta mempunyai
sifat fungsional.
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BAHAN DAN METODE
Dodol Bali dalam penelitian ini dibuat menggunakan bahan tepung labu kuning, gula
pasir, tepung beras ketan (rose brand) dan santan. Santan dibuat dari kelapa tua dengan
perbandingan kelapa parut dan air sebanyak 3 : 1.
Tepung labu kuning dibuat dengan cara mengupas kulit labu kuning, menghilangkan
bijinya lalu dicuci bersih, kemudian diiris tipis ukuran 0.1 – 0.3 cm. Irisan tersebut ditata dalam
loyang dan dikeringkan dalam oven dengan suhu 50 oC sampai kondisi mudah dipatahkan. Labu
kuning yang sudah kering dihaluskan dengan blender (Philips HR2115) kemudian diayak
menggunakan ayakan 60 mesh.
Rasio (%) perbandingan tepung beras ketan dan tepung labu kuning ditentukan sebagai
perlakuan percobaan. Perlakuan tersebut disusun menjadi 5 taraf perlakuan yaitu 100:0 (P0);
85:15 (P1); 70:30 (P2); 55:45 (P3); 40:60 (P4). Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3
kali sehingga diperoleh keseluruhan sebanyak 15 unit percobaan yang didesain menggunakan
rancangan acak kelompok (RAK).
Dodol Bali dalam penelitian ini dibuat dengan langkah awal memasukkan santan (64%)
ke dalam wajan kemudian ditambahkan gula pasir (20%) lalu dimasak sampai mendidih.
Setelah itu, campuran tepung beras ketan dan tepung labu kuning (sesuai perlakuan)(16%)
dimasukkan dalam wajan tersebut sambil terus diaduk perlahan sampai diperoleh tekstur liat.
Kemudian dodol ini ditempatkan pada Loyang dengan ketebalan 1 cm dan didinginkan pada
suhu ruang.
Analisis dilakukan untuk mengetahui kadar air (metode oven), kadar abu (metode
pemijaran), kadar protein (metode makro-Kjeldahl), kadar lemak (metode ekstraksi Soxhlet)
(Sudarmaji dkk, 1997). Untuk mengetahui kadar β-karoten menggunakan metode
spektrofotometri (Muchtadi, 1989), antioksidan (IC50) dengan metode DPPH (Sompong dkk,
2011). Uji sensori dilakukan terhadap warna, tekstur, rasa, aroma dan penerimaan keseluruhan
menggunakan hedonic test (Soekarto, 1985). Data dianalisis dengan sidik ragam, pada
perlakuan yang menunjukkan adanya pengaruh maka dilanjutkan dengan uji Duncan (Gomez
dan Gomez, 1995).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bahan dasar dodol berupa tepung beras ketan dan tepung labu kuning dianalisis
kandungannya (proksimat) dan ditampilkan pada Tabel 1. Nilai rata-rata uji proksimat produk
(dodol Bali sesuai perlakuan) ditampilkan pada Gambar 1.
Tabel 1. Nilai Rata-rata Bahan Dasar Dodol Bali
Bahan dasar
Tepung beras ketan

Kad.Air
6.17

Tepung labu kuning

5.69

Nilai Rata-rata (%)
Kad.Abu
Protein
3.44
6.43
8.70
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P2(70:30)
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Gambar 1. Nilai Rata-rata (%) Kadar Air, Abu, Protein dan Lemak Dodol Bali

Kadar air dodol Bali dalam penelitian ini menurun mengikuti perlakuan (Gbr. 1).
Penambahan tepung labu kuning berpengaruh nyata (P<0.05) pada kadar air. Kadar air yang
disyaratkan pada standar mutu nasional untuk produk dodol adalah maksimal sebesar 20%
sehingga dalam hal ini penambahan tepung labu kuning pada semua perlakuan dapat memenuhi
standar mutu tersebut.
Kadar abu dodol Bali meningkat sesuai banyaknya tepung labu kuning yang digunakan.
Penambahan tepung labu kuning berpengaruh nyata (P<0.05) pada kadar abu. Labu kuning
dikatakan mengandung mineral tinggi diantaranya berupa kalsium, fosfor dan zat besi
(Sudartoyudo, 2000).
Kandungan protein dodol Bali dalam penelitian ini meningkat mengikuti perlakuan.
Penambahan tepung labu kuning berpengaruh nyata (P<0.05) pada kadar protein. Standar mutu
yang yang disyaratkan untuk protein adalah minimal 3%. Kondisi ini hanya dapat dipenuhi oleh
penggunaan tepung labu kuning dengan perbandingan 70:30 (P2) atau lebih. Kadar protein pada
bahan baku dodol dapat menurun karena proses pemasakan, namun demikian penambahan
tepung labu kuning dapat meningkatkan kandungan protein pada produk secara signifikan
(P<0.05).
Penambahan tepung labu kuning berpengaruh nyata (P<0.05) pada kadar lemak dodol
Bali. Kadar lemak meningkat mengikuti perlakuan, dari P0 sampai P3 namun menurun ketika
perbandingan tepung labu kuning lebih banyak dari tepung beras ketan (40:60 (P4)). Hal ini
dapat menunjukkan bahwa tepung beras ketan memberi input kandungan lemak lebih besar dari
tepung labu kuning.
Penambahan tepung labu kuning berpengaruh nyata (P<0.05) pada kadar β-karoten dodol
Bali. β-karoten meningkat mengikuti perlakuan, tertinggi pada perlakuan P4 (40:60) dengan
nilai 0.034%. Dalam pembuatan dodol ini hanya tepung labu kuning yang dapat memberi βkaroten sehingga kandungannya pada dodol bergantung pada banyaknya tepung labu kuning
yang digunakan. Norshazila dkk (2012) melaporkan bahwa labu kuning mengandung 92.21%
β-karoten dari total karotenoidnya. Hal ini tentunya menjadikan produk (dodol Bali) memiliki
nilai tambah yang berpotensi sebagai pangan fungsional.
Inhibition concentration (IC50) menunjukkan kemampuan sample yang diuji untuk
mengikat 50% radikal bebas (DPPH) yang ditambahkan pada larutan sample (Molyneux, 2004).
Hal ini berarti semakin kecil nilai IC50 maka kapasitas antioksidannya semakin besar. Pada
penelitian ini penambahan tepung labu kuning berpengaruh nyata (P<0.05) pada kapasitas
antioksidan. Penurunan nilai IC50 mengikuti banyaknya tepung labu kuning yang digunakan.
Nilai IC50 paling kecil yaitu 37.7% terdapat pada perlakuan P4 (40:60).
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Menurut Gheldof et al. (2002), β-karoten merupakan senyawa yang dapat berfungsi
sebagai antioksidan. Walaupun β-karoten diketahui berperan dalam pembentukan vitamin A
namun kemampuannya sebagai antioksidan disebabkan karena memiliki banyak ikatan rangkap
pada struktur molekulnya. β-karoten yang bereaksi dengan radikal bebas menyebabkan radikal
bebas tersebut menjadi relatif lebih stabil karena tidak memiliki cukup energi untuk berikatan
dengan molekul lainnya (Britton, 1995).
Analisis sensori dodol Bali pada penelitian ini dilakukan pada warna, aroma, rasa, tekstur
dan penerimaan keseluruhan. Penambahan tepung labu kuning pada dodol ini menunjukkan
pengaruh nyata (P<0.05) pada penerimaan panelis terhadap warna, rasa, tekstur dan penerimaan
keseluruhan namun tidak berpengaruh nyata pada aroma (P>0.05). Kriteria suka diberikan oleh
panelis terhadap dodol Bali ini terhadap semua aspek sensori yang diujikan.
KESIMPULAN
Penambahan campuran tepung beras ketan (40%) dan tepung labu kuning (60%) pada
adonan dodol menghasilakan produk dengan karakteristik terbaik yaitu memiliki kadar air
10.12%, kadar abu 4.99%, kadar protein 6.43%, kadar lemak 13.56%, kadar β-karoten 0.0340%
dan IC50 37.74%. Warna, aroma, rasa, tekstur, dan penerimaan keseluruhan dari produk ini
diterima oleh panelis dengan kretaria suka. Perubahan karakteristik dodol pada penelitian ini
terutama pada kadar protein, β-karoten dan kapasitas antioksidan disebabkan oleh adanya
tepung labu kuning sehingga dapat dikatakan tepung labu kuning berpotensi memberi sifat
fungsional pada dodol Bali.
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ABSTRACT
Essential oil is currently widely used in the industrial sector as ingredients for making
cosmetics, medicines and food. Citrus peels can be used as essential oils to increase added
value. In this study, it was identified the volatile compounds of three citrus varieties, namely,
sweet orange peel (Citrus sinensis), limau peel (Citrus amblycarpa), and mandarin peel (Citrus
reticulata). This study is an exploratory descriptive study using essential oil of citrus peel
obtained by distillation method. The GC-MS test results showed that the compounds identified
as volatile essential oil compounds from sweet orange peel, tangerine peel, and lime peel were
6, 4, and 13 types of compounds, respectively, where all of them contained the compound the
same compound called α-Pinene. The average results of the yield calculation of sweet orange,
lime, and tangerine essential oils were 1.862%, 1.347%, and 1.294%, respectively. From those
three samples, the essential oil has different characteristics on the parameters of optical
rotation, physical color, and organoleptic test of color and aroma.
Keyword: distillation, citrus peel, lime, sweet orange, terigas
ABSTRAK
Minyak atsiri (essential oil) saat ini banyak dimanfaatkan di bidang industri sebagai
bahan pembuatan kosmetik, obat, dan makanan. Kulit buah jeruk dapat dimanfaatkan menjadi
minyak atsiri untuk meningkatkan nilai tambah. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi
senyawa volatil dari tiga varietas jeruk yaitu, kulit jeruk manis (Citrus sinensis), kulit jeruk
limau (Citrus amblycarpa), dan kulit jeruk keprok terigas (Citrus reticulata). Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif ekploratif menggunakan minyak atsiri kulit buah jeruk yang
diperoleh dengan metode distilasi. Hasil uji GC-MS menunjukkan bahwa senyawa-senyawa
yang teridentifikasi sebagai senyawa volatil minyak atsiri dari kulit buah jeruk manis, kulit buah
jeruk keprok terigas, dan kulit buah jeruk limau masing-masing 6, 4, dan 13 jenis senyawa,
dimana ketiganya sama-sama mengandung senyawa α-Pinene. Hasil rata-rata perhitungan
rendemen minyak atsiri jeruk manis, limau, dan keprok terigas berturut-turut adalah 1.862%,
1.347%, dan 1.294%. Dari ketiga sampel, minyak atsiri dari memiliki karakteristik yang
berbeda pada parameter putaran optik, warna fisik, serta uji organoleptik warna dan aroma.
Kata kunci: distilasi, kulit jeruk, jeruk limau, jeruk manis, jeruk keprok terigas
PENDAHULUAN
Daging buah jeruk banyak dimanfaatkan sebagai pangan olahan seperti minuman, selai,
permen dan produk-produk lainnya. Pemanfaatan daging buah jeruk sebagai pangan olahan
menghasilkan limbah berupa kulit jeruk. Bagian kulit jeruk mengandung banyak zat aromatik
sehingga dapat dimafaatkan menjadi minyak atsiri. Minyak atsiri mudah menguap pada suhu
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kamar tanpa mengalami dekomposisi, umumnya minyak atsiri memiliki rasa getir, (pungent
taste), memiliki aroma sesuai dengan asal tanamannya dan dapat larut pada pelarut organik
akan tetapi tidak larut dalam air ( Setya et al., 2012).
Minyak atsiri saat ini banyak dimanfaatkan pada industri makanan sebagai pemberi rasa
pada makanan dan minuman, sebagai pengawet makanan, pada industri farmasi sebagai bahan
obat, kosmetik, parfum dan lain sebagainya (Mosquera et al., 2018). Senyawa terpen yang
terdapat pada minyak atsiri membuat aromanya menjadi khas. Limonin merupakan golongan
mono terpen yang paling banyak terdapat pada minyak atsiri jeruk manis (Citrus sinensis)
(Espina et al., 2011).
Potensi pengolahan limbah kulit jeruk menjadi minyak atsiri sangat tinggi. Sehingga
diharapkan nantinya proses pengolahan ini dapat mengurangi limbah dan meningkatkan nilai
tambah dari produk jeruk. Proses pengambilan minyak atsiri dari kulit jeruk dapat dilakukan
dengan metode distilasi. Metode distilasi yang sering digunakan adalah metode distilasi uapair (steam-hydro distillation), distilasi air (water distillation). Distilasi atau penyulingan adalah
metode untuk memisahkan komponen kimia berdasarkan tingkat kemudahan menguap atau
berdasarkan perbedaan kecepatan. Prinsip dasar proses distilasi adalah uap yang berasal dari air
digunakan untuk mengangkat minyak atsiri dari jaringan kulit jeruk dan selanjutnya
didinginkan dengan air mengalir pada kondensor (Iryani dan Deka, 2018). Faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi kualitas minyak atsiri kulit jeruk adalah jenis, kualitas bahan baku dan
proses pengambilan minyak atsiri. Perbandingan penggunaan pelarut terhadap bahan dapat
mempengaruhi rendemen minyak atsiri. Penggunaan pelarut yang terlalu sedikit menyebabkan
bahan tidak terlarut sepenuhnya (Cahyati et.al., 2016).
Kandungan senyawa pada minyak atsiri dapat dianalisa menggunakan GC-MS.
Kandungan masing-masing senyawa pada sampel memiliki waktu retensi dan luas peak yang
berbeda-beda pada kromatogram sesuai dengan jenis senyawa yang dianalisa (Muhtadin et.al.,
2013). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik mutu minyak atsiri dan
kandungan senyawa pada minyak atsiri jeruk manis, jeruk keprok terigas, dan jeruk limau
menggunakan GC-MS.
BAHAN DAN METODE
Penelitan dilaksanakan di laboratrium pascapanen, Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan
Buah Subtropika, Batu Jawa Timur. Pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan Mei hingga
Juli 2020.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Jeruk keprok terigas, jeruk manis,
jeruk limau, aquades, alkohol 70%, alkohol 80%. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.
Proses distilasi kulit jeruk menggunakan metode steam distillation dengan pelarut aquades
dengan waktu distilasi selama 2 jam. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah,
rendemen, bobot jenis, warna, indeks putaran optik, uji sensori kesukaan warna dan aroma, dan
kandungan senyawa volatil menggunakan GC-MS.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Rendemen
Hasil analisis rendemen minyak atsiri berbagai kulit jeruk dapat diihat pada Tabel 1.
Rendemen merupakan perbandingan antara hasil minyak atsiri dengan jumlah bagian kulit jeruk
yang digunakan saat distilasi (Harris R 1994). Jumlah rendemen minyak atsiri yang dihasilkan
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dipengaruhi oleh faktor lama distilasi, suhu, tekanan operasi, jenis dan kualitas bahan yang
digunakan. Minyak kulit buah umumnya menghasilkan rendemen berkisar 0.05-5% (Barzalona
dan Casanova, 2008). Tabel 1, menunjukkan bahwa rendemen tertinggi sebesar 1,862%
dihasilkan dari minyak atsiri jeruk manis. Menurut Muhtadin et.al.,(2013), pada distilasi kulit
jeruk sambal dan jeruk manis dengan metode steam distillation menghasilkan rendemen
minyak atsiri dibawah 1%.
Hasil rendemen minyak atsiri pada penelitian ini tergolong tinggi diduga karena adanya
perbedaan partikel ukuran bahan. Kulit buah jeruk yang akan dilakukan proses distilasi
dihaluskan partikelnya menggunakan alat bantu blender. Hal ini diduga dapat membuka poripori kulit yang ada pada kulit buah tersebut. Pori-pori kulit yang terbuka akan memudahkan
uap air masuk kedalam bahan, sehingga menarik minyak astiri lebih banyak (Novita et.al.,
2012).
Tabel 1. Hasil Analisis Rendemen, Bobot Jenis dan Putaran Optik Minyak Atsiri Kulit Jeruk
Jenis Minyak Atsiri
Jeruk Manis
Jeruk Limau (Sambal)
Jeruk Keprok Terigas

Rendemen
(%v/b)
1.862±0.527
1.347±0.166
1.294±0.222

Bobot Jenis (g/mL)

Putaran Optik (°)

0.834±0.006
0.850±0.009
0.837±0.013

107.820°
43.098°
104.398°

Bobot Jenis
Bobot jenis atau densitas adalah massa partikel yang menempati volume tertentu, bobot
jenis ditetapkan menggunakan alat piknometer (Mulyani et.al., 2009). Hasil analisa bobot jenis
minyak atsiri kulit jeruk dapat dilihat pada Tabel 1. Bobot jenis merupakan salah satu parameter
penentu kualitas dari minyak atsiri. Bobot jenis menjadi kriteria penting untuk menetukan
kemurnian minyak atsiri (Hou et.al,. 2019).
Hasil dari analisa bobot jenis pada penelitian ini adalah 0.834 – 0.850 g/mL. Menurut
hasil penelitian Cahyati et.al.,(2016), rata-rata nilai bobot jenis dari minyak atsiri jeruk peras
(Citrus nobilis L.) adalah 0,842 g/mL. Bobot jenis pada minyak atsiri ditentukan oleh
banyaknya senyawa yang terkandung di dalamnya. Semakin banyak senyawa yang memiliki
fraksi dengan bobot jenis tinggi maka menyebabkan nilai bobot jenis dari minyak atsiri semakin
meningkat (Fitri et.al.,2018).
Putaran Optik
Putaran optik merupakan besarnya pemutaran bidang polarisasi suatu zat atau sudut
datang dari sinar yang yang terpolarisasi yang dinyatakan dengan derajat rotasi. Pengukuran
putaran optik menggunakan alat polarimeter. Pengujian potaran optik dapat menentukan tingkat
kemurnian minyak atsiri (Mani-López et al., 2017). Tabel 1. menunjukkan jika nilai putaran
optik minyak astiri yang tertinggi adalah atsiri kulit jeruk manis sebesar 107.8200 , dan hasil
putaran optik terendah adalah minyak astiri jeruk sambal sebesar 43.0980 . Jumlah komponen
yang mempengaruhi bidang polarisasi menentukan besar kecilnya nilai putaran optik (Irwan
dan Rosyidah, 2019).
Warna
Hasil pengujian warna minyak atsiri kulit jeruk menggunakan color reader dapat dilihat
pada Tabel 2. Pengujian warna dapat menentukan kualitas fisik dari minyak astiri. Pengujian
warna ditunjukkan dengan nilai L*a*b* dimana L* (lightness) menunjukkan perbedaan antara
cerah atau terang dan gelap, a* (redness) menunjukkan perbedaan antara merah (+ a*) dan hijau
47

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

(- a*), serta b* (yellowness) menunjukkan antara kuning (+ b*) dan biru (- b*) (Swandari et.al.,
2017).
Tabel 2. Hasil Analisis Warna Minyak Atsiri Kulit Jeruk

Jeruk Manis
Jeruk Limau (Sambal)

L
75.46±0.200
75.37±0.031

Warna
a*
-0.26±0.006
-2.59±0.035

b*
5.35±0.127
13.46±0.087

Jeruk Keprok Terigas

75.36±1.753

-0.29±0.275

3.62±2.370

Jenis Minyak Atsiri

*

Tingkat kecerahan minyak astiri jeruk berkisar antar 75.36 – 75.46, nilai ini menunjukkan
jika antara sampel memiliki nilai kecerahan yang hampir sama. Tingkat warna yang berbeda
dapat dilihat pada nilai kekuningan atau b*. Minyak atsiri jeruk limau/sambal memiliki tingkat
warna kuning yang paling tinggi dibandingkan dengan minyak astiri jeruk keprok terigas dan
jeruk manis. Perbedana warna antar sampel minyak astiri kulit jeruk dapat dilihat pada Gambar
1. Minyak atsiri umumnya tidak berwarna (bening), kekuning-kuningan, atau kemerah merahan
(Hidayati, 2012).

Gambar 1. Perbedaan Warna Fisik Minyak Atsiri

Sensori Kesukaan
Pengujian mutu sensori kesukaan diperlukan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis
terhadap kualitas minyak atsiri. Pengujian sensori kesukaan menggunakan dua atribut yaitu
warna dan aroma. Skala penilaian panelis adalah 1-5, semakin tinggi penilaian panelis
menunjukkan tigkat kesukaan semakin tinggi.
Tabel 3. Hasil Analisis Sensori Kesukaan Minyak Atsiri Kulit Jeruk
Jenis Minyak Atsiri
Jeruk Manis
Jeruk Limau (Sambal)

Warna
3.767
2.967

Aroma
4.233
2.167

Jeruk Keprok Terigas
4.067
3.933
Pada tingkat kesukaan warrna, panelis paling menyukai minyak atsiri dari jeruk kerok
terigas dengan nilai kesukaan sebesar 4.067 dan yang tidak disuka adalah minyak atsiri jeruk
sambal. Hal ini diduga karena pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa minyak astiri jeruk keprok
terigas memiliki warna yang cerah bening sedangkan jeruk sambal memiliki warna kuning.
Aroma yang paling disukai oleh panelis adalah aroma minyak atsiri jeruk manis dengan nilai
kesukaan sebesar 4.233. Hal ini diduga karena aroma dari jeruk manis cenderung lebih segar
sehingga disuka oleh panelis. Minyak atsiri dapat mengandung kira-kira 200 senyawa yang
mempengaruhi aroma (Noudogbessi et al., 2012).
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Kandungan Senyawa Volatil
Minyak atsiri kulit jeruk dianalisis menggunakan GC-MS untuk mengetahui kandungan
senyawa volatil. Hasil analisa GC-MS tiga sampel kulit jeruk dapat dilihat pada Tabel 4. Pada
minyak atsiri jeruk manis terdapat enam senyawa yang teridentifikasi, senyawa limonin
memiliki presentase tertinggi yaitu sebesar 93.335%. Komponen yang terkadung pada minyak
atsiri jeruk manis umumnya dapat dikelompokkan dalam lima kelas monoterpen, oxygenated
monoterpenes, sesquiterpen, oxygenated sesquiterpenes, dan senyawa teroksigenasi lainnya
(Espina et al., 2011) . Limonin merupakan komponen utama yang terkadung dalam minyak
astiri jeruk manis, jumlahnya berkisar antara 71-95.1% (Sahraoui et al., 2011).
Tabel 4. Hasil Analisis GC-MS Kandungan Senyawa Volatil dalam Minyak Atsiri Kulit Jeruk
Nama Senyawa
α-Pinene
Beta pinene
beta - Myrcene
Limonen
Beta-Phellandrene
Oktanal
Linalool
Sabiene
Citronella
Terpinen-4-ol
α-Terpineol
2-Decen-1-ol
Beta-Citronellol
Citronellyl acetate
Farnesene (CAS)
Alpha Sinensial

Konsentrasi Senyawa Volatil (%)
Jeruk Limau
Jeruk Keprok
Jeruk Manis
(Sambal)
Terigas
0.752%
0.982%
1.009%
3.759%
3.284%
3.215%
93.335%
38.412%
92.017%
0.903%
6.048%
0.743%
0.984%
1.572%
13.233%
10.190%
4.934%
5.471%
0.741%
15.374%
0.751%
1.483%
0.808%
-

Pada minyak atsiri jeruk limau terdapat 13 senyawa yang teridentifikasi. Kandungan
senyawa limonin sebesar 38.412 dan kandungan beta citronela sebesar 15.374%. Penelitian Sri
Mulyani (2009) melaporkan bahwa komponen penyusun minyak daun jeruk limau yang dapat
diidentifikasi adalah β-pinena, linalool, sitronelal, sitronelol dan geraniol. Minyak kulit buah
limau mengandung senyawa terpena hidrokarbon yang lebih banyak. Pada penelitian ini
minyak jeruk limau memiliki paling banyak senyawa yang dapat teridentifikasi dengan GCMS, hal ini sejalan dengan nila bobot jenis minyak kulit limau yang paling tinggi dibandingan
jeruk keprok dan jeruk manis.
Identifikasi senyawa pada minyak atsiri jeruk keprok terigas menghasilkan 4 senyawa
teridentifikasi. Komponen senyawa tertinggi yang teridentifikasi adalah limonin sebesar
92.017%. Senyawa yang n paling tinggi pada minyak atsiri jeruk keprok adalah limonin (Hou
et al., 2019). Limonin merupakan salah satu komponen pembentuk aroma (Minh Tu et al.,
2003).
KESIMPULAN
Rendemen minyak atsiri tertinggi diperoleh dari distilasi minyak kulit jeruk manis,
minyak kulit jeruk limau memiliki nilai bobot jenis tertinggi, namun memiliki nilai putaran
49

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

optik terendah. Warna dari kulit jeruk manis dan keprok terigas adalah bening sedangkan jeruk
limau berwarna kuning. Panelis lebih menyukai minyak atsiri yang memiliki warna yang bening
dan aroma yang segar seperti minyak atsiri jeruk manis. Semua sampel minyak atsiri jeruk
mengandung limonin dan alfa-pinen.
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ABSTRACT
Pomelo is a perenial fruit crop with a long juvenile period (more than 5 years). To shorten
the juvenile period, it can be done through vegetative propagation, one of which is grafting.
There are obstacles in the procurement of grafted pummelo seeds, where the success rate of
grafted seeds is still low due to the use soil as growing media and time to obtain grafted seeds
is a long. Therefore it is necessary to increase growth rate of grafted seedlings through
improving the growth media and giving Rootone-F as a growth regulator.
The aim of this study was to examine the use of several of growing media and the
concentration of Rootone-F on the growth of pummelo grafted seeds. The research was
conducted in Tambakmas Village, Sukomoro Sub-District, Magetan District, from January to
June 2019. The study was a factorial experiment with 2 factors arranged in a Randomized Block
Design (RBD). The first factor is the graft growing media (M) which consists of: Soil (M1),
Moss (M2) and Husk Charcoal (M3), while the second factor is the concentration of RootoneF (K) which includes without Rootone-F (K0), Concentration Rootone-F 100 ppm (K1).
Rootone-F concentration 200 ppm (K2), Rootone-F concentration 300 ppm (K3), Rootone-F
concentration 400 ppm (K4).
The results showed that the combination treatment of husk charcoal growing media and
Rootone-F concentration of 300 ppm (M3K3) resulted in the best of root emergence and shoot
length, while the combination treatment of moss as a growth media and Rootone-F
concentration of 300 ppm (M2K3) showed the best primary roots and the number of secondary
roots.
Keywords: Concentration, Grafting, Growth media, Pumelo and Rootone-F
ABSTRAK
Jeruk pamelo merupakan tanaman buah tahunan dengan masa juvenile panjang (lebih dari
5 tahun). Untuk memperpendek periode juvenile dapat dilakukan melalui perbanyakan
vegetative, salah satunya dengan cangkok. Pengadaan bibit jeruk pamelo cangkokan dijumpai
adanya kendala, yaitu tingkat keberhasilan masih rendah dikarenakan penggunaan media
tumbuh berupa tanah dan waktu mendapatkan bibit cangkok lama. Oleh karena itu perlu upaya
peningkatan keberhasilan bibit cangkok melalui perbaikan media tumbuh dan pemberian ZPT
Rootone-F.
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Penelitian bertujuan mengkaji penggunaan macam media tumbuh dan pemberian
konsentrasi Rootone- F terhadap pertumbuhan bibit cangkok jeruk pamelo. Penelitian
dilaksanakan di Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, pada bulan
Januari sampai dengan bulan Juni 2019. Penelitian merupakan percobaan faktorial dengan 2
faktor yang disusun dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK). Faktor pertama media tumbuh
cangkok (M) meliputi: Tanah (M1), Moss (M2) dan Arang Sekam (M3), faktor kedua adalah
konsentrasi Rootone-F (K) meliputi: Tanpa Rootone-F (K0), konsentrasi Rootone-F 100 ppm
(K1), 200 ppm (K2), 300ppm (K3) dan 400ppm (K4). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kombinasi perlakuan media tumbuh arang sekam dan konsentrasi Rootone-F 300 ppm (M3K3)
menghasilkan saat munculnya akar dan panjang tunas terbaik, sedangkan kombinasi perlakuan
media tumbuh moss dan konsentrasi Rootone-F 300 ppm (M2K3) menunjukkan hasil terbaik
pada jumlah akar primer dan jumlah akar sekunder.
Kata kunci : Cangkok, Jeruk Pamelo, Konsentrasi, Media tumbuh, Rootone-F
PENDAHULUAN
Jeruk pamelo (Citrus maxima Burm Merr.) adalah salah satu jenis jeruk yang memiliki
prospek untuk dikembangkan dengan kakteristik yang khas yaitu berukuran besar dan rasanya
manis serta cukup dikenal di dalam maupun di luar negeri. Meskipun demikian, produksi jeruk
pamelo di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan produksi jeruk dari jenis lainnya
seperti keprok dan siam. Bahkan produksi jeruk pamelo hanya 10% dibandingkan total produksi
jeruk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2012).
Produksi jeruk pamelo yang masih rendah selain diakibatkan karena lahan pertanaman
yang terbatas juga penerapan budidaya yang kurang maksimal. Budidaya tanaman yang baik
ditentukan oleh pemilihan wilayah produksi yang tepat, bibit yang berkualitas, waktu
penanaman yang tepat, dan melakukan pemeliharaan dengan baik dan benar. Keberhasilan
dalam budidaya jeruk pamelo bergantung pada keunggulan bibit yang digunakan. Bibit yang
bermutu akan menghasilkan buah yang berkualitas.
Perbanyakan jeruk pamelo biasanya dilakukan secara vegetatif dengan cangkok atau
okulasi. Akan tetapi banyak petani yang tidak menyukai perbanyakan secara okulasi karena
dianggap menurunkan kualitas buah. Batang bawah dari okulasi dapat mempengaruhi
pertumbuhan tunas entrisnya, sehingga tunas yang muncul tidak “true to type”.
Teknik perbanyakan cangkok lebih mudah dilakukan untuk menghasilkan bibit jeruk
pamelo unggul dan “true-to-type”, serta dapat memangkas masa juvenil tanaman yang panjang
sehingga bibit yang dihasilkan lebih cepat berproduksi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media tanam dan konsentrasi
Rootone- F terhadap pertumbuhan bibit cangkokan jeruk pamelo.
BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah pohon induk jeruk pamelo berumur 8
tahun, media tumbuh (tanah, moss dan arang sekam) dan zat pengatur tumbuh (Rootone F) serta
bahan-bahan lain yang diperlukan dalam penelitian.
Penelitian merupakan percobaan faktorial dengan 2 (dua) faktor yang disusun dengan
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan diulang 3x. Faktor pertama adalah
jenis media tumbuh cangkok (M) yang terdiri atas media tanah (M1), Media Moss (M2) dan
Media Arang sekam (M3) dan faktor kedua adalah konsentrasi Rootone-F (K) yang terdiri atas
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0 ppm (K0), 100 ppm (K1), 200 ppm (K2), 300 ppm (K3) dan 400 ppm (K4). Parameter yang
diamati yaitu saat muncul akar, saat muncul tunas, panjang tunas, panjang akar, jumlah akar
primer dan jumlah akar sekunder.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis ragam pengaruh media tumbuh dan konsentrasi Rootone-F terhadap saat
muncul akar cangkok jeruk pamelo menunjukkan adanya interaksi nyata. Rata – rata saat
muncul akar bibit cangkok jeruk pamelo oleh kombinasi perlakuan media tumbuh dan
konsentrasi Rootone-F disajikan pada (Tabel 1).
Tabel 1. Pengaruh Kombinasi Perlakuan Media Tumbuh dan Konsentrasi Rootone-F terhadap
Saat Muncul Akar Bibit Cangkok Jeruk Pamelo
Perlakuan
Media Tumbuh
Tanah (M1)
Moss (M2)
Arang Sekam (M3)
BNJ 5%

Konsentrasi Rootone-F
K0
72.78 cd
73.11 cd
60.22 ab

K1

K2
K3
Saat Muncul Akar (HSP)
73.89 d 70.44 bcd
64.78 abcd
74.00 d 70.22 bcd
66.22 abcd
59.44 a 59.33 a
57.33 a
10.73

K4
62.89 abc
71.11 cd
64.22 abcd

Keterangan : Angka rerata yang diikuti oleh huruf yang sama, tidak berbeda nyata menurut uji; BNJ 5%, HSP =
Hari Setelah Perlakuan Cangkok

Pada Tabel 1 diketahui bahwa perlakuan kombinasi M3K3 (media tumbuh arang sekam
dan konsentrasi Rootone-F 300 ppm) menghasilkan saat muncul akar tercepat (57.33 HSP) dan
berbeda nyata dengan perlakuan kombinasi lainnya, kecuali M3K1, M3K2, M3K0, M3K4, M1K3,
M1K4 dan M2K3. Terdapat percepatan saat muncul akar cangkokan pamelo oleh kombinasi
perlakuan media tumbuh arang sekam dan konsentrasi Rootone-F 300 ppm (M3K3) adalah
15.45 hari dibandingkan dengan kombinasi perlakuan media tumbuh tanah tanpa Rootone-F
(M1K0). Pada Tabel 1 juga dapat dilihat bahwa media tumbuh arang sekam secara umum
menghasilkan saat muncul akar lebih cepat dibandingkan dengan media tumbuh lain seperti
tanah maupuh moss.
Sementara itu hasil analisis ragam pengaruh macam media tumbuh dan konsentrasi
Rootone-F terhadap saat muncul tunas bibit cangkok jeruk pamelo menunjukkan bahwa tidak
terdapat interaksi yang nyata. Namun faktor tunggal perlakuan konsentrasi Rootone-F
berpengaruh nyata terhadap saat munculnya tunas, sedangkan perlakuan media tumbuh tidak
berpengaruh nyata terhadap saat munculnya akar. Rata – rata saat muncul tunas bibit cangkokan
jeruk pamelo oleh perlakuan media tumbuh (M) dan konsentrasi Rootone-F (K) disajikan pada
(Tabel 2).
Pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa, meskipun perlakuan macam media tumbuh
cangkok tidak menunjukkan adanya perbedaan nyata terhadap saat muncul tunas, namun
terdapat kecenderungan bahwa media tumbuh arang sekam memperlihatkan saat muncul tunas
yang lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan media tumbuh tanah dan moss. Pada Tabel 2
juga diperlihatkan bahwa perlakuan konsentrasi Rootone-F 300 ppm (K3) menghasilkan waktu
muncul tunas tercepat (115.00 HSP) dan berbeda nyata dengan kontrol (K0), namun tidak
berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi Rootone-F lainnya. Percepatan saat muncul tunas
bibit cangkokan pamelo oleh perlakuan konsentrasi Rootone-F 300 ppm (K3) adalah 5.07 hari
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dibanding dengan kontrol (K0). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Pendapat Gardner, dkk
(1991) yang menyatakan bahwa auksin merupakan istilah generik untuk senyawa pengatur
pertumbuhan (ZPT = Zat Pengatur Pertumbuhan) yang khususnya merangsang terjadinya
perpanjangan sel, tetapi auksin juga menyebabkan suatu kisaran respon pertumbuhan yang
berbeda-beda. Respon auksin berhubungan dengan konsentrasinya dan konsentrasi yang tinggi
justru akan bersifat menghambat pertumbuhan itu sendiri.
Tabel 2. Pengaruh Media Tumbuh dan Konsentrasi Rootone-F terhadap Saat Muncul Tunas
Bibit Cangkokan Jeruk Pamelo
Perlakuan

Saat Muncul Tunas (HSP)

Media Tumbuh
Tanah (M1)
Moss (M2)
Arang Sekam (M3)

118.60
117.91
116.89
tn

BNJ 5%
Konsentrasi Rootone-F
0 ppm (Kontrol)
100 ppm (K1)
200 ppm (K2)
300 ppm (K3)
400 ppm (K4)
BNJ 5%

120.07 b
118.56 ab
117.43 ab
115.00 a
117.94 ab
4.50

Keterangan : Angka rerata yang diikuti oleh huruf yang sama pada perlakuan yang sama, tidak berbeda nyata
menurut uji BNJ 5%, tn = tidak berbeda nyata, HSP : Hari Setelah Perlakuan Cangkok

Sementara itu hasil analisis ragam pengaruh media tumbuh dan konsentrasi Rootone-F
terhadap panjang tunas bibit cangkokan jeruk pamelo menunjukkan adanya interaksi sangat
nyata. Rata – rata panjang tunas bibit cangkokan jeruk pamelo oleh pengaruh media tumbuh
dan konsentrasi Rootone-F disajikan pada Tabel 3.
Pada Tabel 3 diketahui bahwa perlakuan kombinasi M3K3 (media arang sekam dan
konsentrasi Rootone-F 300 ppm) menghasilkan panjang tunas terpanjang dan berbeda nyata
dengan perlakuan kombinasi lainnya, kecuali dengan M2K0, M2K2, M2K3, dan M3K4.
Terdapat peningkatan panjang tunas bibit cangkokan jeruk pamelo oleh kombinasi perlakuan
media tumbuh arang sekam dan konsentrasi Rootone-F 300 ppm (M3K3) sebesar 100%
dibandingkan dengan perlakuan kombinasi media tumbuh tanah, tanpa pemberian Rootone-F
(M1K0).
Tabel 3. Pengaruh Kombinasi Perlakuan Jenis Media Tumbuh dan Konsentrasi Rootone-F
terhadap Panjang Tunas Bibit Cangkok Jeruk Pamelo
Perlakuan
Media Tumbuh
Tanah (M1)
Moss (M2)
Arang Sekam (M3)
BNJ 5%

K0
6.35 ab
8.84 abcd
8.23 abc

Konsentrasi Rootone-F
K1
K2
K3
Panjang Tunas (cm)
7.56 ab
7.26 ab
5.86 a
5.67 a
9.82 abcd
11.79 cd
7.77 abc 7.07 ab
12.75 d
4.23
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Media arang sekam bersifat poreous dengan draenase dan aerasi yang baik. Draenase
yang lancar menjadikan akar-akar tanaman lebih leluasa bernafas sehingga lebih leluasa
menyerap unsur-unsur hara yang dibutuhkan. Sementara aerasi yang memadai sangat
dibutuhkan untuk akar bernafas sehingga asupan oksigen terpenuhi. Kekurangan oksigen dapat
mengakibatkan kematian pada akar. Selain itu kandungan N yang terdapat pada arang sekam
baik untuk pertumbuhan vegetative seperti akar, batang, tunas dan daun. Menurut Sutedjo (2008)
arang sekam juga mengandung fosfor yang mampu mendorong pembentukan akar. Lebih lanjut
Wulandari, dkk (2017) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa media tumbuh tanah dan
arang sekam mampu memberikan hasil tertinggi pada panjang tunas dan jumlah daun stek jeruk
nipis.
Rootone-F termasuk dalam kelompok auksin. Fungsi dari hormon auksin adalah
membantu dalam mempercepat proses pertumbuhan, baik itu pertumbuhan akar maupun
pertumbuhan tunas dan batang, membantu dalam proses pembelahan sel, mempercepat
pemasakan buah, mengurangi jumlah biji dalam buah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat
Gardner et al. (1991) yang mengemukakan bahwa kadar auksin yang optimal akan memacu
pertumbuhan dan perkembangan awal akar.
Hasil analisis ragam pengaruh perlakuan media tumbuh dan konsentrasi Rootone-F
terhadap jumlah akar primer dan akar sekunder bibit cangkokan jeruk pamelo menunjukkan
adanya interaksi sangat nyata. Rata – rata jumlah akar primer dan akar sekunder bibit
cangkokan jeruk pamelo oleh kombinasi perlakuan media tumbuh dan konsentrasi Rootone-F
disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Pengaruh Kombinasi Perlakuan Media Tumbuh dan Konsentrasi Rootone-F terhadap
Jumlah Akar Primer dan Akar Sekunder Bibit Cangkokan Jeruk Pamelo
Perlakuan
Media Tumbuh
Tanah (M1)
Moss (M2)
Arang Sekam (M3)
BNJ 5%

Konsentrasi Rootone-F
K0
05.00 a
05.33 a
05.33 a

K1

K2
K3
Jumlah Akar Primer
06.33 a
06.00 a
10.67 abc
17.00 bcde 20.00 cde
24.33 e
10.00 ab
11.33 abc
20.33 de
10.28

K4
10.67 abcd
08.33 a
08.00 a

Jumlah Akar Sekunder
Tanah (M1)
Moss (M2)
Arang Sekam (M3)
BNJ 5%

16.00 a
51.33 abc
44.67 abc

17.33 a
77.00 bc
31.67 ab

32.00 ab
87.33 bc
48.67 abc
57.22

39.67 ab
99.33 c
76.67 bc

61.33 abc
42.67 abc
44.67 abc

Keterangan : Angka rerata yang diikuti oleh huruf yang sama pada peubah pengamatan yang sama tidak berbeda
nyata menurut uji BNJ 5%

Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi M2K3 (media tumbuh moss dan
konsentrasi Rootone-F 300 ppm) menghasilkan jumlah akar primer bibit cangkokan jeruk
pamelo terbanyak dan berbeda nyata dengan kombinasi perlakuan lainnya, kecuali dengan
perlakuan kombinasi M2K1, M2K2 dan M3K3, sedangkan jumlah akar sekunder bibit cangkokan
jeruk pamelo terbanyak diperlihatkan oleh perlakuan kombinasi M2K3 (media tumbuh moss
dan konsentrasi Rootone-F 300 ppm) dan berbeda nyata dengan perlakuan kombinasi M1K0,
M1K1, M3K1, M1K2 dan M1K3.
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Pada Tabel 4 juga diketahui, bahwa terdapat peningkatan jumlah akar primer dan jumlah
akar sekunder bibit cangkokan jeruk pamelo oleh perlakuan M2K3 (media tumbuh moss dan
konsentrasi Rootone-F 300 ppm) berturut-turut sebesar 386% dan 521% dibandingkan dengan
perlakuan kombinasi M1K0 (media tumbuh tanah, tanpa diberi Rootone-F).
Kombinasi perlakuan M2K3 menghasilkan jumlah akar primer dan jumlah akar sekunder
bibit cangkokan jerul pamelo terbanyak, tetapi kombinasi perlakuan M3K3 tidak berbeda nyata
dengan M2K3 dalam menghasilkan jumlah akar. Faktor media tambuh berkaitan erat dengan
daya dukungnya terhadap pertumbuhan akar sebagai organ yang berfungsi untuk menyerap air
dan unsur hara. Menurut Lakitan (2000) sistem perakaran tanaman dapat dipengaruhi oleh
kondisi media tumbuh tanaman. Media moss adalah media tumbuh yang berasal dari sejenis
lumut yang memiliki kelebihan dibanding dengan tanah yaitu kemampuan dalam mengikat air
sekitar 80% yang baik untuk perkembangan akar tanaman. Hasil penelitian Prameswari, dkk
(2014) menunjukkan bahwa moss menginduksi perakaran lebih baik dibanding tanah dan pupuk
kandang. Penambahan auksin meningkatkan efektifitas moss, terlihat dari berat segar akar,
volume akar, berat kering akar, rasio berat segar akar dengan diameter batang dan keliling
batang, dan jumlah akar yang lebih tinggi. Sedangkan konsentrasi Rootone-F menurut Mulyani
dan Ismail (2015) perlakuan konsentrasi 300 ppm memberikan hasil terbaik untuk panjang akar
dan jumlah akar.
Hasil analisis ragam pengaruh media tumbuh dan konsentrasi Rootone-F terhadap jumlah
tunas dan jumlah daun bibit cangkokan jeruk pamelo menunjukkan tidak terdapat interaksi
nyata. Namun demikian perlakuan tunggal media tumbuh dan konsentrasi Rootone-F
berpengaruh nyata terhadap jumlah tunas. Perlakuan media tumbuh berpengaruh nyata terhadap
jumlah daun, sedangkan perlakuan konsentrasi Rootone-F tidak berpengaruh nyata terhadap
jumlah daun. Rata – rata jumlah daun bibit cangkokan jeruk pamelo oleh pengaruh media
tumbuh dan konsentrasi Rootone-F disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Pengaruh Media Tumbuh dan Konsentrasi Rootone-F terhadap Jumlah Tunas dan
Jumlah Daun Bibit Cangkokan Jeruk Pamelo
Perlakuan
Media Tumbuh
Tanah (M1)
Moss (M2)
Arang Sekam (M3)
BNJ 5%
Konsentrasi Rootone-F
0 ppm (Kontrol)
100 ppm (K1)
200 ppm (K2)
300 ppm (K3)
400 ppm (K4)
BNJ 5%

Jumlah Tunas
5.96 a
8.53 b
9.22 b
2.52
5.46 a
6.74 a
8.06 a
12.85 b
6.41 a
3.26

Jumlah Daun (Helai)
15.54 a
18.32 ab
27.50 b
11.74
17.74
20.07
21.70
22.54
18.56
tn

Keterangan : Angka rerata yang diikuti oleh huruf yang sama pada perlakuan yang sama, tidak berbeda nyata
menurut uji BNJ 5%; tn : tidak berbeda nyata

Tabel 5 ditunjukkan bahwa perlakuan media tumbuh arang sekam (M3) menghasilkan
jumlah tunas terbanyak dan berbeda nyata dengan media tumbuh tanah (M1). Perlakuan
konsentrasi Rootone-F pada jumlah tunas menunjukkan bahwa perlakuan K3 (konsentrasi
Rootone-F 300 ppm) menghasilkan jumlah tunas bibit cangkokan jeruk pamelo terbanyak dan
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berbeda nyata dengan kontrol dan perlakuan konsentrasi Rootone-F lainnya. Peningkatan
jumlah tunas bibit cangkokan jeruk pamelo oleh perlakuan media tumbuh arang sekam (M3)
adalah sebesar 55% dibanding media tumbuh tanah (M1), sedangkan peningkatan jumlah tunas
bibit cangkok jeruk pamelo oleh perlakuan konsentrasi Rootone-F 300 ppm (K3) adalah sebesar
135% dibandingkan dengan kontrol atau tanpa Rootone-F (K0).
Pada Tabel 5 juga diketahui, bahwa perlakuan media tumbuh arang sekam (M3)
menghasilkan jumlah daun bibit cangkokan jeruk pamelo terbanyak dan berbeda nyata dengan
perlakuan media tumbuh tanah (M1). Namun demikian perlakuan konsentrasi Rootone-F
terhadap jumlah daun bibit cangkokan jeruk pamelo menunjukkan tidak berbeda nyata.
Peningkatan jumlah daun bibit cangkokan jeruk pamelo oleh perlakuan media tumbuh arang
sekam (M3) adalah sebesar 79% dibanding media tumbuh tanah (M1), sedangkan peningkatan
jumlah daun bibit cangkokan jeruk pamelo oleh perlakuan konsentrasi Rootone-F 300 ppm (K3)
adalah sebesar 27% dibandingkan dengan kontrol atau tanpa Rootone-F (K0).
Hasil analisis ragam pengaruh media tumbuh dan konsentrasi Rootone-F terhadap
panjang akar bibit cangkokan jeruk pamelo menunjukkan tidak terdapat interaksi nyata.
Sementara itu faktor tunggal perlakuan media tumbuh berpengaruh nyata terhadap panjang akar.
Demikian juga perlakuan konsentrasi berpengaruh nyata terhadap panjang akar. Rata – rata
panjang akar bibit cangkokan jeruk pamelo oleh perlakuan media tumbuh dan konsentrasi
Rootone-F disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Pengaruh Media Tumbuh dan Konsentrasi Rootone-F terhadap Panjang Akar Bibit
Cangkokan Jeruk Pamelo
Perlakuan

Panjang Akar (cm)

Media Tumbuh
Tanah (M1)
Moss (M2)
Arang Sekam (M3)

14.80 a
18.20 ab
19.90 b
2.52

BNJ 5%
Konsentrasi Rootone-F
0 ppm (Kontrol)
100 ppm (K1)
200 ppm (K2)
300 ppm (K3)
400 ppm (K4)
BNJ 5%

14.56 a
15.89 ab
17.22 ab
20.28 b
20.22 b
4.66

Keterangan : Angka rerata yang diikuti oleh huruf yang sama pada perlakuan yang sama, tidak berbeda nyata
menurut uji BNJ 5%

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa perlakuan media tumbuh M3 (arang sekam)
menghasilkan panjang akar terpanjang dan berbeda nyata dengan media tumbuh tanah (M1).
Sementara itu perlakuan konsentrasi Rootone-F 300 ppm (K3) menghasilkan panjang akar bibit
cangkokan jeruk pamelo terpanjang dan berbeda nyata dengan kontrol.
Peningkatan panjang akar bibit cangkokan jeruk pamelo oleh perlakuan media tumbuh
arang sekam (M3) adalah sebesar 33% dibanding media tumbuh tanah (M1). Sedangkan
peningkatan panjang akar bibit cangkok jeruk pamelo oleh perlakuan konsentrasi Rootone-F
300 ppm (K3) adalah sebesar 39% disbandingkan dengan kontrol (K0).
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Terdapat korelasi yang positif antara media tumbuh cangkokan dengan jumlah daun,
jumlah tunas dan panjang akar sesuai dengan pendapat Harjadi (1996), bahwa tunas adalah
batang yang bersifat embrionik. Tunas dapat menghasilkan daun yang disebut tunas daun atau
kuncup daun. Kandungan karbohidrat, C dan N pada stek sangat mempengaruhi pertumbuhan
akar dan tunas. Stek yang memiliki C tinggi dengan N cukup mempermudah terbentuknya akar
dan tunas (Rochiman dan Harjadi, 1973). Menurut (Gardner et al., 1991) arang sekam dapat
meningkatan kandungan N, P, K dan Mg sehingga dapat meningkatkan laju fotosintesis.
Kalium dalam tanaman berperan sebagai aktivator berbagai enzim dan translokasi gula dan
pembentukan klorofil. Menurut Mangoendijodjojo (2003) keberadaan daun pada bahan stek
merupakan pendorong pembentukan akar. Hal ini sesuai dengan penelitian bahwa pembentukan
akar mempengaruhi jumlah daun, jumlah tunas dan panjang akar.
Terhadap peubah saat munculnya tunas, jumlah tunas dan panjang akar bibit cangkokan
jeruk pamelo, bahwa perlakuan konsentrasi Rootne-F terbaik adalah 300 ppm. Menurut Putra,
dkk. (2014) bahwa kandungan Rootone-F adalah senyawa IBA dan NAA yang merupakan
senyawa yang memiliki daya kerja seperti auksin (IAA), dimana pada konsentrasi yang tepat
akan meningkatkan pembelahan, perpanjangan sel dan diferensiasi dalam bentuk perpanjangan
ruas. Auksin berperan menyebabkan dinding mudah merenggang sehingga tekanan dinding sel
akan menurun dan dengan demikian terjadilah pelenturan sel, sehingga pemanjangan dan
pembesaran sel dapat terjadi.
KESIMPULAN
Terdapat interaksi nyata antara perlakuan media tumbuh dan konsentrasi Rootone-F
terhadap saat munculnya akar, panjang tunas, jumlah akar primer dan jumlah akar sekunder.
Kombinasi perlakuan media arang sekam dan konsentrasi Rootone-F 300 ppm (M3K3)
menghasilkan saat muncul akar tercepat dan panjang tunas tertinggi dengan percepatan atau
peningkatan berturut-turut sebesar 15.45 hari dan 100% dibanding dengan M1K0. Kombinasi
M2K3 menghasilkan jumlah akar primer dan jumlah akar sekunder terbaik dengan peningkatan
jumlah akar primer dan akar sekunder berturut-turut sebesar 386% dan 521% dibandingkan
dengan M1K0.
Perlakuan media tumbuh arang sekam (M3) berpengaruh nyata terhadap jumlah daun,
jumlah tunas dan panjang akar. Perlakuan media arang sekam (M3) menghasilkan peningkatan
jumlah daun, jumlah tunas dan panjang akar bibit jeruk pamelo cangkokan berturut-turut
sebesar 79%, 55%, 33% dibanding M1 .
Perlakuan konsentrasi Rootone-F 300 ppm berpengaruh nyata terhadap saat munculnya
tunas, jumlah tunas dan panjang akar. Konsentrasi Rootone-F 300 ppm (K3) menghasilkan saat
muncul tunas, jumlah tunas dan panjang akar terbaik dan berbeda nyata dengan kontrol (K0)
dengan percepatan saat muncul tunas, peningkatan jumlah tunas dan panjang akar berturut-turut
sebesar 5.07 hari, 135% dan 39% dibandingkan dengan kontrol.
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ABSTRACT
Provision of citrus rootstocks is the main key for seedlings in meeting the criteria for
rootstock to be grafted. This study aims to study the effect of the composition of the growing
medium on the growth of the rootstock of Japansche Citroen in the seedling phase. The research
was conducted from March 2020 to June 2020 at the Punten Technology Research and
Research Installation (IP2TP) Screen House. The research was based on a randomized block
design (RBD) consisting of 7 combinations of growing media treatments, namely M0 = Soil:
Sand: Manure (1: 1: 1), M1 = Cocopeat: Manure: Soil (1: 1: 1), M2 = Cocopeat: Manure: Soil
(2: 1: 1), M3 = Cocopeat: Manure: Soil (2: 2: 1), M4 = Cocopeat: Chaff Charcoal: Soil (1: 1:
1), M5 = Cocopeat : Husk Charcoal: Ground (2: 1: 1), M6 = Cocopeat: Husk Charcoal:
Ground (2: 2: 1) with four repetitions. The results showed that the composition of the planting
medium with the cocopeat treatment code: husk charcoal: soil (1: 1: 1) could increase the
number of leaves, leaf area, root length, root dry weight, and shoot dry weight compared to
other treatments. The growth of citrus seeds as rootstocks in the seedling phase showed the best
results on the composition of the planting medium with the cocopeat treatment code: husk
charcoal: soil (1: 1: 1).
Keywords: Citrus, rootstock, Japansche Citroen, planting media
ABSTRAK
Penyediaan batang bawah tanaman jeruk merupakan kunci utama untuk perbenihan
dalam memenuhi kriteria batang bawah yang akan diokulasi. Penelitian ini bertujuan untuk
mempelajari pengaruh komposisi media tanam terhadap pertumbuhan batang bawah jeruk
Japansche Citroen pada fase perbenihan. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2020 sampai
Juni 2020 di Screen House Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi (IP2TP) Punten.
Penelitian berdasarkan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 7 kombinasi
perlakuan media tanam yaitu M0 = Tanah: Pasir: Pupuk Kandang (1:1:1), M1 = Cocopeat:
Pupuk Kandang: Tanah (1:1:1), M2 = Cocopeat: Pupuk Kandang: Tanah (2:1:1), M3 =
Cocopeat: Pupuk Kandang: Tanah (2:2:1), M4 = Cocopeat: Arang Sekam: Tanah (1:1:1), M5
= Cocopeat : Arang Sekam: Tanah (2:1:1), M6 = Cocopeat: Arang Sekam: Tanah (2:2:1)
dengan empat kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi media tanam
dengan kode perlakuan cocopeat: arang sekam : tanah (1:1:1) dapat meningkatkan jumlah daun,
luas daun, panjang akar, berat kering akar, dan berat kering tajuk dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. Pertumbuhan benih tanaman jeruk sebagai batang bawah pada fase
perbenihan menunjukkan hasil terbaik pada komposisi media tanam kode perlakuan cocopeat :
arang sekam : tanah (1:1:1).
Kata kunci: Jeruk, Batang bawah, Japansche Citroen, media tanam
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PENDAHULUAN
Dalam budidaya tanaman jeruk, faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan
perkembangan tanaman adalah tersedianya benih jeruk yang bermutu dengan ciri bebas dari 7
patogen sistemik yaitu seperti virus, viroid dan bakteri penyebab penyakit, yaitu CVPD, CTV,
CVEV, CEV, CPsV, CcaV, dan CTLV (Balai Penelitian Tanaman Jeruk Dan Buah Subtropika,
2019). Proses perbenihan jeruk bermutu juga dipengaruhi oleh penggunaan dan pertumbuhan
batang bawah. Langkah awal menentukan keberhasilan usahatani jeruk yang efisien adalah
menentukan jenis batang bawah yang sesuai untuk jenis lahan lokasi penanaman selain sebagai
pendukung batang atas, batang bawah mempunyai kemampuan untuk mengeksploitasi kondisi
lahan yang tidak menguntungkan seperti kondisi kekeringan, kelebihan air, salinitas tinggi atau
kondisi cekaman buruk lainnya. Batang bawah terbukti mempengaruhi produktivitas, mutu
buah, awal panen bahkan menentukan umur tanaman produktif (Hardiyanto et al., 2010).
Penyediaan batang bawah tanaman jeruk biasanya dilakukan dengan menggunakan
semaian yang bersifat vegetatif disebut dengan semaian nuselar (Hardiyanto et al., 2010).
Batang bawah yang digunakan memiliki beragam varietas dengan masing-masing kelebihan
serta kekurangan. Batang bawah yang paling banyak digunakan oleh petani jeruk di Indonesia
yaitu varietas Japansche Citroen (JC). Batang bawah ini paling disukai karena daya adaptasinya
luas dan mempunyai kompatibilitas yang tinggi namun permasalahan yang sering terjadi adalah
kendala pada rekomendasi komposisi media tanam yang diberikan. Fase perbenihan pada setiap
tanaman umumnya menghendaki media tanam yang porous begitupun dengan tanaman jeruk.
Upaya yang dapat dilakukan untuk tetap meningkatkan kualitas dan produktivitas batang
bawah JC yaitu dengan rekomendasi komposisi media tanam. Komposisi media tanam yang
baik dan sesuai dengan tanaman dapat memperbaiki benih jeruk sebagai batang bawah sehingga
menghasilkan benih yang cepat dan seragam pada umur 3 bulan sebelum diokulasi. Bahan alami
yang dapat digunakan untuk perbenihan jeruk antara lain cocopeat dan arang sekam sebagai
tambahan media alternatif. Bahan organik mempunyai sifat remah sehingga udara, air, dan akar
mudah masuk dalam tanah dan dapat mengikat air (Castrena et al., 2018). Pencampuran
menggunakan bahan alami dilakukan sebab tanah yang digunakan merupakan tanah endapan
sungai yang tidak disarankan untuk digunakan sebagai media tanam tunggal. Pori-pori yang
terlalu besar dianggap terlalu cepat terjadinya penguapan sehingga akar tidak optimal dalam
menyerap air.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2020 hingga Juni 2020. Penelitian
dilaksanakan di Screen House Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi (IP2TP) Punten
yang memiliki luas lahan 2.7 ha terletak di Kota Batu, Malang, Jawa Timur 65317. IP2TP
Punten berada di ketinggian ± 950 mdpl yang secara geografis berada pada 7°44’– 8°26’
Lintang Selatan dan 122°17’–122°57’ Bujur Timur. Alat yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sekop, meteran, jangka sorong, gelas ukur, alat tulis, gembor, pH meter, timbangan
analitik dan kamera. Bahan yang digunakan adalah benih jeruk Japansche Citroen, pupuk NPK
(16 : 16 : 16), pupuk kandang, tanah, pasir, cocopeat, arang sekam, polybag 15 × 30 cm, air,
dan alphaboard.
Percobaan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) yang terdiri atas 7 taraf kombinasi media tanam dengan 4 kali ulangan.
Perlakuan yang digunakan memiliki 28 satuan perlakuan dan setiap satuan perlakuan terdapat
15 unit tanaman dengan total tanaman sebanyak 420 tanaman.
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Parameter yang diamati pada penelitian ini meliputi tinggi tanaman, jumlah daun,
diameter batang, panjang akar, luas daun, bobot kering akar dan bobot kering tajuk. Data yang
dikumpulkan dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis keragaman. Apabila
dari hasil analisis keragaman terdapat pengaruh perbedaan yang nyata di antara dua perlakuan
tersebut maka dilakukan uji lanjut dengan uji BNT taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Media
Berdasarkan analisis media, pada setiap kompisisi berbeda-beda. Menurut Manner et al.
(2006), tanaman jeruk dapat tumbuh dengan baik pada pH 5-8. Media tanam M1 dengan
komposisi cocopeat: pupuk kandang: tanah dengan perbandingan 1:1:1 memiliki nilai pH lebih
asam sebesar 7.98 dibandingkan dengan media tanam lainnya kemudian untuk kapasitas daya
pegang air media yang memiliki daya pegang air lebih tinggi dibandingkan media tanam
lainnya adalah M4 dengan komposisi cocopeat: arang sekam: tanah perbandingan 1:1:1
sedangkan pada media dengan komposisi pupuk kandang: pasir: tanah perbandingan 1:1:1
memiliki daya kapasitas pegang air yang rendah sebesar 45.9 dibandingkan dengan komposisi
media lainnya. Analisis media tanam untuk ruang pori air dan udara menunjukkan hasil pada
ruang pori air perlakuan komposisi M6 memiliki hasil lebih tinggi dibandingkan perlakuan
media tanam lainnya sedangkan pada ruang pori udara perlakuan komposisi M0 memiliki ruang
pori yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan media lainnya (Tabel 1).
Tabel 1. Analisis Media Perlakuan Komposisi Jenis Media Tanam
Komposisi Media Tanam

pH

M0 = Tanah : Pasir : Pupuk Kandang (1:1:1)
M1 = Cocopeat : Pupuk Kandang : Tanah (1:1:1)
M2 = Cocopeat : Pupuk Kandang : Tanah (2:1:1)
M3 = Cocopeat : Pupuk Kandang : Tanah (2:2:1)
M4 = Cocopeat : Arang Sekam : Tanah (1:1:1)
M5 = Cocopeat : Arang Sekam : Tanah (2:1:1)
M6 = Cocopeat : Arang Sekam : Tanah (2:2:1)

7.19
7.98
7.35
7.48
6.43
7.38
7.63

Kapasitas
Daya
Pegang Air
45.9
50.3
50.1
46.2
55.9
50.5
51.5

Ruang Pori
Air
31.62
40.61
42.19
43.60
44.61
43.97
50.15

Udara
43.27
38.33
37.60
38.10
38.76
37.02
37.28

Tinggi Tanaman
Hasil Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan komposisi media tanam pada
batang bawah tanaman jeruk pengamatan 8 mst, 10 mst, 14 mst menunjukkan pengaruh yang
nyata (Lampiran 6). Rata-rata tinggi tanaman perlakuan beberapa jenis media tanam pada umur
4 mst sampai 14 mst disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Rata-rata Tinggi Tanaman Jeruk JC Akibat Perlakuan Komposisi Media Tanam pada
Berbagai Umur Tanaman.
Perlakuan
M0
M1
M2

4
12.62
11.24
11.25

Tinggi Tanaman (cm) Pada Umur (MST)
6
8
10
12
22.75
29.75 ab
38.46 a
42.92
18.67
23.46 c
28.75 b
36.25
17.13
24.13 bc
29.50 b
38.34
63

14
49.84 ab
42.42 c
47.83 bc

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

Perlakuan
M3
M4
M5
M6
BNT 5%

4
11.00
12.32
11.86
12.60
tn

Tinggi Tanaman (cm) Pada Umur (MST)
6
8
10
12
18.04
22.75 c
29.17 b
36.59
21.37
30.13 ab
37.25 a
44.83
21.63
30.09 ab
38.13 a
46.75
22.63
30.71 a
38.92 a
46.08
tn
6.09
7.66
tn

14
45.34 bc
51.50 ab
55.42 a
56.00 a
7.37

Keterangan : Angka-angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata berdasarkan uji lanjut BNT 5%; MST = minggu setelah tanam; tn = tidak nyata; M0 = pupuk
kandang+pasir+tanah (1:1:1); M1 = cocopeat+pupuk kandang+tanah (1:1:1); M2 = cocopeat+pupuk
kandang+tanah (2:1:1); M3 = cocopeat+pupuk kandang+tanah (2:2:1); M4 = cocopeat+arang
sekam+tanah (1:1:1); M5 = cocopeat+arang sekam+tanah (2:1:1); M6= cocopeat+arang
Sekam+tanah (2:2:1).

Parameter pengamatan pertumbuhan tinggi tanaman pada hasil penelitian menunjukkan
bahwa analisis ragam perlakuan kombinasi media tanam pada pertumbuhan batang bawah
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman jeruk dengan perlakuan M6 komposisi cocopeat :
arang sekam : tanah (2:2:1). Pertumbuhan semaian batang bawah tanaman jeruk berjalan secara
normal sampai 14 mst dengan rerata tertinggi 56 cm.
Menurut Agustin et al. (2014), perkembangan sistem perakaran akan mempengaruhi
perkembangan tajuk benih yaitu pertumbuhan tinggi bibit. Kombinasi perlakuan media M6
yaitu cocopeat : arang sekam : tanah (2:2:1) menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan
dengan kombinasi media tanam lainnya. Hal ini dikarenakan media tanam cocopeat dan arang
sekam memiliki perbandingan yang sama dan lebih besar dibandingkan tanah. Cocopeat dapat
menahan kandungan air dan unsur kimia pupuk serta dapat menetralkan keasaman tanah.
Karena sifat tersebut cocopeat dapat digunakan sebagai media untuk pertumbuhan tanaman
sedangkan arang sekam memiliki drainase yang baik sehingga dapat mengalirkan air keseluruh
bagian akar tanaman. Selain itu arang sekam juga mampu meningkatkan kesuburan tanah
beberapa jenis bahan organik. Sifat tersebut mampu memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah.
Pertumbuhan tinggi tanaman yang baik termasuk ke dalam kriteria batang bawah yang akan
digunakan sebagai bahan okulasi. Kriteria tinggi mencapai 20 cm dengan diameter 0.8 mm
(Hardiyanto et al., 2010) selain itu mampu beradaptasi atau tumbuh kompak dengan batang
atasnya, sehingga batang bawah ini mampu menyatu dan menopang proses pertumbuhan batang
atasnya, tanaman dalam kondisi sehat, sistem perakarannya baik dan dalam serta tahan terhadap
keadaan tanah yang kurang menguntungkan, termasuk harus tahan teradap hama dan penyakit
yang ada dalam tanah.
Jumlah Daun
Hasil Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan komposisi media tanam pada
pengamatan 4 mst menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap jumlah daun, namun pada umur
pengamatan selanjutnya tidak menunjukkan pengaruh nyata. perlakuan komposisi media tanam
berpengaruh nyata terhadap jumlah daun pada umur pengamatan 4 mst dengan perlakuan M4
komposisi cocopeat : arang sekam : tanah (1:1:1).
Media cocopeat dengan tanah merupakan media ideal yang menunjukkan hasil signifikan
terhadap pertumbuhan tanaman. Penambahan arang sekam semakin meningkatkan
pertumbuhan dikarenakan arang sekam memiliki sifat porous yang cocok menjadi media tanam
pada fase perbenihan. Air yang dialirkan mampu tersimpan untuk pertumbuhan akar tanaman.
Pembentukan akar yang baik menunjang pertumbuhan bagian tajuk tanaman terutama pada
pembentukan daun. Tingginya jumlah daun pada tanaman yang ditanam pada media tanam
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arang sekam dapat disebabkan karena tingginya kandungan unsur hara Nitrogen, Fosfor dan
Kalium pada arang sekam serta mendukung perbaikan struktur tanah. Menurut Septiani (2012)
arang sekam dapat digunakan sebagai media tanam karena mendukung perbaikan struktur tanah
menjadi lebih baik. Rata-rata jumlah daun perlakuan beberapa jenis media tanam pada umur 4
mst sampai 14 mst disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Rata-rata Jumlah Daun Akibat Perlakuan Komposisi Media Tanam pada Berbagai
Umur Tanaman
Perlakuan
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
BNT 5%

4
8.67 bc
7.83 c
8.58 bc
8.42 bc
9.83 a
8.67 bc
9.25 b
1.08

Jumlah Daun Pada Umur (MST)
6
8
10
12
16.58
19.67
22.67
26.83
15.83
18.75
21.33
25.08
16.83
20.17
22.59
25.50
17.42
21.08
23.25
26.34
16.58
19.84
22.42
26.33
16.34
19.59
22.59
27.25
18.25
21.83
24.17
28.00
tn
tn
tn
tn

14
30.33
28.00
30.42
30.50
28.67
32.50
32.00
tn

Keterangan: Angka-angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata berdasarkan uji lanjut BNT 5%; MST = minggu setelah tanam; tn = tidak nyata; M0 = pupuk
kandang+pasir+tanah (1:1:1); M1 = cocopeat+pupuk kandang+tanah (1:1:1); M2 = cocopeat+pupuk
kandang+tanah (2:1:1); M3 = cocopeat+pupuk kandang+tanah (2:2:1); M4 = cocopeat+arang
sekam+tanah (1:1:1); M5 = cocopeat+arang sekam+tanah (2:1:1); M6= cocopeat+arang
Sekam+tanah (2:2:1).

Diameter Batang
Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan komposisi media tanam pada batang
bawah tanaman jeruk pengamatan 4 mst sampai 14 mst tidak menunjukkan pengaruh yang
nyata terhadap jumlah diameter batang. Rata-rata diameter batang perlakuan beberapa jenis
media tanam pada umur 4 mst sampai 14 mst disajikan pada Tabel 4.
Perlakuan M6 dengan komposisi cocopeat : arang sekam : tanah (2:2:1) diketahui
memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan media lainnya. Perbandingan
cocopeat dengan arang sekam yang lebih besar diduga membantu pertumbuhan fisiologis
tanaman ditambahkan dengan media tanah untuk membuat unsur hara tercukupi secara
seimbang. Karakteristik cocopeat sebagai media tanam adalah mampu mengikat dan
menyimpan air dengan kuat. Serbuk sabut kelapa (cocopeat) merupakan media yang memiliki
kapasitas menahan air cukup tinggi yaitu mencapai 14.71 kali bobot keringnya. Selanjutnya
Hasriani (2012) juga menyatakan bahwa media cocopeat memiliki kadar air dan daya simpan
air masing-masing sebesar 119% dan 695.4%. Media cocopeat memiliki pori mikro yang
mampu menghambat gerakan air lebih besar sehingga menyebabkan ketersediaan air lebih
tinggi (Valentino, 2012).
Tabel 4. Rata-rata Diameter Batang Akibat Perlakuan Komposisi Media Tanam pada Berbagai
Umur Tanaman
Perlakuan
M0
M1

4
0.085
0.095

Diameter Batang (mm) Pada Umur MST
6
8
10
12
3.45
3.88
4.63
5.12
3.26
3.67
4.28
4.61
65

14
5.62
5.23
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Perlakuan
M2
M3
M4
M5
M6
BNT 5%

4
0.088
0.095
0.098
0.090
0.093
tn

Diameter Batang (mm) Pada Umur MST
6
8
10
12
3.24
3.63
4.19
4.84
2.68
3.18
3.83
4.30
3.35
4.01
4.63
5.24
3.29
3.89
4.53
5.00
3.45
4.12
4.71
5.22
tn
tn
tn
tn

14
5.33
4.96
5.75
5.60
5.77
tn

Keterangan : M0 = pupuk kandang+pasir+tanah (1:1:1); M1 = cocopeat+pupuk kandang+tanah (1:1:1); M2 =
cocopeat+pupuk kandang+tanah (2:1:1); M3 = cocopeat+pupuk kandang+tanah (2:2:1); M4 =
cocopeat+arang sekam+tanah (1:1:1); M5 = cocopeat+arang sekam+tanah (2:1:1); M6=
cocopeat+arang Sekam+tanah (2:2:1); tn = tidak nyata; KK = koefisien keragaman.

Kondisi air yang tercukupi akan membantu perkembangan akar dimana akar yang dapat
tumbuh dengan optimal akan memacu pertumbuhan diameter bibit namun pertumbuhan
diameter yang tidak berbeda nyata antar perlakuan dapat disebabkan oleh kondisi media yang
mulai jenuh oleh air karena ruang pori makro yang seharusnya terisi oleh udara ikut terisi oleh
air sehingga akar mengalami hambatan dalam pernapasan. Apabila keadaan air terlalu
berlimpah maka pori-pori makro pun diisi oleh air. Oleh karena itu udara dalam media semakin
berkurang dan pertumbuhan tanaman menjadi kurang baik karena respirasi akan menjadi
terhambat sehingga pertumbuhan diameter dikatakan meningkat setiap minggunya namun tidak
terdapat perbedaan yang signifikan.
Luas Daun
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan komposisi media tanam pada
batang bawah tanaman jeruk pengamatan 4 mst, 8 mst, dan 12 mst menunjukkan pengaruh yang
nyata terhadap luas daun. Rata-rata luas daun perlakuan beberapa jenis media tanam pada umur
4 mst sampai 12 mst disajikan pada Tabel 5. Luas daun yang memiliki hasil terbaik pada
perlakuan M4 dengan rerata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Analisis
ragam perlakuan kombinasi media tanam berpengaruh nyata terhadap luas daun tanaman jeruk
pada umur pengamatan 4 mst, 8 mst, dan 12 mst.
Tabel 5. Rata-rata Luas Daun Akibat Perlakuan Komposisi Media Tanam pada Berbagai Umur
Tanaman
Perlakuan
(M0) Pupuk kandang+pasir+tanah (1:1:1)
(M1) Cocopeat+pupuk kandang+tanah (1:1:1)
(M2) Cocopeat+pupuk kandang+tanah (2:1:1)
(M3) Cocopeat+pupuk kandang+tanah (2:2:1)
(M4) Cocopeat+arang sekam+tanah (1:1:1)
(M5) Cocopeat+arang sekam+tanah (2:1:1)
(M6) Cocopeat+arang Sekam+tanah (2:2:1)
BNT 5%

Luas Daun (cm2 tanaman-1)
4
8
12
102.03 b
158.69 ab
170.25 ab
91.14 b
143.46 bc
151.96 bc
91.59 b
118.79 c
126.93 c
85.10 b
122.67 bc
135.92 c
154.49 a
191.54 a
198.93 a
105.49 b
156.33 bc
167.13 b
86.91 b
162.10 ab
172.73 ab
33.62
33.67
29.33

Keterangan: Angka-angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata berdasarkan uji lanjut BNT 5% MST = minggu setelah tanam; KK = koefisien keragaman; tn =
tidak nyata.
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Unsur hara yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan daun adalah
nitrogen, konsentrasi nitrogen tinggi umumnya menghasilkan jumlah dan luas daun yang lebih
besar. Unsur hara dalam bentuk tersedia akan lebih cepat terserap oleh tanaman untuk
digunakan dalam proses metabolisme sehingga akan memberikan respons terhadap
pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu, banyaknya jumlah daun berpengaruh
pada hasil fotosintesis yang akan diedarkan ke seluruh bagian tanaman karena berkaitan
dengaan intersepsi cahaya yang diterima oleh daun sehingga tampak pengaruhnya pada luas
daun (Fitrianah et al., 2012). Hasil fotosintesis banyak dipengaruhi oleh ketersediaan hara
dalam tanah. Hal ini dapat berkaitan dengan kombinasi media tanam yang digunakan, unsur
nitrogen yang tersedia dalam jumlah besar dan kapasitas air yang terpenuhi berpengaruh pada
pertumbuhan vegetatif. Jika unsur penting tersebut tersedia cukup didalam tanah akan
meningkatkan sintesis protein untuk pembelahan dan pembesaran sel yang menyebabkan
bertambahnya jumlah dan peningkatan ukuran sel sehingga pertumbuhan tanaman meningkat
(Fitrianah et al., 2012). Penggunaan pupuk nitrogen juga menghasilkan luas daun yang besar
dan memperluas permukaan yang tersedia untuk fotosintesis.
Panjang Akar
Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan komposisi media tanam pada batang
bawah tanaman jeruk pengamatan 4 dan 8 mst menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap
panjang akar. Rata-rata panjang akar perlakuan beberapa jenis media tanam pada umur 4 mst,
8 mst, dan 12 mst disajikan pada Tabel 6.
Kombinasi seimbang antara cocopeat : arang sekam : tanah dengan perbandingan 1 : 1 :
1 terbukti menunjukkan hasil berbeda nyata yang dapat meningkatkan panjang akar.
Pembentukan akar pada media cocopeat dan arang sekam memiliki hasil yang lebih tinggi
karena kemampuan dalam menyimpan dan melepaskan nutrisi membutuhkan waktu yang lama
sehingga media tersebut memiliki pertukaran oksigen yang baik. Hal tersebut menunjukkan
bahwa media yang porous ditambah dengan air yang sesuai dapat mendorong pemanjangan
akar (Rahimi et al., 2011). Menurut Dressboll dan Kristensen (2011) akar tumbuh dan
berkembang baik pada media pot dengan porositas yang tinggi karena proses distribusi air dan
O2 dapat berlangsung baik namun panjang akar juga dapat meningkat pada kondisi cekaman air
sehingga menyebabkan akar berusaha mencari air dengan proses pemanjangan tudung akar.
Batang bawah tanaman jeruk bertanggung jawab terhadap pembentukan sistem perakaran yang
baik dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, seperti kondisi
kering, tergenang atau ketahanan terhadap penyakit tertentu (Hardiyanto et al., 2010).
Tabel 6. Rata-rata Panjang Akar Akibat Perlakuan Komposisi Media Tanam pada Berbagai
Umur Tanaman
Perlakuan
(M0) Pupuk kandang+pasir+tanah (1:1:1)
(M1) Cocopeat+pupuk kandang+tanah (1:1:1)
(M2) Cocopeat+pupuk kandang+tanah (2:1:1)
(M3) Cocopeat+pupuk kandang+tanah (2:2:1)
(M4) Cocopeat+arang sekam+tanah (1:1:1)
(M5) Cocopeat+arang sekam+tanah (2:1:1)
(M6) Cocopeat+arang Sekam+tanah (2:2:1)
BNT 5%
67

Panjang Akar (cm)
4
8
29 b
36.17 ab
28.5 b
35.75 ab
29.09 b
33.21 b
27.5 b
35.58 b
33.75 a
39 a
30.29 b
38.33 a
28.67 b
36.58 ab
3.18
3.35

12
41.54
42.62
42.17
43.38
45.38
46.08
43.13
tn
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Keterangan: Angka-angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata berdasarkan uji lanjut BNT 5% MST = minggu setelah tanam; KK = koefisien keragaman; tn =
tidak nyata.

Bobot Kering Akar
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan komposisi media tanam pada batang
bawah tanaman jeruk pengamatan 8 dan 12 mst menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap
bobot kering akar (Lampiran 11). Rata-rata bobot kering akar perlakuan beberapa jenis media
tanam pada umur 4 mst, 8 mst, dan 12 mst disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Rata-rata Bobot Kering Akar Akibat Perlakuan Komposisi Media Tanam Pada
Berbagai Umur Tanaman
Perlakuan
(M0) Tanah+pasir+pupuk kandang (1:1:1)
(M1) Cocopeat+pupuk kandang+tanah (1:1:1)
(M2) Cocopeat+pupuk kandang+tanah (2:1:1)
(M3) Cocopeat+pupuk kandang+tanah (2:2:1)
(M4) Cocopeat+arang sekam+tanah (1:1:1)
(M5) Cocopeat+arang sekam+tanah (2:1:1)
(M6) Cocopeat+arang Sekam+tanah (2:2:1)
BNT 5%

4
3.18
3.18
3.08
3.32
3.68
3.19
3.33
tn

Bobot Kering Akar
(g/tanaman)
8
12
6.35 b
9.03 b
6.35 b
8.33 b
6.2 b
9.02 b
5.87 b
8.44 b
7.23 a
10.48 a
5.56 b
9.23 b
6.22 b
9.16 b
0.71
1.05

Keterangan: Angka-angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata berdasarkan uji lanjut BNT 5% MST = minggu setelah tanam; KK = koefisien keragaman; tn =
tidak nyata.

Perlakuan M4 dengan komposisi cocopeat : arang sekam : tanah (1:1:1) memiliki nilai
rata-rata yang lebih tinggi sebesar 7.23 g pada umur pengamatan 8 mst dan nilai rata-rata
sebesar 10.48 g pada umur pengamatan 12 mst (Tabel 7). Media tanam M4 terdiri dari gabungan
cocopeat, arang sekam dan tanah merupakan media yang porous. Campuran media tersebut
mempunyai jumlah dan penyebaran pori-pori yang cukup besar sehingga ujung akar mudah
untuk masuk dan memungkinkan perluasan akar. Kondisi inilah yang membuat penyebaran
akar jauh lebih cepat. Penyebaran akar ini menjadikan bobot basah dan bobot kering jauh lebih
besar di banding dengan menggunakan media lainnya. Besarnya kedua bobot tersebut tidak
mempengaruhi pertumbuhan tanaman diduga karena jumlah nutrisi untuk pertumbuhan bagian
atas tidak mencukupi. Penggunaan bahan organik yang dicampur dengan tanah dan
perbandingan bahan organik pada media tanam memiliki peranan cukup besar terhadap
perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman
(Fitrianah et al., 2012).
Bobot Kering Tajuk
Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan komposisi media tanam pada batang
bawah tanaman jeruk pengamatan 4 dan 12 mst menunjukkan pengaruh yang nyata pada bobot
kering tajuk. Rata-rata bobot kering tajuk perlakuan beberapa jenis media tanam pada umur
4 mst, 8 mst, dan 12 mst disajikan pada Tabel 8.
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Tabel 8. Rata-rata Bobot Kering Tajuk Akibat Perlakuan Komposisi Media Tanam Pada
Berbagai Umur Tanaman
Perlakuan
(M0) Tanah+pasir+pupuk kandang (1:1:1)
(M1) Cocopeat+pupuk kandang+tanah (1:1:1)
(M2) Cocopeat+pupuk kandang+tanah (2:1:1)
(M3) Cocopeat+pupuk kandang+tanah (2:2:1)
(M4) Cocopeat+arang sekam+tanah (1:1:1)
(M5) Cocopeat+arang sekam+tanah (2:1:1)
(M6) Cocopeat+arang Sekam+tanah (2:2:1)
BNT 5%

Bobot Kering Tajuk (g/tanaman)
4
8
12
3.63 b
7.32
8.80 b
3.24 bc
7.24
9.20 b
2.94 c
7.41
9.39 b
3.57 b
7.59
9.16 b
4.14 a
8.33
10.75 a
3.83 ab
7.74
9.33 b
3.74 ab
7.59
9.35 b
0.41
tn
1.00

Keterangan: Angka-angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata berdasarkan uji lanjut BNT 5% MST = minggu setelah tanam; KK = koefisien keragaman; tn =
tidak nyata.

Perlakuan M4 dengan komposisi cocopeat : arang sekam : tanah (1:1:1) memiliki nilai
rata-rata yang lebih tinggi sebesar 4.14 g begitupun pada umur pengamatan 12 mst perlakuan
M4 memiliki rata-rata yang lebih tinggi sebesar 10.75 g dibandingkan perlakuan media tanam
lainnya. Berbanding lurus dengan jumlah daun serta luas daun pada perlakuan M4 memiliki
hasil rata-rata yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tatik et al. (2014) bahwa
semakin tinggi jumlah daun, maka semakin tinggi pula bobot segar dan bobot kering yang
dihasilkan. Semakin besar jumlah daun, maka berpengaruh pada fotosintat yang dihasilkan oleh
tanaman dan akan diedarkan ke seluruh bagian tanaman. Pertumbuhan tajuk lebih dipengaruhi
oleh tersedianya kandungan N dan air yang banyak, sehingga produksi biomassa tajuk
meningkat. Jika berat kering tajuk yang dihasilkan rendah dapat disebabkan ketersediaan unsur
hara, air dan kemampuan organ tanaman dalam menyerap unsur hara yang tersedia pada media
tanam.
KESIMPULAN
Pertumbuhan benih tanaman jeruk sebagai batang bawah pada fase perbenihan dengan
hasil terbaik terdapat pada komposisi media tanam perlakuan cocopeat : arang sekam : tanah
(1:1:1) yang menunjukkan bahwa media tanam tersebut dapat digunakan sebagai media
alternatif.
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ABSTRACT
Mangosteen (Garcinia mangostana L.) is a tropical fruit that is well-known and muchloved by the public and has earned the nickname “Queen of Fruit” because of its features and
delicacy and the texture of its flesh. The market prospects for this exotic fruit are very bright
for both domestic and export markets. Mangosteen is considered the prima donna of exports
because its export volume and value are quite high compared to other fruit commodities.
Currently mangosteen production and productivity are still relatively low, so it needs to be
increased, especially for exports to support the government program, namely increasing
exports 3 times (Gratieks). The application of dense spacing in mangosteen is 4 x 4 m, if the
land effectiveness is around 80%, the population is around 500 trees/ha. The potential
productivity of 5-year-old plants can reach 4-5 kg/tree, so that the productivity per land area
can reach 2–2.5 tons/ha. This productivity potential will increase every year and at the age of
10 it is estimated that it can reach 10.5 - 11.50 tonnes/ha. When compared with the current
productivity of plants that are tens of years old, which only reaches between 7–11 tonnes/ha,
the potential productivity of mangosteen plants that are only 10 years old planted with dense
spacing is much higher. The application of tight spacing also facilitates crop management from
maintenance, fertilization, pest control, fruit wrapping (if necessary) to harvest.
Keywords: Spacing, mangosteen, Garcinia mangostana, shoot grafting
ABSTRAK
Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan salah satu buah tropik yang cukup
dikenal dan banyak digemari oleh masyarakat serta mendapat julukan sebagai “Queen of Fruit”
karena keistimewaan dan kelezatan serta tekstur daging buah yang dimilikinya. Prospek pasar
buah eksotik ini sangat cerah baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor. Manggis dianggap
sebagai primadona ekspor karena volume dan nilai ekspornya cukup tinggi dibandingkan
dengan komoditas buah lainnya. Saat ini produksi dan produktivitas manggis masih relatif
rendah sehingga perlu ditingkatkan terutama untuk ekspor guna mendukung program
pemerintah, yaitu meningkatkan ekspor 3 kali lipat (Gratieks). Penerapan jarak tanam rapat
pada manggis yaitu 4 x 4 m, jika efektifitas lahan sekitar 80% maka populasinya sekitar 500
pohon/ha. Potensi produktivitas tanaman berumur 5 tahun bisa mencapai 4-5 kg/pohon,
sehingga produktivitas per luasan lahan bisa mencapai 2–2,5 ton/ha. Potensi produktivitas ini
akan meningkat setiap tahun dan pada umur 10 tahun diperkirakan bisa mencapai 10,5 – 11,50
ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas tanaman saat ini yang telah berumur puluhan
tahun, yang hanya mencapai antara 7–11 ton/ha, maka potensi produktivitas tanaman manggis
yang baru berumur 10 tahun ditanam dengan jarak tanam rapat jauh lebih tinggi. Penerapan
jarak tanam rapat juga memudahkan pengelolaan tanaman mulai dari pemeliharaan,
pemupukan, pengendalian hama penyakit, pembungkusan buah (kalau perlu) sampai panen.
71

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

Kata kunci : Jarak tanam, manggis, Garcinia mangostana, sambung pucuk
PENDAHULUAN
Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan salah satu buah tropik yang cukup dikenal
dan banyak digemari oleh masyarakat Indonesia dan dunia internasional serta mendapat julukan
sebagai “Queen of Fruit” karena keistimewaan dan kelezatan serta tekstur daging buah yang
dimilikinya. Julukan lain untuk manggis ini antara lain adalah “Nectar of Ambrosie”, “Golden
Apples of Hesperides dan “Finest Fruit in the World”. Prospek pasar buah eksotik ini sangat
cerah baik untuk pasar dalam negeri terlebih lagi untuk pasar ekspor. Untuk ekspor, komoditas
manggis ini dianggap sebagai prmadona ekspor karena volume dan nilai ekspornya cukup tinggi
dibadingkan dengan komoditas buah lainnya. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2009 –
2018) luas panen dan produksi manggis cukup berfluktuatif dari tahun ke tahun, yaitu berkisar
antara 10.231 - 24.441 ha dan 84.538 - 228.148 ton. Produktivitas juga bervariasi tetapi tidak
sebesar luas panen dan produksi, yaitu terendah sebesar 7,27 ton/ha, sedangkan yang tertinggi
sebasar 10,83 ton/ha. Sedaangkan ekspor manggis fluktuatif dari tahun ke tahun tetapi
menunjukkan tren meningkat dari 11.319 ton pada tahun 2009 menjadi 38.831 ton pada tahun
2018.
Tabel 1. Luas Panen, Produksi, produktivitas dan volume ekspor manggis selama 10 tahun
terakhir (2009 - 2018)
Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Luas Panen
(Ha)
11.990
10.231
16.180
17.852
18.200
15.197
24.441
23.010
18.058
21.071

Produksi
(ton)
105.558
84.538
117.595
190.287
139.602
114.755
203.100
162.862
161.751
228.148

Produktivitas
(ton/ha)
8,80
8,26
7,27
10,66
7,67
7,55
9,08
7,65
8,96
10,83

Volume ekspor
(ton)
11.319
11.338
12.603
20.169
7.648
10.082
38.177
34.955
9.167
38.831

Sumber: Outlook Manggis 2019

Tanaman manggis yang sudah berproduksi sebagian besar masih merupakan tanaman
hutan, tanaman ladang dan tanaman pekarangan dengan jarak tanam yang tidak teratur. Masih
sangat sedikit tanaman manggis yang berbentuk kebun (dikebunkan) dengan jarak tanam yang
lebih teratur. Umumnya jarak tanam yang diterapkan adalah 8 x 8 m sampai 10 x 10 m sehingga
dalam 1 ha lahan terdapat populasi pohon 100 – 150 pohon.
Produksi dan produktivitas manggis, serta volume ekspor manggis saat ini masih relatif
rendah. Produktivitas merupakan penjumlahan produksi setiap pohon dalam satu hektar.
Berdasarkan kondisi tersebut produksi dan produktivitas masih sangat berpeluang untuk
ditingkatkan. Salah satu cara yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produksi dan
produktivitas manggis adalah dengan melakukan penambahan luas areal penanaman dengan
menerapkan jarak tanam rapat dengan bahan tanaman yang lebih cepat berproduksi. Kondisi
ini disarankan karena sampai saat ini lahan pertanian di Indonesia terus berkurang dari tahun
ke tahun akibat terjadinya alih fungsi lahan. Menurut Moeldoko, 2019 bahwa alih fungsi lahan
masih menjadi masalah serius karena menyangkut ketahanan pangan. Setiap tahunnya lahan
pertanian yang ada di Indonesia selalu menyusut sekitar 128 ribu hektar (Moeldoko, 2019 dan
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Anonim, 2018). Penerapan jarak tanam rapat untuk mengantisipasi semakin berkurangnya
lahan pertanian.
BAHAN DAN METODE
Kegiatan dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2020 melalui pengamatan terhadap data dua
kelompok tanaman manggis yang telah ditanam di Kebun Percobaan Aripan, Solok pada tahun
2004 (tanaman berumur 16 tahun) dan di Kebun Percobaan Subang pada tahun 2010 (tanaman
berumur 10 tahun). Bahan tanaman yang digunakan berupa benih sambung pucuk. Pengamatan
dilakukan terhadap data karakter vegetatif tanaman.yang terdiri dari tinggi tanaman dan lebar
tajuk (kanopi), dan dan karakter generative tanaman berupa produksi buah per pohon, Data
diasumsikan sebagai potensi produksi tanaman sebagai dasar menentukan penerapan sistem
jarak tanam rapat
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jarak tanam rapat pada komoditas buah-buahan
Pengaturan jarak tanam sangat berkaitan dengan ruang tumbuh untuk setiap tanaman agar
tumbuh dengan baik. Jarak tanam akan mempengaruhi kepadatan populasi dan efisiensi
penggunaan cahaya, persaingan diantara tanaman dalam penggunaan air dan unsur hara
sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Pada kerapatan rendah,
tanaman kurang berkompetisi dengan tanaman lain, sehingga penampilan individu tanaman
lebih baik. Sebaliknya pada kerapatan tinggi, tingkat kompetisi diantara tanaman terhadap
cahaya, air dan unsur hara semakin ketat sehingga tanaman dapat terhambat pertumbuhannya.
Terkait dengan hal ini maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam
menentukan jarak tanam antara lain : varietas tanaman, lebar tajuk atau jangkauan percabangan
tanaman, serta jangkauan akar, kesuburan lahan dan ketinggian tempat. Jarak tanam juga
bertujuan sangat penting bagi petani untuk mempermudah mengelolah lahannya sehingga tidak
terjadi kerugian yang cukup besar. Jarak tanam yang tidak tepat mengakibatkan turunnya hasil
produksi suatu tanaman yang dikarenakan oleh sesama tanaman saling berkompetisi untuk
mendapatkan unsur hara, berkompetisi untuk mendapatkan cahaya, berkompetisi untuk
berkembang, berkompertisi untuk mendapatkan air dan mineral, dan masih banyak lagi yang
mengakibatkan kerugian bagi petani yang membuat jarak tanam tidak tepat dan tidak benar
(Raja, 2019 dan Suriani, 2019)
Jarak tanam juga sangat berpengaruh terhadap kondisi iklim mikro disekitar tanaman dan
penerimaan sinar matahari. Jarak tanam yang rapat dapat menyebabkan kelembapan udara yang
tinggi disekitar tanaman, pertumbuhan dahan terhambat sehingga mahkota pohon yang tidak
rimbun, cahaya matahari tidak dapat diterima dengan baik oleh tanaman sehingga proses
fotosintesis terhambat dan produksi buah tidak maksimal, meskipun tanaman diberikan pupuk
yang cukup yang banyak mengandung fosfor. Kondisi ini tidak menguntungkan untuk
pertumbuhan tanaman karena tanaman mudah terserang penyakit. Jarak tanam yang ideal untuk
suatu tanaman adalah jarak tanam yang mampu meningkatkan produktivitas lahan, efisien
dalam penggunaan cahaya matahari (kanopinya tidak saling menaungi atau kanopinya masih
saling berjauhan), tidak terjadi kompetisi air dan hara antara tanaman sehingga pertumbuhan
tanaman optimal dengan produksi yang maksimal.
Dalam upaya pengembangan tanaman buah-buahan juga menghadapi ketersediaan
lahan produktif yang sesuai untuk budidaya tanaman yang semakin berkurang seiring dengan
laju alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Di lain pihak permintaan terhadap komoditas buahbuahan (konsumsi dalam negeri) terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah
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penduduk, meningkatnya perekonomian masyarakat serta kesadaran akan pentingnya gizi
untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu peluang ekspor untuk komoditas buah-buahan juga
masih terbuka dan berpeluang untuk ditingkatkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk
mengatisipasi semakin berkurangnya lahan dan memenuhi permintaan dalam negeri dan ekspor,
maka perlu dilakukan penanaman tanaman buah-buahan dengan jarak rapat (high density
planting/HDP). Dengan jarak tanam rapat maka produktivitas lahan dan produktivitas tanaman
akan dapat meningkat akibat lebih efisiennya penggunaan cahaya matahari dan lahan (air dan
hara).
Saat ini penerapan sistem jarak tanam rapat (kepadatan tinggi) sudah banyak diterapkan
baik untuk komoditas tanaman semusim maupun komoditas tanaman tahunan. Sistem ini
mampu meningkatkan hasil panen yang cukup signifikan tanpa menambah ruang yang
dibutuhkan untuk penambahan tanaman. Di beberapa negara sudah cukup banyak yang
menerapkan sistem jarak tanam rapat. Untuk beberapa komoditas tanaman buah tahunan juga
sudah mulai banyak yang dikembangkan, seperti untuk komoditas mangga, jeruk, apel, jambu
biji dan lain-lain.
Yuliati (2017) dan Yuliati (2018), serta Armando (2017) memaparkan bahwa jarak
tanam rapat (High Density Planting/HDP) dan jarak tanam sangat rapat (Ultra High Density
Planting/UHDP) pengelolaan terpadu tanaman. Pengaturan kerapatan tanaman mengarah pada
pembentukan arsitektur tanaman rendah/cebol dengan ketinggian tanaman 1,5-2 m dari
permukaan tanah. Dengan modifikasi kanopi, penyebaran dan intersepsi cahaya akan merata,
serta memudahkan praktek budidaya tanaman. Dengan pola tanam HDP maupun UHDP akan
terjadi peningkatan produksi per unit area, mereduksi masa persiapan reproduktif (gestation
period) dan buah seragam (ukuran, bentuk, cita rasa). Dengan demikian konsep jarak tanam
rapat meliputi: (1) pertimbangan ekonomi, dengan akomodasi jumlah tanaman maksimum per
unit area memungkinkan memperoleh keuntungan maksimum dengan memperhatikan status
tanah, (2) pemanfaatan ruang vertikal dan horizontal terbaik untuk aplikasi input guna
menetapkan populasi optimum melalui manipulasi ukuran tanaman, (3) pembentukan tanaman
rendah/cebol dengan memodifikasi kanopi dan (4) penetrasi dan distribusi cahaya secara merata
dalam kanopi tanaman untuk meningkatkan jumlah daun tersinari sehingga meningkatkan
aktivitas fotosintesa dalam daun. Komponen jarak tanam rapat meliputi : (1) penggunaan
verietas cebol, (2) kerapatan tanam, (3) pemangkasan intensif (pangkas bentuk dan pangkas
produksi), (4) pengelolaan tanaman yang optimal: mulsa, fertigasi, pengairan (drip irrigation),
pengendalian OPT terpadu, (5) penggunaan bioregulator untuk mereduksi fase vegetatif,
memacu pembungaan dan mereduksi fruit drop dan (6) sistem pertanaman, terkait pengaturan
sistem barisan tanam (1/1, 2/1) untuk memudahkan aplikasi mekanisasi dan optimalisasi
distribusi penyinaran dalam kanopi.
Perkebunan mangga di Tiongkok sudah menanam mangga berjarak 3 m x 2,5 m atau
populasi 1.333 pohon mangga setiap hektar. Kondisi tanaman sangat baik dan bersosok relatif
pendek sekitar 2 m serta berjarak tanam rapat yang dikenal dengan sebutan ultra high density
planting (UHDP). Sistem pertanaman itu merupakan metode pengelolaan tanaman secara
terpadu melalui pengaturan jarak tanam rapat dan pembentukan arsitektur tanaman rendah.
Tujuannya memudahkan budidaya tanaman dan pemanenan. Kesuksesan teknik itu bergantung
pada pemangkasan intensif serta modifikasi kanopi agar intersepsi dan distribusi cahaya
matahari merata ke semua bagian tanaman. Manfaat UHDP pada mangga antara lain dapat
meningkatkan produktivitas hingga 2–3 kali, mengurangi air yang digunakan untuk irigasi
hingga 50%, serta meningkatkan serapan pupuk oleh tanaman ketika fertigasi dipraktikkan
Populasi normal tanaman jeruk yang digunakan di Indonesia antara 400 - 500
pohon/ha. Dengan populasi tersebut menghasilkan pendapatan antara 20 - 40 ton/ha, produksi
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ini diperoleh setelah menerapkan teknologi di kebun. Produktivitas tersebut masih jauh
dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh negara-negara eksportir jeruk dunia yang
mengembangkan jeruk dengan kontribusi/kerapatan tinggi (hingga 1.800 pohon/ha). Menurut
Triwiratno dan Pratikno (2020) bahwa Balitjestro sedang mengembangkan teknologi budidaya
jeruk SITARA yang dikembangkan oleh Balitjestro dengan populasi tanaman 956 pohon /
hektar dilengkapi dengan teknologi khusus, antara lain geometri tanaman (arah baris, jarak
tanam, dan pola pola penanaman), manajemen pohon pendek dan manajemen kanopi,
manajemen nutrisi, dan manajemen OPT. Usahatani jeruk SITARA memiliki beberapa
keunggulan, antara lain, panen awal lebih banyak, penggunaan saprodi dan tenaga kerja lebih
efisien, penerimaan masyarakat lebih tinggi dan sangat cocok dikembangkan oleh petani.
Dengan menerapkan teknologi SITARA, jeruk Siam di Banyuwangi yang menghasilkan panen
pertama saat berumur 3 tahun bisa panen pada umur 2 tahun. Hasil panen pertama juga
meningkat tiga kali lipat (12,30 ton / ha) dibandingkan dengan kebun jeruk jumlah normal (4,2
ton/ha). Dengan demikian, biaya yang dikelurkan untuk menghasilkan per kilogram buah
menjadi lebih efisien. Jika harga jual buah dari hasil jeruk SITARA sama dengan jeruk populasi
normal, petani jeruk SITARA bisa mendapatkan penghasilan dan keuntungan lebih banyak.
Jarak Tanam Rapat Pada Manggis
Tanaman manggis yang ada saat ini sebagian besar masih merupakan tanaman hutan,
ladang atau pekarangan dengan jarak tanam yang tidak teratur. Ada sebagian kecil yang sudah
mengebunkan tanaman manggis dengan jarak tanam normal yang lebih teratur 8 x 8 m sampai
10 x 10 m dengan populasi berkisar antara 100 – 150 pohon/ha. Produksi dan produktivitas
manggis ini masih relatif rendah karena masih belum efisien dalam penggunaan lahan dan
sinar matahari. Banyak lahan di antara tanaman yang tidak produktif akibat masih longgarnya
jarak tanam atau belum efisiennya pemanfaatan sinar matahari (masih banyak sinar matahari
yang tidak dimanfaatkan karena jarak antar tanaman yang relatif jauh) atau sinar matahari
terhalang akibat saling tumpang tindihnya daun antar tanaman (jarak tanam tidak teratur).
Kondisi tanaman manggis ini perlu segera diperbaiki agar produktivitas per satuan luas
dapat meningkat cukup signifikan guna memenuhi permintaan produk buah manggis
berkualitas yang terus meningkat baik untuk kebutuhan pasar dalam negeri maupun untuk
meningkatkan ekspor. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan menambah
populasi tanaman dengan mengatur jarak tanam menjadi lebih rapat dibanding jarak tanam
normal. Dengan jarak tanam yang rapat maka populasi tanaman akan meningkat,
produktivitas lahan juga akan meningkat serta penggunaan sinar matahari lebih efisien untuk
proses fotosintesis. Pada tanaman manggis penerapan jarak tanam rapat agak berbeda dengan
mangga dan jeruk. Pada tanaman mangga dan jeruk untuk bisa menerapkan jarak tanam rapat,
maka tanaman harus rajin dipangkas baik pemangkasan bentuk maupun pemangkasan
pemeliharaan. Sedangkan pada tanaman manggis hampir tidak dikenal dengan pemangkasan
bentuk, kecuali pemangkasan pemeliharaan (membuang cabang/ranting yang sakit atau
mengganggu cabang/ ranting lainnya). Penanaman dengan jarak tanam rapat pada manggis ini
memiliki peluang keberhasilan dan keuntungan yang cukup tinggi karena:
1.
2.
3.

Tampilan morfologi dan fisiologi tanaman yang memenuhi syarat untuk dirapatkan
jaraknya (benih manggis yang berasal dari sambung pucuk akan memiliki pertumbuhan
yang lebih lambat dibanding dari biji)
Penambahan populasi tanaman yang cukup signifikan dalam luasan tertentu tidak
memerlukan lahan yang luas (adanya efisiensi lahan)
Pemanfaatan sinar matahari untuk mendukung proses fotosintesis menjadi lebih efisien
sehingga pertumbuhan dan produksi manggis bisa optimal
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4.

Teknologi budidaya (pemupukan, pengairan, pengendalian hama penyakit sampai panen)
untuk mendukung penerapan budidaya manggis dengan jarak tanam rapat sudah tersedia
dan lebih mudah dilakukan.

Berdasarkan data hasil penelitian Balitbu Tropika dan Puslitbang Hortikultura
menunjukkan bahwa keberhasilan sambung pucuk pada manggis sudah cukup tinggi (Jawal et
al., 1989; Jawal et al., 2007; Jawal et al.,2010), tanaman sambung pucuk umur 1 – 2 tahun
sudah mulai berbuah, tanaman sambung pucuk yang ditanam di lapangan memiliki tampilan
yang relatif cebol atau pertumbuhannya lambat. Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap
30 benih sambung (umur benih sambungannya sudah mencapai 2 tahun setelah sambung) yang
sudah ditanam sejak tahun 2004 (berumur sekitar 16 tahun sejak tanam) di kebun percobaan
Aripan, Solok, menunjukkan rata-rata tinggi 2,30 m dengan lebar tajuk rata-rata 2,28 m.
Produksi tanaman berumur 5 tahun setelah tanam rata-rata berjumlah 14 – 15 buah perpohon
(setara dengan 1,2 – 1,5 kg/pohon). Tetapi sebenarnya ada beberapa tanaman manggis yang
sudah bisa menghasilkan jumlah buah sebanyak 50 buah/pohon atau setara dengan 4-5
kg/pohon. Produksi selanjutnya bervariasi tetapi menunjukkan tren meningkat dan pada umur
10 tahun setelah tanam, rata-rata produksi buahnya sebanyak 65 – 66 buah/pohon atau setara
dengan 6 – 7 kg/pohon. Namun ada beberapa tanaman yang bisa menghasilkan buah sampai
230 buah perpohon atau setara dengan 21-23 kg/pohon. Apabila dihitung sejak sambung maka
benih manggis hasil sambung pucuk yang di tanam di KP Aripan sudah berumur 18 tahun sejak
sambung (Gambar 1)
Hasil pengamatan terhadap 10 benih manggis sambung pucuk (Umur benih sambung baru
1 tahun setelah sambung) yang ditanam pada tahun 2010 (Mulyono, Jawal dan Kiloes, 2015)
dan (Mulyono et al., 2015) di kebun percobaan Subang menunjukkan rata-rata tinggi tanaman
sekitar 1,26 m dengan lebar tajuk sekitar 1,34 m. Tanaman yang berada di Subang saat ini baru
berumur 10 tahun lebih sejak tanam dan tanamannya sudah berproduksi tetapi produksinya
belum teramati dengan baik (Gambar 2).
Tabel 2. Kondisi tanaman manggis asal benih dari sambung pucuk di KP Aripan Solok dan KP
Subang
Umur benih
sambung
(tahun)

Waktu
tanam

Aripan

>2

2004

Subang

1

2010

Lokasi
KP

Umur
tanaman
(th setelah
tanam)
5
16
10

Tinggi
tanaman
(m)

Lebar
kanopi
(m)

Produktivitas
buah
(kg/pohon)

2.3
1.26

2.28
1.34

1.2-1.5
21-23
-

Gambar 1. Kondisi tanaman mangis sambung pucuk yang telah berumur 16 tahun sejak tanam di
Kebun Percobaan Aripan, Solok
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Gambar 2. Tanaman manggis hasil sambung pucuk yang telah berumur 10 tahun sejak tanam di
Kebun Percobaan Subang, Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap benih sambung pucuk manggis yang sudah
ditanam di Kebun Percobaan Aripan, Solok dan Kebun Percobaan Subang, Jawa Barat
menunjukkan bahwa pertumbuhan benih sambung relatif lambat (lebih cebol) dibandingkan
dengan pertumbuahan benih asal biji. Tanaman manggis hasil sambung pucuk yang berumur
16 tahun sejak tanam memiliki tinggi rata 2,30 m dengan lebar kanopi 2,28 m, sedangkan di
Subang untuk tanaman manggis hasil sambung pucuk yang berumur 10 tahun lebih sejak tanam
baru memiliki tinggi rata-rata 1,26 m dengan lebar kanopi 1,34 m. Sementara itu, tanaman
manggis yang berasal dari biji pada umur 10 tahun sejak tanam umumnya sudah mencapai
tinggi 5 meter atau lebih dengan lebar kanopi juga hampir mencapai 5 meter atau lebih. Dari
hasil pengamatan selama ini terhadap pertumbuhan benih sambung pucuk manggis yang sudah
berumur 16 tahun sejak tanam masih memiliki lebar kanopi sekitar 2,30 m, sehingga masih
sangat dimungkinkan untuk melakukan penanaman manggis dengan jarak tanam yang rapat,
yaitu 4 x 4 m dengan efektifitas lahan sebesar 80% maka jumlah populasinya sekitar 500
pohon/ha.
Potensi produktivitas saat tanaman berumur 5 tahun setelah tanam bisa mencapai 2 – 2,5
ton (500 pohon x 5 kg) perhektar, kemudian produktivitas ini akan meningkat setiap tahunnya.
Pada umur 10 tahun potensi produksinya bisa mencapai 10.5 – 11.50 ton (500 x 21-23 kg).
Produktivitas ini akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya umur tanaman dengan
meningkatnya kemampuan produksi setiap tanaman. Peningkatan produksi setiap tanaman ini
juga perlu dikelola dengan baik termasuk pemberian air dan hara tanamannya. Potensi
produktivitas manggis dengan jarak tanam rapat ini jauh lebih tinggi yaitu 10,5 – 11,5 ton/ha
untuk tanaman yang baru berumur 10 tahun sejak tanam, dibandingkan dengan produktivitas
saat ini yang hanya mencapai antara 7 – 11 ton/ha untuk tanaman yang telah berumur puluhan
tahun. Penerapan jarak tanam rapat dengan populasi 500 pohon/ha akan memudahkan
pengelolaan tanaman mulai dari pemeliharaan, pemupukan, pengendalian hama penyakit,
pembungkusan buah (kalau perlu) sampai panen.
Tabel 3. Perbandingan produktivitas dan potensi produktivitas antara pola tanam jarak tanam
biasa dengan jarak tanam rapat pada manggis
Jarak Tanam
Biasa
Rapat

8x8 m
4x4 m

Populasi
tanaman per ha

Umur tanaman
(tahun)

Produktivitas
(kg/pohon)

125
500

>20
5
10

5
21-23
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Melihat perilaku petumbuhan tanaman manggis hasil sambung pucuk ini diperkirakan
pada umur 25-30 tahun setelah tanam, kanopi tanaman di duga akan saling bersentuhan dan
saling tumpang tindih antara satu pohon dengan pohon lainnya. Untuk memperpanjang masa
terjadinya tumpang tindih kanopi maka sistem tanam perlu dimodifikasi, dengan menanam
tanaman manggis yang selang seling (zig zag). Baris pertama, ketiga, kelima dan seterusnya
barisan sejajar, sedangkan untuk barisan kedua, keempat dan seterusnya dimulai diantara
(ditengah) tanaman 1 dengan tanaman 2 (Gambar 4). Setelah berumur lebih dari 30 tahun, perlu
dilakukan pemangkasan pemeliharaan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kanopi antar
pohon. Pada umur lebih lanjut apabila sudah tidak mungkin dilakukan pemangkasan
pemeliharaan maka sudah perlu dilakukan penjarangan pohon untuk mengurangi populasi
tanaman sesuai dengan kondisi di lapangan.

Gambar 4. Pola tanam manggis dengan jarak tanam rapat (4 x 4 m), model zig-zag.

KESIMPULAN
Penerapan jarak tanam rapat pada manggis yaitu 4 x 4 m, jika efektifitas lahan sekitar
80% maka populasinya sekitar 500 pohon/ha. Potensi produktivitas tanaman berumur 5 tahun
bisa mencapai 4-5 kg/pohon, sehingga produktivitas per luasan lahan bisa mencapai 2–2.5
ton/ha dan pada umur 10 tahun diperkirakan bisa mencapai 10.5 – 11.50 ton/ha. Potensi
produktivitas manggis dengan jarak tanam rapat untuk tanaman yang baru berumur 10 tahun
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas tanaman saat ini yang telah berumur
puluhan tahun yang hanya mencapai antara 7 – 11 ton/ha.
Penerapan jarak tanam rapat untuk tanaman manggis sebaiknya menggunakan pola tanam
model zig-zag. dan menggunakan bahan tanaman/benih sambung pucuk karena
pertumbuhannya yang lebih lambat (cebol) karena dapat mengefieisnsikan pemanfaatan lahan
dan sinar matahari.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim (2018) Data Pertanian dan Analisisnya 5 Tahun Terakhir Periode 2012-2016, Web
Page. Tersedia pada: http://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Data-Pertanian-DanAnalisisnya-5-Tahun-Terakhir-Periode-2012-2016-1.pdf.
Armando, R. (2017) Budidaya mangga ultra padat di India, Web Page. Tersedia pada:
https://suburonlineblog.wordpress.com/2017/01/05/budidaya-mangga-ultra-padat-diindia (Diakses: 15 Juni 2020).
Jawal, M. A. S. et al. (1989) “Pengaruh panjang entris dan model sambungan pada bagian
batang bawah muda dan setengah tua pada perbanyakan manggis,” Penel. Hort, 3(2), hal.

78

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

12–18.
Jawal, M. A. S. et al. (2007) “Pengaruh posisi sayatan dan penyisipan entris pada batang bawah
terhadap keberhasilan penyambungan dan kecepatan pertumbuhan benih manggis,” J.
Hort, 17(4), hal. 328–334.
Jawal, M. A. S. et al. (2010) “Penggunaan jenis entris, posisi sambungan, dan posisi penyisipan
entris pada batang bawah terhadap keberhasilan penyambungan dan pemacuan
pertumbuhan bibit manggis,” J. Hort, 20(4), hal. 352–359.
Moeldoko (2019) Tiap satu tahun terjadi penyusutan lahan pertanian 128 ribu hektar, Web
Page. Tersedia pada: https://www.merdeka.com/uang/moeldoko-tiap-satu-tahun-terjadipenyusutan-lahan-pertanian-128-ribu-hektar.html (Diakses: 15 Juni 2020).
Mulyono, D., Jawal, M. A. S. dan dan Kiloes, A. (2015a) “Keragaman Pertumbuhan Beberapa
Varietas Manggis (Garcinia mangostana L.),” Prosiding Seminar Nasional Buah Tropika
Nusantara II. Balitbu Tropika, Puslitbang Hortikultura. Badan Litbang Pertanian.
Mulyono, D., Jawal, M. A. S. dan dan Kiloes, A. (2015b) “Keragaman Pertumbuhan Tanaman
di dalam varietas dan antar varietas Manggis (Garcinia mangostana L.),” Prosiding
Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Genetik Pertanian. Balai Besar
Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Litbang Pertanian.
Raja, H. (2019) Manfaat Dari Pengaturan Jarak Tanam Pada Tanaman, Web Page. Tersedia
pada: http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/77024/Manfaat-Dari-Pengaturan-JarakTanam--Pada-Tanaman/ (Diakses: 20 Juni 2020).
Suriani (2019) Pengaturan Jarak Tanam, Web Page. Tersedia pada: http://cybex.pertanian.
go.id/mobile/artikel/76975/Pengaturan-Jarak-Tanam/.
Triwiratno, A. dan Pratikno, S. (2020) Sitara Jeruk Tanam Rapat Hasil Maksimal. Tersedia
pada: https://tabloidsinartani.com/ detail/indeks/tekno-lingkungan/12234-Sitara-JerukTanam-Rapat-Hasil-Maksimal (Diakses: 26 Juni 2020).
Yuliati, S. (2017) “Peningkatan produktivitas mangga dengan pemanfaatan teknik Ultra High
Density Planting (UHDP).,” Materi disampaikan pada acara Gelar Perbenihan dan
Sumberdaya Genetik Mangga Indonesia, Pasuruan, 3-5 Nopember 2017.
Yuliati, S. (2018) Populasi naik 10 kali, Web Page. Tersedia pada: https://www.trubusonline.co.id/populasi-naik-10-kali/ (Diakses: 18 Juni 2020).

79

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

Pengaruh Pemotongan Stek Batang dan Benzyl Amino Purine (BAP)
terhadap Pertumbuhan Bibit Nanas (Ananas Comosus (L) Merr) Cv. Pasir
Kelud 1
The Effect of Stem Cuttings and Benzyl Amino Purine (BAP) on the
Growth of Pineapple (Ananas Comosus (L) Merr) Cv. Pasir Kelud 1
Agus Suryanto1*, Mahardhika Silvia R1
1

Jurusan Budidaya Pertanian, Fakutas Pertanian, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Malang
65145 Jawa Timur, Indonesia
*

email korespondensi: asrfp@ub.ac.id

ABSTRACT
Stem cuttings are a simple method for producing pineapple seedlings in a relatively fast
time. Propagation of seedlings by stem cuttings is an effort to provide pineapple seeds for
Smooth Cayenne cultivar Pasir Kelud -1 in a short time. The addition of the growth regulator
Benzyl Amino Purine (BAP) is intended to obtain maximum and uniform stem cutting
germination. The research was conducted in Ngancar Village, Kediri Regency. The research
conducted using randomized block design (RBD) with a combination of treatment of pineapple
stem cuttings which were cut into 4, 6, 8, 10 parts and BAP 0.1 g L-1 and 0.2 g L-1. The results
showed that 6 cuttings + BAP 0.2 g L-1 produced a growth percentage of 69%, the same as the
treatment of 4 cuttings 67% and 4 cuttings + BAP 0.2 g l-1 as 81%. Up to 6 stem cuttings have
plant height, number of leaves, leaf area, wet weight and dry weight of the plant which are
relatively the same as 4 pieces of stem cuttings. Cutting more than 6 stem cuttings will reduce
the percentage of plant growth.
Keywords: Stem cuttings, Benzyl Amino Purine, PK-1 Pineapple, Pineapple
ABSTRAK
Stek batang adalah metode yang sederhana untuk menghasilkan bibit tanaman nanas yang
murah, mudah dan seragam dalam waktu yang relatif cepat. Perbanyakan bibit dengan stek
batang merupakan upaya penyediaan bibit nanas Smooth Cayenne kultivar Pasir Kelud -1 dalam
waktu singkat. Penambahan zat pengatur tumbuh Benzyl Amino Purine (BAP) dimaksudkan
agar diperoleh perkecambahan stek batang yang maksimal dan seragam. Penelitian dilakukan
di Desa Ngancar, Kabupaten Kediri. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok
(RAK) dengan kombinasi perlakuan stek batang nanas yang dipotong menjadi 4, 6, 8, 10 bagian
dan pemberian BAP 0,1 g L-1 dan 0,2 g L-1. Hasil penelitian menunjukkan potongan 6 stek
batang + BAP 0,2 g L-1 menghasilkan persentase pertumbuhan 69%, sama dengan perlakuan
potongan 4 stek batang sebesar 67% dan perlakuan potongan 4 stek + BAP 0,2 g L-1 yaitu 81%.
Potongan stek batang hingga 6 stek batang, mempunyai tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun,
berat basah dan berat kering tanaman yang relatif sama dengan potongan 4 stek batang.
Pemotongan batang lebih dari 6 stek batang akan menurunkan persentase pertumbuhan stek.
Kata Kunci: Stek batang, Benzyl Amino Purine, Nanas PK-1, Nanas
PENDAHULUAN
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Gunung Kelud yang berada di sebelah timur Kabupaten Kediri adalah gunung berapi
aktif yang sering erupsi dan menimbulkan bencana kerugian moril dan materiil. Pada sisi lain,
beberapa tahun setelah erupsi, lahan akan menjadi subur dan produktif dengan berbagai
komoditas tanaman, antara lain tanaman nanas (Ananas comosus (L) Merr.). Tanaman ini
merupakan berkah bagi masyarakat Kabupaten Kediri yang berada di lereng Gunung Kelud
karena sifat fisiologi tanaman nanas yang mampu tumbuh pada lingkungan bekas erupsi. Luas
lahan budidaya tanaman nanas di Kabupaten Kediri yang terletak di lereng barat Gunung Kelud
pada tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 7.650 hektar dengan sentra budidaya di
Kecamatan Ngancar yakni sekitar 7.000 ha, kemudian Plosoklaten 250 ha, dan sebagian kecil
di kecamatan Wates, Puncu dan Ringinrejo.
Tanaman nanas yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Kediri adalah jenis Queen
dengan kultivar Lokal dan Simplex. Jenis ini mempunyai buah yang relatif kecil dengan rasa
masam. Pada saat ini mulai dikenal jenis Smooth Cayenne dengan kultivar Pasir Kelud 1 (PK1) dan Madu Kelud (MK) yang mempunyai buah lebih besar, rasa manis, warna buah kuning
dan morfologi daun tidak berduri. Introduksi tanaman nanas jenis Smooth Cayenne kultivar
Pasir Kelud dan Madu Kelud mendapat apresiasi masyarakat pelaku budidaya nanas, namun
terkendala dengan penyediaan bibit karena saat ini hanya terdapat tanaman induk pada areal
sekitar 1 - 2 ha saja. Perbanyakan bibit tanaman nanas umumnya diperoleh dari mahkota bunga
(crown) dan anakan yang tumbuh dari batang. Untuk mempercepat penyediaan bibit maka dapat
dimanfaatkan perbanyakan bibit dari batang nanas, yakni dengan pemotongan batang menjadi
beberapa stek batang.
Batang tanaman nanas dapat menjadi bahan perbanyakan vegetatif sebagai stek batang
karena mempunyai mata tunas. Bartolomew et al. (2002) menyatakan, batang yang digunakan
sebagai stek diperoleh dari tanaman setelah panen. Keunggulan stek batang menurut Hadiati
(2011) adalah mudah diperoleh, murah dan mudah dilakukan. Batang nanas dapat dibagi
menjadi 2-6 bagian. Stek batang merupakan metode yang sederhana untuk menghasilkan bibit
tanaman nanas yang seragam dan dalam waktu yang relatif lebih cepat kurang lebih 3 bulan
(Widodo, 2009). Batang nanas yang akan digunakan dipotong menjadi 2, bagian atas-tengah
dan bagian bawah batang, potongan tersebut selanjutnya dibelah menjadi 2-4 bagian. Apabila
diameter batang cukup besar, maka dapat dipotong hingga menjadi 6 bagian (Balitbu, 2017).
Untuk memacu perkecambahan stek batang dapat ditambahkan Benzyl Amino Purine atau biasa
disebut BAP (6-benzylaminopurine), yang termasuk dalam kelompok sitokinin. Sitokinin
merupakan salah satu fitohormon fitohormon yang dapat merangsang pembelahan dan
diferensiasi sel mitosis sehingga terjadi pertumbuhan sel tanaman (Lindung dan Widyaiswara,
2014). Penambahan fitohormon dapat merangsang pembelahan dan diferensiasi sel mitosis,
mempercepat pemecahan masa dormansi tunas dan percepatan umur muncul mata tunas.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan teknologi perbanyakan tanaman nanas yang
berasal dari stek batang dengan kombinasi pemberian BAP agar diperoleh perbanyakan
tanaman nanas Smooth Cayenne kultivar Pasir Kelud 1 (PK-1) yang sederhana namun
mempunyai persentase perkecambahan maksimal.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2020 di Desa Ngancar, Kecamatan
Ngancar, Kabupaten Kediri. Lokasi berada di sekitar kaki gunung Kelud dengan ketinggian
300-400 mdpl., jenis tanah Regosol. Tingkat curah hujan di Kabupaten Kediri sekitar 347,46
mm per bulan pada tahun 2016 dengan suhu udara 23oC-31oC. Peralatan yang digunakan yaitu
Leaf Area Meter (LAM), timbangan, pisau, meteran, penggaris, pipa untuk membuat lubang
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tanam, hand sprayer, saringan untuk meniriskan stek batang, mulsa plastik hitam perak (MPHP)
untuk penyungkupan, kamera, buku dan alat tulis. Bahan yang digunakan untuk antara lain
batang nanas Smooth Cayenne kultivar Pasir Kelud 1 (PK-1), Benzyl Amino Purine (BAP),
air sebagai campuran BAP, Fungisida Agrept 20 WP, Ridomil Gold MZ 4/64 WP, dan Dithane
M-45 dan pupuk kompos. Batang nanas dipotong menjadi 4, 6, 8, dan 10 bagian atau stek.
Potongan horisontal batang dengan ketebalan 2,5 cm dipotong secara vertikal menjadi 4 – 10
stek batang seperti pada Gambar 1. dengan ketebalan 2,5 cm. Stek batang yang telah dipotong
direndam dalam larutan BAP sesuai perlakuan selama 30 menit kemudian dikering-anginkan.
Penelitian dilakukan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) diulang 3 kali.
Terdapat 12 perlakuan kombinasi potongan batang dan BAP, yaitu : (A) potongan 4 stek batang,
(B) potongan 4 stek batang + BAP 0.1 g L-1, (C) potongan 4 stek batang + BAP 0.2 g L-1, (D)
potongan 6 stek batang, (E) potongan 6 stek batang + BAP 0.1 g L-1, (F) potongan 6 stek batang
+ BAP 0.2 g L-1, (G) potongan 8 stek batang, (H) potongan 8 stek batang + BAP 0.1 g L-1, (I)
potongan 8 stek batang + BAP 0.2 g L-1, (J) potongan 10 stek batang, (K) potongan 10 stek
batang + BAP 0.1 g L-1, (L) potongan 10 stek batang + BAP 0.2 g L-1. Persentase pertumbuhan
stek batang diamati pada 30, 60, dan 90 hst. Parameter pertumbuhan tanaman diamati pada
90 hst meliputi tinggi tanaman (cm), persentase pertumbuhan stek batang (%), jumlah daun dan
luas daun per tanaman, berat basah dan berat kering tanaman per tanaman.
Data dianalisa menggunakan analysis of variance (ANOVA) pada tingkat 5%, dan jika
terdapat beda nyata dilanjutkan dengan uji DMRT 5% untuk mengetahui perbedaan diantara
perlakuan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Presentase Pertumbuhan Stek Batang
Data Tabel 1 menunjukkan pada 30 hst, semua perlakuan potongan 4 stek batang dan 6
stek batang dan potongan 8 stek dan 10 stek dengan penambahan BAP mempunyai persentase
perkecambahan yang sama dan diatas perlakuan potongan 8 dan 10 stek batang tanpa pemberian
BAP. Pada pengamatan 60 hingga 90 hst, terdapat pola yang hampir sama, seperti pada
pengamatan 90 hst, yakni perlakuan potongan 4 stek batang, potongan 4 stek batang + BAP 0.2
g L-1 dan 6 stek batang + BAP 0.2 g L-1 mempunyai persentase perkecambahan yang sama,
berturut-turut 67.36%, 80.56% dan 69.44% yang relatif lebih tinggi dibanding perlakuan yang
lain. Perlakuan potongan 8 dan 10 stek batang menunjukkan persentase perkecambahan yang
rendah walaupun ditambahkan BAP 0.1 – 0.2 g L-1.
a.

b.
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c.

d.

Gambar 1. Berbagai potongan melintang stek batang; Keterangan : (a) 4 stek, (b) 6 stek,
(d) 10 stek

(c) 8 stek, dan

Pemotongan batang menjadi untuk bahan tanam memberikan pertumbuhan yang lebih
banyak dan seragam serta lebih baik dibandingkan dengan batang yang tidak dipotong, menurut
Olaniyi dan Kelani (2010) hal tersebut dipengaruhi oleh stimulasi tunas batang. Pemotongan
batang nanas yang mengandung tunas sebagai bahan tanam bertujuan untuk memecah dominasi
apikal yang sebelumnya dipengaruhi oleh hormon yang diproduksi diujung batang dan
memiliki efek supresif pada tunas lateral (Reinhardt et al., 2017). Weerasinghe dan Siriwardana
(2006) menyatakan setiap 2 cm potongan stek batang tanaman nanas menghasilkan 3 – 5 tunas.
Perbedaan waktu muncul tunas dan persentase jumlah tanaman berkaitan dengan potensi
yang berbeda antara batang nanas bagian atas dan bawah. Batang nanas bagian atas memiliki
potensi pertumbuhan tunas lebih baik dibandingkan batang bagian bawah. Batang bagian atas
memiliki jaringan sel baru yang mendukung pertumbuhan tunas (Luqmantoro, 2018).
Penambahan BAP pada potongan stek batang menunjukkan pengaruh pada persentase
pertumbuhan stek batang. Al-Saif et al. (2011) menyatakan konsentrasi BAP yang optimal
untuk tanaman berkisar antara 1.0 dan 4.0 mg L-1. Pemberian konsentrasi BAP yang lebih besar
pada tanaman menunjukkan peningkatan laju poliferasi. Namun, pemberian fitohormon dalam
dosis yang lebih tinggi tidak dianjurkan karena dapat menjadi polusi bagi lingkung dan dan
kurang baik dalam segi biaya. Pada penelitian pertumbuhan stek batang secara in vitro,
pemberian 0.005 g L-1 BAP dapat memacu pertumbuhan tunas dan perlakuan tersebut cukup
untuk menginduksi pembelahan sel pada daun (Zuraida et al,. 2011).
Tinggi Tanaman, Jumlah Daun per Tanaman, Rerata Luas Daun, Tinggi Tanaman dan
Berat Kering Tanaman
Data pada Tabel 2 menunjukkan tinggi tanaman yang relatif sama pada semua perlakuan,
yakni berkisar 19.38 cm pada potongan 10 stek + BAP 0.2 g L-1 hingga 22.17 cm pada
perlakuan potongan 4 stek + BAP 0.2 g L-1.
Penambahan BAP 0.1 – 0.2 g L-1 mampu meningkatkan jumlah daun pada perlakuan
potongan 4 stek batang dengan nilai 14.92 – 15.83 helai daun yang sama dengan perlakuan
potongan 6 stek + BAP 0.2 g L-1 yakni 13.58 helai daun. Pemotongan batang menjadi lebih
dari 6 stek mengakibatkan jumlah daun berkurang dari 13 helai.
Luas daun per tanaman pada 90 hst menunjukkan perlakuan potongan 4 dan 6 stek batang
dengan berbagai dosis BAP memiliki nilai rerata luas daun paling tinggi dari perlakuan lainnya
antara 103.69 -133.46 cm2. Semakin banyak jumlah potongan stek yaitu 8 stek dan 10 stek.
maka luas daun semakin rendah.
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Pada berat kering terlihat semua perlakuan potongan 4 stek dan perlakuan potongan 6
stek + BAP 0.1 g L-1 dan BAP 0.2 g L-1 menunjukkan hasil yang lebih tinggi dari perlakuan
yang lain. Perlakuan potongan 6 stek tanpa BAP dan semua perlakuan potongan 8 stek dan 10
stek dengan berbagai dosis BAP menunjukkan nilai berat kering yang hampir sama.
Perlakuan berbagai potongan stek batang dan dosis BAP berpengaruh pada pertumbuhan
tanaman nanas PK-1. Perlakuan potongan 4 stek batang dan 6 stek batang dengan dosis BAP
0.2 g L-1 menunjukkan tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun daun, yang paling tinggi diantara
perlakuan yang lain. Potongan stek dengan jumlah yang kecil dapat menumbuhkan tanaman
lebih baik dibandingkan dengan jumlah potongan stek yang lebih besar.
Semakin meningkat pemberian BAP pada stek batang menunjukkan hasil yang lebih
tinggi pada setiap perlakuan potongan yang sama. Namun hasil rerata pada luas dan jumlah
daun serta berat basah dan kering tanaman menunjukkan nilai dari pemberian dosis 0.1 g L-1
BAP pada 4 stek menunjukkan hasil tertinggi. Perlakuan potongan 4 stek dengan berbagai dosis
BAP memberikan nilai rerata tinggi tanaman yang paling tinggi daripada perlakuan potongan
stek lainnya. Ebre et al. (2016) menyatakan bahwa semakin berat batang nanas maka
menghasilkan bibit yang besar dan semakin tinggi kualitasnya. Batang nanas yang dipotong
menjadi 20 cm menunjukkan produktivitas yang tinggi, namun batangyang dipotong menjadi 5
cm memberikan jumlah bibit yang paling banyak. Bagian batang yang digunakan sebagai stek
juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Semakin cepat masa pecah tunas,
maka akan diikuti oleh bertambahnya tinggi tanaman (Hadiati, 2011). Benzyl Amino Purine
selaku fitohormon dapat mempengaruhi pemecahan tunas, tinggi tunas, jumlah daun dan jumlah
tanaman dari stek batang nanas.
Tabel 1. Rata-rata persentase pertumbuhan stek batang tanaman nanas Kultivar Pasir Kelud - 1
pada 30 hst, 60 hst, dan 90 hst
Pertumbuhan Stek (%) pada (hst)
30
60
90
47.92 cd
66.67 de
67.36 cde
48.61 cd
60.42 bcde
60.42 bcd
54.17 d
75.69 e
80.56 e
31.25 abc
50.69 bcd
54.17 abcd
34.72 abcd 54.86 bcd
56.25 bcd
51.39 d
65.28 cde
69.44 de
25.69 ab
43.06 ab
43.06 ab
25.69 ab
46.53 ab
47.22 abc
40.28 bcd
47.92 abc
50.69 abcd
21.53 a
31.94 a
34.03 a
39.58 abcd 52.08 bcd
50.00 abcd
36.11 abcd 55.56 bcd
56.94 bcd

Perlakuan
Potongan 4 stek batang
Potongan 4 stek batang + BAP 0.1 g L-1
Potongan 4 stek batang + BAP 0.2 g L-1
Potongan 6 stek batang
Potongan 6 stek batang + BAP 0.1 g L-1
Potongan 6 stek batang + BAP 0.2 g L-1
Potongan 8 stek batang
Potongan 8 stek batang + BAP 0.1 g L-1
Potongan 8 stek batang + BAP 0.2 g L-1
Potongan 10 stek batang
Potongan 10 stek batang + BAP 0.1 g L-1
Potongan 10 stek batang + BAP 0.2 g L-1

Keterangan : Analisa data transformasi arcsinV%. Angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang
sama berarti tidak berbeda nyata (DMRT 0.05). hst = hari setelah tanam

Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman, jumlah daun pertanaman, luas daun tanaman dan berat kering
bibit tanaman nanas Kultivar Pasir Kelud - 1 pada 90 hst
Perlakuan
Potongan 4 stek batang

Tinggi
tanaman
(cm)
21.93 cd

Jumlah Daun Luas daun
per Tanaman per tanaman
(helai)
(cm2)
13.50 bcd
103.69 cde

84

Berat Kering
(g.tan-1)
1.05 bc
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Perlakuan
Potongan 4 stek batang
+ BAP 0.1 g g L-1
Potongan 4 stek batang
+ BAP 0.2 g L-1
Potongan 6 stek batang
Potongan 6 stek batang
+ BAP 0.1 g L-1
Potongan 6 stek batang
+ BAP 0.2 g L-1
Potongan 8 stek batang
Potongan 8 stek batang
+ BAP 0.1 g L-1
Potongan 8 stek batang
+ BAP 0.2 g L-1
Potongan 10stekbatang
Potongan 10 stek
batang + BAP 0.1 g L-1
Potongan 10 stek
batang + BAP 0.2 g
L-1

Tinggi
tanaman
(cm)

Jumlah Daun Luas daun
per Tanaman per tanaman
(helai)
(cm2)

Berat Kering
(g.tan-1)

21.83 bcd

15.83 e

133.46 e

1.21 c

22.17 d

14.92 de

121.12 de

1.00 bc

19.50 abcd

12.17 abc

77.99 abc

0.65 ab

19.63 abcd

12.67 bcd

78.47 abc

0.85 abc

20.88 abcd

13.58 cde

95.64 bcd

1.01 bc

19.79 abcd

11.33 abc

57.69 a

0.53 a

17.86 a

11.33 abc

61.12 a

0.46 a

18.88 abc

13.33 bcd

85.64 abc

0.64 ab

18.73 ab

10.08 a

65.34 ab

0.50 a

20.20 abcd

10.25 a

69.42 ab

0.49 a

19.38 abcd

11.08 a

59.66 a

0.52 a

Keterangan : Angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama berarti tidak berbeda nyata (DMRT
0.05); hst = hari setelah tanam

Menurut Luqmantoro (2018) batang bagian atas memiliki jaringan sel baru yang
mendukung pertumbuhan tunas termasuk bagian daun. Sedangkan batang bagian bawah nanas
memiliki kulit dan yang lebih tebal dan lebih keras karena terjadi pertumbuhan sekunder pada
bagian batang bawah yang menyebabkan penebalan pada daerah tunas saat pertumbuhan primer
(Bowman dan Eshed, 2000) sehingga membutuhkan waktu bagi mata tunas yang ada untuk
berkembang dan menghasilkan daun baru. Zuraida et al. (2011) Benzyl Amino Purine dapat
menginduksi pembelahan sel pada daun. Pemberian BAP 2 mg L-1 pada penelitian Reis et al.
(2018) menunjukkan hasil yang efisien dalam pertambahan jumlah dan pertumbuhan in vitro
tanaman nanas. Peningkatan konsentrasi BAP mempengaruhi laju pertumbuhan munculnya
daun. Semakin tinggi konsentrasi sitokinin pada suatu bahan atau media tanam, maka akan
memacu pertumbuhan dan perkembangan tanaman baru (Purita, 2017).
KESIMPULAN
Perlakuan potongan 4 stek batang, 4 stek batang + BAP 0.2 g L-1 dan 6 stek batang + BAP
0.2 g L-1 mempunyai persentase perkecambahan yang sama, berturut-turut 67.36%, 80.56%
dan 69.44% yang relatif lebih tinggi dibanding perlakuan yang lain. Potongan stek batang
hingga 6 stek batang, mempunyai tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, dan berat kering
tanaman yang relatif sama dengan potongan 4 stek batang. Pemotongan batang lebih dari 6 stek
batang akan menurunkan persentase pertumbuhan stek dan menghasilkan jumlah daun, rerata
luas daun, tinggi tanaman dan berat kering tanaman. Dalam penelitian berikut perlu
diperhatikan ukuran diameter batang yang sama agar data persentase dan pertumbuhan tanaman
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yang diperoleh lebih baik. Demikian pula perlu diperhatikan kelembaban bedengan persemaian
agar bibit tanaman tumbuh dengan baik dan seragam.
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ABSTRACT
Managerial competence is the ability to transform knowledge into action effectively. The
purpose of this community service is to empowering the managerial competence of durian
farmers through the following stages: (1) disseminating durian tourism, (2) forming durian
farmers’ opinion leader, and (3) developing durian agricultural tourism plans. This research
was conducted using a participatory approach with the Rapid Rural Appraisal (RRA) and
Participatory Rural Appraisal (PRA) methods. The community service was carried out from
July to September 2020. The results of the community service are (1) the socialization of durian
agricultural tourism was used to develop farmers’ managerial skills which focused on selfmanagement, business management, and group management, (2) appointing Mr. Amat as the
leader in agricultural sector and the management of Ash-Shoolihin Mosque as the leader in the
tourism sector, and (3) the development of durian agricultural tourism is carried out by
describing the needs and means of production, establishing partners, determining the location,
and designing durian agricultural tourism site-plan.
Keywords : managerial competence, durian farmers, educational tourism, durian farming,
sustainable agriculture
ABSTRAK
Kompetensi manajerial merupakan kemampuan mentransformasikan pengetahuan
menjadi tindakan secara efektif. Tujuan pengabdian masyarakat ini yaitu untuk meningkatkan
kompetensi manajerial petani durian melalui tahapan: (1) sosialisasi wisata durian, (2)
pembentukkan opinion leader petani durian, dan (3) pengembangan rencana wisata agraris
durian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode
Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA). Pengabdian
dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan September 2020. Hasil pengabdian masyarakat
ini yaitu (1) sosialisasi wisata agraris durian digunakan untuk mengembangkan kemampuan
manajerial petani aspek manajemen diri, manajemen bisnis, manajemen kelompok, (2) opinion
leader yang disepakati yaitu Pak Amat sebagai leader bidang pertanian, pengurus masjid AshShoolihin sebagai leader bidang wisata, dan (3) pengembangan wisata agraris durian dilakukan
melalui pendeskripsian kebutuhan dan sarana produksi, penetapan mitra, penentuan lahan, dan
penyusunan model wisata agraris durian.
Kata kunci: kompetensi manajerial, petani durian, wisata edukatif, pertanian durian, pertanian
berkelanjutan
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PENDAHULUAN
Kompetensi merupakan kemampuan yang dijadikan dasar seseorang dalam menjalankan
kinerja sesuai dengan kriteria-referensi yang efektif dan unggul dalam menyelesaikan pekerjaan
atau situasi. Kompetensi tersebut diperlukan semua orang, termasuk petani, dalam
mengembangkan usahanya yang harus dikerjakan secara melembaga. Sebagaimana dikatakan
(Aslan & Pamukçu, 2017) bahwa kompetensi merupakan kemampuan untuk mengubah atau
mentransformasikan pengetahuan menjadi tindakan secara efektif. Kompetensi petani
ditentukan oleh faktor motif (motives), watak (traits), konsep diri (self concept), pengetahuan
(knowledge), keterampilan (skill) yang akan menentukan dan membedakan antara orang yang
mempunyai performance yang superior atau rata-rata, atau performance yang efektif dan tidak
efektif.
Kompetensi petani durian Desa Sumberagung Kecamatan Ngantang menyebabkan
mereka berkeinginan untuk membuat tindakan efektif dalam meningkatkan perekonomian
petani durian. Para petani durian melihat bahwa perkembangan sektor industri menyebabkan
rendahnya penghasilan petani dan kurangnya penghargaan terhadap sektor pertanian. Untuk itu,
petani durian minta bantuan Fakultas Pertanian untuk melakukan intervensi agar mereka
mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Permintaan petani durian tersebut merupakan suatu kewajaran karena di Desa
Sumberagung Kecamatan Ngantang banyak generasi muda yang tidak tertarik untuk menjadi
petani. Hal tersebut merupakan suatu kewajaran karena hasil pertanian durian tidak stabil dan
kalau musim panen, harga durian turun drastis. Sebagaimana dapat dilihat pada hasil laporan
BPS pada tahun 2017 bahwa angka NTPR holtikultural pada tahun 2016 tercatat sebesar 103.73,
artinya setelah dikurangi membiayai usaha taninya, petani hanya mendapatkan ‘keuntungan’
sebesar 3.65% (BPS, 2017). Angka tersebut tentu sangat kecil kalau dibanding dengan
kebutuhan hidup yang sangat tinggi.
Salah satunya gagasan yang direncanakan yaitu pengembangan wahana wisata edukatif
pertanian durian. Wisata agraris merupakan pengembangan komoditas pertanian dalam
lingkungan perani dengan menggunakan teknik layanan pariwisata. Ciri pariwisata agraris yaitu
berlokasi di pedesaan yang wilayahnya belum dieksploitasi oleh pariwisata umumnya.
Sebagaimana dikatakan Reguero dalam (López & García, 2006) bahwa yang ditawarkan dalam
wisata pedesaan yaitu ketenangan, alam, dan ciri khas lain yang berkaitan dengan adat istiadat
setempat yang semuanya memainkan peran penting dalam pariwisata pedesaan.
Wisata agraris di daerah satu berbeda dengan daerah lainnya. Karena itu, wisata agraris
dapat memberikan prestise bagi kehidupan di pedesaan, menciptakan lapangan kerja, dan
mendiversifikasi ekonomi. Selain itu, pariwisata agraris dapat memberi kontribusi besar dalam
melestarikan warisan budaya dan alam di lingkungan pedesaan, dengan perhatian khusus pada
hasil pertanian yang khas (López & García, 2006). Wisata agraris mengacu pada serangkaian
kegiatan rekreasi yang diselenggarakan oleh petani untuk melayani pengunjung sebagai
pelengkap sumber pendapatan utama yakni pertanian.
Perencanaan pengembangan wisata durian, kompetensi yang diperlukan petani durian
yaitu kompetensi manajerial. Mereka harus memiliki keterampilan fungsional bisnis yang
berperan penting dalam pengembangan usaha agar menjadi sukses. Bekal keterampilan
manajerial diperlukan agar mereka dapat menciptakan, mendokumentasikan, menggolongkan,
serta menyebarkan usaha tani yang mereka lakukan dalam organisasi petani. Dengan
keterampilan manajerial tersebut mereka dapat mengelola dan memasarkan pertanian sesuai
dengan tingkat otoritas dan kompetensinya termasuk dalam perannya mengelola pertanian
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dengan melibatkan sesama petani, pendidik, pedagang, sektor industri, dan stakeholder dalam
pengembangan dan diseminasi inovasi teknologi’.
Dengan kompetensi manajerial, petani durian akan mampu menjadi pemimpin yang
mengembangkan rencana wisata edukatif pertanian durian. Dengan kompetensi manajerialnya,
petani durian akan mampu beromunikasi, kerja tim, proactiveness, mempunyai visi, tekun, serta
berani mengambil risiko dan kreativitas. Lebih lanjut, Singh et al. dalam (Aslan & Pamukçu,
2017) mengatakan bahwa kompetensi manajerial berperan penting dalam penyelarasan
pengembangan fleksibilitas ketika mempertimbangkan tantangan bagi manajer manufaktur
yang disajikan oleh lingkungan eksternal. Pemimpin berperan dalam mempengaruhi efisiensi
atau kegagalan bisnis karena strategi bisnis yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas,
mengeksplorasi peluang dan mengidentifikasi potensi ancaman di pasar bergantung pada
manajer. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki keterampilan manajerial dan kompetensi
manajemen diri yang spesifik untuk mencapai tujuan dan sasaran bisnis secara efektif.
Dikatakan oleh Savanevičienė, Čiutienė, & Rūtelionė (2014) bahwa kompetensi
manajerial yang diperlukan di negara yang mengalami gejolak ekonomi yaitu (1) kompetensi
manajemen diri, (2) kompetensi manajemen bisnis dan (3) kompetensi manajemen kelompok
manusia (Savanevičienė, Čiutienė, & Rūtelionė, 2014). Lebih lanjut, Singh et al. dalam (Aslan
& Pamukçu, 2017) bahwa kompetensi manajerial penting untuk penyelarasan pengembangan
fleksibilitas ketika seorang manajer menghadapi tantangan yang disajikan oleh lingkungan
eksternal. Manajer memenuhi peran yang menentukan dalam mempengaruhi efisiensi atau
kegagalan bisnis karena bergantung pada manajer untuk mendorong strategi bisnis yang
meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengeksplorasi peluang dan mengidentifikasi potensi
ancaman di pasar. Oleh karena itu, manajer perlu memiliki keterampilan manajerial dan
kompetensi manajemen diri yang spesifik untuk mencapai tujuan dan sasaran bisnis secara
efektif.
Manajemen diri berkaitan dengan kemampuan untuk memprioritaskan tujuan,
memutuskan tindak yang harus dilakukan, dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan
tindakan yang diperlukan. Manajemen diri yang komprehensif melibatkan empat alam: fisik,
mental, sosial, dan spiritual. Di masa depan, kebutuhan akan manajemen diri yang berkualitas
akan semakin meningkat, karena lebih banyak pekerjaan yang akan dilakukan dari jarak jauh,
sehingga membutuhkan pemimpin dan karyawan untuk memiliki kompetensi yang berharga ini.
dibutuhkan sumber daya yang mampu meminimalkan gangguan dan pemborosan waktu untuk
menyelesaikan pekerjaan berkualitas tinggi dalam kerangka waktu yang ditentukan.
Kompetensi manajemen bisnis berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan manusia
yang berkontribusi terhadap produktivitas kerja. Kompetensi tersebut dibutuhkan untuk
meningkatkan produktivitas seseorang. Setiap organisasi memiliki kewajiban untuk memilih
kompetensi yang dapat meningkatkan kesuksesan bisnis mereka secara paling efektif.
Kompetensi manajemen kelompok manusia berkaitan dengan kemampuan mengelola
pengembangan, aktivitas kerja, dan kinerja karyawan dengan tujuan untuk mengoptimalkan
penggunaan bakat secara efisien. Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan perencanaan
dalam pengembangan orang lain, mengoordinasikan tindakan, melatih orang lain, dan dengan
rajin menangani masalah dan konflik kinerja, baik di tingkat individu maupun organisasi.
Kompetensi ini berkaitan juga dengan kemampuan mengalokasikan dan menetapkan sumber
daya manusia dengan cara yang paling efektif dan efisien.
Penguasaan kompetensi manajemen petani durian tersebut akan meningkatkan produk
pertanian durian agar keterampilan dan pengetahuan petani durian binaan Fakultas Pertanian
Universitas Brawijaya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produk pertanian durian agar
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lebih stabil. Selain itu, petani durian bisa mengikuti perkembangan teknologi sehingga ekonomi
petani durian bisa berkembang lebih baik.
Pengembangan wisata agraris diperlukan kemampuan mengelola diri sendiri, bisnis, dan
orang lain. Adapun fokus penelitian ini yaitu (1) sosialisasi wisata durian, (2) pembentukkan
opinion leader petani durian, dan (3) pengembangan rencana wisata agraris durian.
BAHAN DAN METODE
Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Sumberagung Kecamatan Ngantang, yang
merupakan desa penghasil berbagai jenis durian unggul dan mempunyai lingkungan yang sejuk
dan indah. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, dosen Fakultas Pertanian Universitas
Brawijaya harus melakukan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi petani lokal di
sekitar kampus maupun di sekitar fasilitas kampus sebagai bentuk berpartisipasi aktif dalam
pembangunan pertanian berkelanjutan.
Kegiatan akan dilaksanakan selama tiga bulan, mulai bulan Juli sampai dengan bulan
September. Sasaran pengabdian masyarakat ini yaitu petani yang berada di Desa Sumberagung,
Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Target Partisipasi petani yaitu sekitar 30 orang
petani dan pengurus desa yang termasuk dalam kategori innovator dan early adopter yang
terdapat di Desa Sumberagung.
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi
lokasi pengabdian, Brainstorming, dan Diskusi Kelompok Terfokus. Identifikasi lokasi
pengabdian dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengidentifikasi
masalah sosial, ekonomi, dan kemampuan manajerial yang dihadapi petani Desa Sumberagung.
Brainstorming dilakukan dengan metoda komunikasi kelompok untuk mengidentifikasi ide-ide
dari petani dalam menyelesaikan permasalahan optimalisasi penggunaan wilayah pertanian
durian Desa Sumberagung. Diskusi kelompok terfokus dilakukan dengan menggunakan metode
komunikasi kelompok untuk mengerucutkan permasalahan yang akan diatasi serta kompetensi
manajerial petani durian sebagai pengembang wisata agraris durian Desa Sumberagung.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan
bersama petani durian. Hasil pengabdian tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut.
Sosialisasi Wisata Agraris Durian
Sosialisasi wisata agraris durian dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan petani
durian agar mampu mengembangkan gagasan tentang usaha tani modern yang dapat
menguntungkan usahataninya. Melalui brainstorming, petani diajak untuk mengembangkan
imajinasinya tentang model wisata agraris durian yang akan dikembangkan.
Kemampuan manajerial wisata agraris diberikan kepada petani durian Desa
Sumberagung Kecamatan Ngantang. Alasan diberikannya keterampilan manajerial wisata
agraris durian yaitu (1) produk pertanian durian masih belum stabil, (2) pengetahuan dan
keterampilan petani belum dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk pengembangan petani di
Desa Sumberagung maupun di luar Desa Sumberagung, dan (3) petani belum memahami
inovasi bisnis pertanian durian yang mampu mengembangkan ekonomi petani. Dengan
kompetensi manajemen, petani durian akan dapat menciptakan, mendokumentasikan,
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menggolongkan, serta menyebarkan usaha tani yang mereka lakukan dalam organisasi petani.
Selain itu, mereka akan dapat meningkatkan pengelolaan dan pemasaran durian sesuai dengan
tingkat otoritas dan kompetensinya dengan melibatkan sesama petani, pendidik, pedagang,
sektor industri, dan stakeholder dalam pengembangan dan diseminasi inovasi teknologi
pertanian.
Pengembangan manajemen petani durian Desa Sumberagung dilakukan mulai dari
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengevaluasian proses
pengembangan wisata agraris pertanian durian. Manajemen pengembangan wisata agraris
pertanian durian melibatkan sejumlah petani dari berbagai tingkatan pendidikan, pengalaman
berusaha tani, skala usaha, dan macam komoditas yang dimiliki. Dengan begitu, pengembangan
wisata agraris harus memperhatikan berbagai tahapan dalam pengelolaan petani durian.
Kegiatan pengembangan wisata agraris pertanian durian ini dilakukan untuk
mendampingi petani durian di Desa Sumberagung melalui tahapan: (1) sosialisasi untuk
mengembangkan pengetahuan petani durian agar mampu mengembangkan gagasan tentang
usaha tani modern yang dapat menguntungkan usaha taninya, (2) pengembangan sikap petani
durian agar mampu bersikap dan mengambil keputusan yang tegas dan tepat dalam
pengembangan usaha tani durian, (3) pengembangan rencana wisata agraris agar petani dapat
mendeskripsikan kebutuhan dan sarana produksi yang diperlukan seperti lahan, rencana wisata,
dan aspek edukasi pertanian durian mulai dari lahan, bibit, budidaya, panen, dan pemasaran.

Gambar 1. Sosialisasi Wisata Edukatif Pertanian Durian

Melalui tiga langkah tersebut diharapkan petani dapat mengembangkan wisata agraris
yang efisien dalam pengorganisasian input-input dan fasilitas pengembangan wisata agraris
pertanian durian yang berujung pada optimalisasi penggunaan berbagai sumber daya yang
tersedia sehingga dapat dihasilkan output maksimum dengan biaya minimum.
Pengorganisasian input-input dan fasilitas produksi menjadi penentu dalam pencapaian
optimalisasi alokasi dari masing-masing sumber-sumber produksi.
Pembentukan Opinion Leader Petani Durian
Pembentukan opinion leader digunakan untuk mengembangkan sikap petani durian agar
mampu bersikap dan mengambil keputusan yang tegas dan tepat dalam pengembangan usaha
tani durian yang didasarkan pada pertimbangan yang tepat. Pembentukan opinion leader
melalui diskusi dengan petani yang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan petani lain
dan pemuka masyarakat. Hasil diskusi diputuskan bahwa leader dalam menajemen pertanian
yaitu Bapak Amad dan pengurus masjid Ash-Shoolihin. Bapak Amad merupakan petani binaan
Fakultas Pertanian yang sudah pakar dalam budidaya durian dan dipercaya dengan petani
lainnya. Banyak petani yang berhasil menjalankan pertanian duriannya berkat arahan dan
bimbingan dari Pak Amad.
Pihak lain yang terlibat dalam pengembangan wisata agraris pertanian durian adalah
pengurus masjid Ash-Shoolihin yang dianggap sebagai panutan oleh masyarakat Desa
Sumberagung, terutama daerah sekitar masjid tersebut. Pengurus masjid sering memberikan
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perlindungan dan mendampingan terhadap masyarakat di sekitar masjid. Partisipasi sosial yang
besar dari pihak-pihak tersebut membuat petani dan masyarakat desa menuruti setiap arahan
yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut.
Pihak lain yang dimasukkan dalam opinion leader adalah pemuka masyarakat yang
sering dimintai bantuan dan nasihat oleh masyarakat sekitar Desa Sumberagung seperti guru
dan pengusaha. Guru sering dimintai bantuan oleh masyarakat untuk membina dan memberi
nasihat yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Desa Sumberagung sementara pengusaha
sering diminta bantuan ketika masyarakat membutuhkan bimbingan dalam melakukan usaha.

Gambar 2. Pembentukan Opinion Leader

Pengurus masjid Ash-Shoolihin ini memiliki struktur kepengurusan inti sebagai berikut.
Ketua 1

:

Drs. Sugiono

Ketua 2

:

Hariyanto

Sekretaris 1

:

Masrur Masthory

Sekretaris 2

:

Saiful Arif

Bendahara 1 :

Jumali

Bendahara 2 :

Suyanto

Pengembangan Rencana Wisata Agraris Durian
Pengembangan rencana wisata agraris agar petani dapat mendeskripsikan kebutuhan
dan sarana produksi yang diperlukan seperti lahan, rencana wisata, dan aspek edukasi pertanian
durian mulai dari lahan, bibit, budidaya, panen, dan pemasaran.
Kegiatan selanjutnya yaitu identifikasi mitra pengembangan wisata agraris yang
mempunyai lahan untuk pengembangan wisata agraris pertanian durian. Hasil diskusi dengan
petani yang dibina Bapak Amad, diputuskan untuk bermitra dengan masjid Ash-Shoolihin
sebagai lembaga agama yang berlokasi di tepi jalan, memiliki lahan, dan fasilitas pendukung
yang bagus dalam mendukung perkembangan wisata agraris pertanian durian. Pertemuan
dengan pengurus dilakukan pada pengurus inti masjid Ash-Shoolihin dilakukan pada tanggal 6
September 2020 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 3. Identifikasi mitra

Hasil pertemuan dilanjutkan dengan identifikasi sarana dan prasarana dan perencanaan
model wisata agraris pertanian durian dan teknik pengolahan wisata agraris pertanian durian.
Lahan yang digunakan untuk pengembangan wisata agraris seluas sekitar 2.300 M2 berada di
samping dan belakang masjid. Adapun gambar lahan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. Site plan wisata agraris

Gambar 5. Model budidaya pertanian oleh Bapak Amat
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KESIMPULAN
Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa
sosialisasi wisata agraris durian digunakan untuk mengembangkan kemampuan manajerial
petani aspek manajemen diri, manajemen bisnis, manajemen kelompok, opinion leader yang
disepakati yaitu Pak Amat sebagai leader bidang pertanian, pengurus masjid Ash-Shoolihin
sebagai leader bidang wisata, dan (3) pengembangan wisata agraris durian dilakukan melalui
pendeskripsian kebutuhan dan sarana produksi, penetapan mitra, penentuan lahan, dan
penyusunan model wisata agraris durian.
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ABSTRACT
The citrus plant horticulture is very good for farmers orange in Banyuwangi district the
other hand the orange price dropped during the main harvest and cost of production in the low
to farmers sometimes pessimistic and disappointed. The institutional prices and serious a
problem for farmers horticulture. Addressing these problems and technology assement center
in east Java business assistance orange in the district Banyuwangi 2019 years by using the
method baseline survey, Focus Group Discussion (FGD) with relevant agencies in the policy
and Participatory Rural Appraisal (PRA) with gapoktan. The purpose of this activity is to from
coorporasi farmes in the region farmers orange and strengthen institutional farmers orange in
Banyuwangi district. The results farmers initialize interwoven on good cooperation between all
the associations to strengthen institutions and developing the orange in Banyuwangi district.
Keyword: orange, area, corporation,farmer
ABSTRAK
Komoditas Jeruk merupakan tanaman hortikultura yang sangat memberikan keuntungan
bagi petani jeruk di Kabupaten Banyuwangi, Namun disisi lain permasalahan harga jeruk
yang anjlok pada saat panen raya dan harga tertinggi pada saat produksi rendah membuat petani
terkadang pesimis dan kecewa. Permasalahan harga dan kelembagaan menjadi persoalan yang
serius bagi petani hortikultura. Menyikapi permasalahan tersebut maka Balai Pengkajian
Teknologi Jawa Timur melakukan kegiatan pendampingan Kawasan Jeruk Di Kabupaten
Banyuwangi tahun 2019 dengan menggunakan metode baseline survey, Focus Group
Discussion (FGD) dengan Instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan melakukan
Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan Gapoktan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
membentuk Koorporasi petani di Kawasan Petani Jeruk sehingga memperkuat kelembagaan
petani jeruk di Kabupaten Banyuwangi. Hasil yang diperoleh petani menginisiasi untuk
membentuk korporasi dan desain model pengembangan korporasi petani dengan Bridging
Leadership dan harapannya terjalin kerjasama yang baik antar semua pihak dalam memperkuat
kelembagaan dan pengembangan kawasan jeruk di Kabupaten Banyuwangi.
Kata Kunci: Jeruk, Kawasan, Korporasi,Petani
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PENDAHULUAN
Sub sektor hortikultura pada dasarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk
dikembangkan sebagai usaha untuk mengembangkan pertumbuhan perekonomian daerah
maupun Nasional, karena memiliki pengaruh terhadap perbaikan nilai gizi, pendapatan, serta
kesejahteraan petani. (Aluhariandu dkk. dalam Kusumaningrum dkk., 2018)
Jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mendapat prioritas untuk
dikembangkan karena usahatani jeruk memberikan keuntungan yang tinggi, sehingga dapat
dijadikan sebagai sumber pendapatan petani. Disamping itu jeruk merupakan buah-buahan
yang digemari masyarakat baik sebagai buah segar maupun olahan dan dapat dikonsumsi oleh
masyarakat baik sebagai buah segar maupun olahan dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat
berpendapatan
rendah
hingga
berpendapatan
tinggi.
(https://media.neliti.com/media/publications/15101-ID-analisis-usahatani-jeruk-dan-faktorfaktor-yang-mempengaruhi-penerimaan-petani-s.pdf), selanjutnya Supriyanto.A,dkk, 2019
mengatakan jeruk merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura yang banyak dibudidayakan
oleh petani di Indonesia. Sebagai tanaman hortikultura, jeruk menjadi tanaman paling komersial
untuk diusahakan saat ini karena permintaan pasar terutama terhadap buah bermutu premium
yang terus meningkat.
Komoditas jeruk selain untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri yang semakin
meningkat setiap tahunnya juga telah di ekspor ke negara tetangga antara lain Malaysia,
Singapura dan Timor Leste. Volume ekspor jeruk ke negara tersebut dalam tahun 2016
mencapai 1,277 ton senilai 833,563 US$ (Ditjen Hortikultura, 2017) dan dalam tahun
berikutnya terjadi peningkatan volumenya menjadi 2,554 ton senilai 1,978,856 US$ (Ditjen
Hortikultura, 2018). Buah jeruk yang berasal dari Jawa Timur cukup memberikan kontribusi
khususnya, untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam negeri.
Jawa Timur yang merupakan salah satu sentra jeruk di Indonesia. Pengembangan luas
tanamnya terus bertambah, baik di kabupaten-kabupaten sentra produksi seperti Kabupaten
Banyuwangi dan Malang maupun di kabupaten-kabupaten yang baru mengembangkan tanaman
jeruk. Berdasarkan Kepmentan No 472 tahun 2018 lokasi pengembangan kawasan jeruk di
Jawa Timur meliputi kabupaten Banyuwangi, Tuban, Lumajang, Malang, Ponorogo dan
Magetan (Kementan, 2018).
Kabupaten Banyuwangi sebagai sentra agribisnis yang terbesar dan kawasan tersebut
merupakan kawasan yang didampingi oleh Balitbangtan.Terdapat beberapa permasalahan
tentang agribisnis jeruk di Kabupaten Banyuwangi antara lain daya saing buah relatif rendah
dan panen raya yang sering menyebabkan harga buah rendah sehingga merugikan petani
(Supriyanto, 2017; Purbiaty, 2019).
Dalam pengembangan kawasan jeruk di Jawa Timur, selain aspek teknis maka aspek
kelembagaan menjadi sangat penting karena kelembagaan didalamnya terdapat semua
sumberdaya pendukung keberhasilan dari suatu program pertanian misalnya Gapoktan,
kelompok tani, koperasi, dan lainnya. Kelembagaan pertanian dipedesaan adalah asset yang
sangat berharga yang menggerakan pembangunan pertanian menurut program dan kegiatan
yang
ditetapkan.
(http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/ekoregion/Bab-IV-4.pdf).
Kelembagaan petani merupakan wadah persatuan petani dalam melaksanakan kegiatan teknis
tau social dan tidak beroreantasi pada perolehan manfaat ekonomi langsung atau usaha
komersial (Permentan 67/2016).
Korporasi petani merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi petani yang
memiliki dimensi strategis dalam pengembangan kawasan pertanian dibentuk dari, oleh dan
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untuk petani. Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani merupakan pemberdayaan
petani yang diyakini mampu mewujudkan kelembagaan ekonomi petani yang bersifat korporat
(badan usaha) dikawasan pertanian. Korporasi petani ditumbuhkembangkan untuk menjadikan
petani berdaulat dalam mengelolah keseluruhan rantai produksi usahatani. Oleh karena itu
pemerintah terus mendorong penumbuhan dan pengembangan korporasi petani sebagai salah
satu terobosan dalam mewujudkan kesejahteraan petani yang merupakan tujuan utama
pembangunan pertanian. Secara umum, korporasi petani dimaknai sebagai kelembagaan
(organisasi beserta aturan pelaksanaannya) yang mempersatukan petani menjadi satu entitas
padu pada kegiatan dalam mewujudkan tujuan bersama.(Hermanto dkk., 2020).
Mengingat pentingnya peran kelembagaan dalam pengembangan kawasan jeruk berbasis
kooperasi maka BPTP Jatim melakukan kegiatan ini dengan tujuan untuk membentuk
Koorporasi petani di Kawasan Petani Jeruk sehingga memperkuat kelembagaan petani jeruk di
Kabupaten Banyuwangi.
BAHAN DAN METODE
Waktu dan Tempat
Penelitian dilaksanakan di desa Temurejo Kecamatan Bangorejo, Kabupaten
Banyuwawi Jawa Timur pada bulan Januari sampai Desember 2019. Kegiatan ini mencakup
kegiatan teknis dan kelembagaan. Pada kegiatan teknis hanya melibatkan beberapa anggota
kelompok tani sedangkan untuk kegiatan kelembagaan melibatkan seluruh anggota kelompok
tani yang ada dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).
Metode Analisis
1. Baseline Survey
Data baseline survey diperoleh dengan cara melakukan wawancara pada 23 petani
jeruk yang juga sebagai petani koorperator pelaksanaan kegiatan Pendampingan Kawasan Jeruk
oleh BPTP Jawa Timur. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa
kuisioner. Selanjutnya data diolah diskriptif dengan menggunakan Mixrosoft Excel dan untuk
mengetahui pendapatan petanI menggunakan R/C ratio.
2. Focus Group Discussion (FGD)
FGD merupakan bentuk kegiatan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara
kelompok dan pembahasan dalam kelompok. Diskusi dilakukan dengan melibatkan orangorang kunci “key informan” untuk mendapatkan informasi dan permasalahan yang dihadapi
petani dalam berusahatani dan bagaimana solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Dalam FGD yang dilakukan melibatkan : Dinas pertanian, Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Disperindag, Bank BNI dan BRI, PPL
Bangorejo, Manteri Tani Bangorejo ,ketua GAPOKTAN Sido rukun dan pengurusnya serta
beberapa perwakilan Kelompok Tani Manggala desa Temurejo.
3. Participatory Rural Appraisal (PRA)
PRA dilakukan bersama pengurus dan anggota Gabungan Kelompok Tani
(GAPOKTAN) dengan tujuan untuk bersama-sama menggali informasi tentang wilayah
tersebut menyangkut potensi, peluang yang ada di desa, masalah dan solusi dan nantinya akan
menghasilkan rancangan program yang sesuai dengan keadaan masyarakat. PRA merupakan
salah satu teknik yang tepat dalam menggali potensi wilayah dan teknik PRA bersifat “Buttom
Up” mengikut sertakan semua masyarakat untuk berpikir dalam memajukan desanya. (Driya
Media, 1996). Metode PRA (Participatory Rural Appraisal) memiliki prinsip “berperan setara
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dan berbuat bersama” antara peneliti dan responden, dimana peneliti berada ditengah
kehidupan responden dan merupakan bagian dari kehidupan mereka. Teknik PRA yang
digunakan dalam kegiatan ini adalah : Indentifikasi masalah, Peringkat dan Pemecahan masalah
dan juga melakukan identifikasi kelembagaan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendapatan Petani
Baseline dilakukan dengan mewawancarai 23 petani jeruk di desa Temurejo
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk mengetahui sumber pendapatan dan pendapatani
petani. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa pendapatan petani jeruk di desa Temurejo
diperoleh dari pendapatan on farm, pendapatan off farm dan non farm. Pendapatan on farm
diperoleh dari usahatani jeruk, peternakan ayam buras, buah naga dan cabe. Rata-rata
pendapatan on farm; Rp 31,120,417. Pendapatan on farm ini banyak diperoleh dari usahatani
jeruk. Sedangkan untuk peternakan ayam buras lebih banyak didominasi oleh petani milineal
di desa tersebut yang baru memulai usaha beternak ayam. Buah naga merupakan salah satu
buah yang juga banyak diusahakan oleh petani di Kabupaten Banyuwangi selain jeruk.
Pendapatan off farm diperoleh dari pekerjaan sebagai buruh tani, dengan rata-rata pendapatan
Rp 1,612,500. Pada umumnya petani yang bekerja sebagai buruh tani adalah petani yang
memiliki luas lahan yang sempit. Pendapatan non farm diperoleh dari hasil kerja sebagai
tukang bangunan, pedagang sembako, sales pupuk dan pekerjaan lainnya. Rata-rata pendapatan
non farm adalah: Rp 2,437,500. Rata-rata total pendapatan petani di desa Temurejo adalah Rp
35,170,417 dengan rata-rata pendapatan perkapita petani adalah Rp 2,512,172. Dengan melihat
kondisi dan potensi wilayah di desa Temurejo maka petani berpeluang untuk bias menaikkan
pendapatan perkapita rumah tangga petani dengan cara menciptakan pekerjaan dengan
memperhatikan permintaan pasar.
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Tabel 1. Pendapatan On Farm,Of Farm dan Non Farm Petani Jeruk Desa Temurejo Kabupaten Banyuwangi, 2019.
No

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

On Farm (x1000)

Total

Off Farm

Non Farm

Pendapatan
(000)
Jenis Pekerjaan
Sales

1.

(000)
Jenis Pekerjaan

Petani PeterPetani
Petani
LainTotal
Jeruk nak
Buah
Cabe
Naga

35.040
38.040
2. 29.250
36.250
3. 37.500
4. 30.000
5. 36.000
6. 70.000
7. 31.000
8. 100.000
9. 180.000
10. 11. 12. Lanjutan Tabel.1.

Jenis Pekerjaan

Total

Buruh

Tani

Bangunan

Total

35.040
29.250

(Rp)

gang

Tukang
pupuk

37.500
8.000
30.000
4.000
36.000
70.000
31.000
100.000
180.000
3.000 3.000
3.600 3.600
2.100 2.100

3.000

7.000
8.000
4.000
12.000

Sales

38.040
36.250

45.500
34.000
48.000

12.000

Lain-

lain

3.000
7.000

Peda-

70.000
31.000
100.000
180.000
3.000
3.600
2.100

No

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

On Farm (000,-)

Total

Off Farm

Non Farm

Pendapatan
(000,-)

(000,-)

(Rp)

(000,-)
Jenis Pekerjaan
Sales

Jenis Pekerjaan

Petani PeterPetani
LainTotal
Jeruk
nak
Buah
Cabe

Petani

Jenis Pekerjaan
Total

Tani

Buruh
Bangunan

Total
gang

Tukang
pupuk

Peda-

lain

Naga
13.
6.000
14. 50.000
62.000
15.
5.000
1.500
16.
2.000
2.000
17.
2.500

6.000
6.000
12.000

62.000

62.000

5.000

1.500

6.500
2.000
2.500

1.000
3.500

18.

4.800

4.800

5.000

6.000

6.000

5.000

9.800
19.
7.000
23.000
20. 17.000
21.

7.000
4.000
21.000
4.800

21.000
15.000
34.800

19.800

10.000

22.

35.000

35.000
25.000

25.000
23. 24.000
24.000
Jumlah
844.090
Rata-rata
35.170

60.000
24.000
74.890
31.120,417

Sumber: Data Primer Yang Sudah Diolah, 2019.

38.700
1.612,5

58.500
2437,5
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Identifikasi Masalah, Pemecahan Masalah dan Identifikasi Kelembagaan
1. Identifikasi Masalah,Peringkat dan Pemecahan Masalah
Penggalian masalah yang dilakukan bersama petani di desa Temurejo kabupaten
Banyuwangi dengan menggunakan teknik PRA maka diperoleh identifikasi masalah dan
pemecahan masalah seperti terlihat pada Tabel.2.
Tabel.2. Hasil Identifikasi Masalah, Peringkat dan Solusi Permasalahan Ditingkat Petani di
Desa Temurejo Kabupaten Banyuwangi.
No

Masalah

1.

Harga

2.

Pemasaran
hasil

3.

Bibit

4.

Pengairan

Permasalahan
- Ketidak stabilan harga
jeruk terutama pada saat
panen raya
- Petani sebagai produsen
tidak memiliki posisi
tawar (bargaining
position), harga
dimonopoli oleh
pedagang pengumpul
(Tengkulak)
- Pemasaran: - jika
produksi melimpah maka
pemasaran sangat sulit
- Pemasaran lebih
banyak dikuasai oleh
pedagang pengumpul
(tengkulak) dan harga
biasa
- Pada umumnya bibit
jeruk yang ditanam
petani tidak bersertifikat,
hal ini disebabkan bibit
yang bersertifikat sulit
didapat dan harganya
mahal
- Sumber air terbatas
- Jarak antara pengairan
tersier dan sekunder
sangat jauh(khususnya
bagian Selatan) sehingga
sering terjadi kekeringan
- Pernah mengajukan
proposal tahun 2017 ke
dinas propinsi Jawa
Timur - untuk pembuatan
sumur bor tapi belum ada
tanggapan
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Rangking
Masalah
1

2

3

4

Pemecahan Masalah
- Diharapkan ada subsidi
hasil panen
- Bagaimana pemerintah
dalam hal ini kebijakan
pemerintah daerah
dalam mengatasi harga
jual jeruk khususnya
pada saat panen
sehingga petani tidak
mengalami kerugian.
- Bagaimana mengatasi
kelimpahan produksi
pada saat panen raya
- Bagaimana
menguragi peran
pedagang tengkulak
terutama
dalam
- Diharapkan
pemerintah
mengupayakan bibit
yang
bersertifikat tapi
subsidi
- Perlu ada penangkar
bibit jeruk
- Pembuatan sumur bor
(10 titik)
- Pembuatan kanal
untuk tembbusan
semua saluran bisa
mencapai 250 hektar
(pengairan selama ini
tadah hujan)
- Kepemilikan lahan
rata-rata perorang 0,5
hektar untuk jeruk
- Pembuatan sumur
dalam(jangka pendek)
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No
5.

Masalah

Permasalahan

Pupuk dan
obat-obatan

Pupuk/obat@an; Penerapan
pupuk subsidi dan non
subsidi sama, selebihnya
diberikan ke pabrik tapi
hasil dilapangannya
Pengendalian Harga obat-obatan mahal
OPT
dan sulit

6.

Rangking
Pemecahan Masalah
Masalah
5
- Operasional pemberian
pupuk dll.

6

7.

Tenaga kerja

Tenaga kerja: Tenaga kerja
biasanya dibawa oleh
tengkulak

7-

8.

Pasca Panen
dan
Pengolahan
Hasil

- Sudah ada alat
pengolahan hasil tapi
hasilnya masih rasa pahit
sehingga tidak
berkembang sampai
sekarang
- Terbatasnya pengetahuan
dan teknologi dalam
pengolahan hasil dan
bagaimana memasarkan
hasil olahan

8

Sumber:

2.

- Mengharapkan
turunnya harga saprodi
dan selalu tersedia
pada saat dibutuhkan
Bagaimana untuk
mengupayakan agar
pedagang (tenggulak)
menggunakan tenaga
kerja pada saat panen
dari dalam desa
- Bagaimana
mengoperasionalkan
kembali bantuan alat
pengolahan hasil yang
sudah ada
- Perlu adanya pelatihan
dan inovasi teknologi
pengolahan hasil Jeruk
dari instansi terkait

Hasil PRA Bersama Petani Di Desa Temurejo,Kabupaten Banyuwangi, 2019.

Kelembagaan di Gapoktan Desa Temurejo Kabupaten Banyuwangi

Memahami dan mengetahui kelembagaan yang terdapat dalam suatu desa sangat
membantu dalam pengembangan suatu desa itu kedepan. Berdasarkan hasil PRA, ada terdapat
11 kelembagaan yang ada didesa tersebut. Besar kecilnya manfaat, fungsi dan peran dari
masing-masing kelembagaan tersebut yang dirasakan oleh petani dapat digambarkan dari besar
kecilnya lingkaran yang terlihat pada gambar.1.
Di desa Temurejo ada terdapat 13 kelompok tani dan 1 GAPOKTAN (GAPOKTAN
SIDO MUNCUL). Menurut petani, keberadaan Kelompok tani dan Gapoktan sangat besar
manfaatnya yang dirasakan petani. Keberadaan Kelompok tani dan Gapoktan merupakan
wadah yang sangat membaik untuk petani dapat memperoleh informasi dan solusi dalam
berusahatani. Pertemuan kelompok masih dilakukan setiap bulan. Gapoktan selalu aktif dan
melakukan pertemuan antar kelompok tani. Selain kelompok tani, terdapat juga 5 kelompok
peternak. Kelompok ini hanya terdiri dari beberapa orang yang memelihara ternak ayam,
kambing dan sapi. Kios saprodi juga ada di desa ini dan sangat dirasakan manfaatnya khususnya
dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam berusahatani sehingga kegiatan usahatani
dapat berjalan lancar.
Di desa Temurejo ada himpunan petani pemakai air( HIPA) 1 kelompok dan himpunan
petani pemakai air minum (HIPAM) 2 kelompok. Kedua kelompok masih aktif dan sangat besar
manfaatnya dirasakan oleh petani karena HIPA sangat berperan dalam pengairan di bidang
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pertanian. Selain itu juga ada terdapata 10 kelompok masyarakat (POKMAS). POKMAS sangat
besar peran dan manfaatnya dan melibatkan semua masyarakat dalam semua kegiatan yang
berlangsung di desa tersebut. Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan
Kelompok Wanita Tani( KWT), adalah organisasi kaum wanita yang ada di desa untuk
memberdayakan kaum wanita agar turut berpartisipasi dalam pembangunan di desa.
Kelembagaan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh kaum ibu. Kelompok PKK sudah
melakukan jenis usaha pembuatan dodol sedangkan KWT kegiatannya lebih cenderung pada
kegiatan penananaman dan include pada kegiatan lainnya. Kelembagaan karang taruna
pengaruhnya lebih banyak pada anak muda. Karang taruna di desa ada 1 kelompok dan sudah
melakukan kegiatan swadaya dengan mengumpulkan modal untuk mengembangkan usaha.
3

5
6
1

Desa
Temurejo

7

0.

4
2

11

9

10

8

Gambar 1. Diagram Ven Fungsi dan Peran Kelembagaan Di Desa Temurejo, Tahun 2019.
Keterangan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kelompok Tani
7. Kelompok Masyarakat (POKMAS)
Gapoktan
8. PKK
Kelompok Ternak
9. KWT
Kios Saprodi
10. Karangtaruna
Himpunan Petani Pemakai Air (HIPA) 11. Koperasi
Himpunan Petani Pemakai Air Minum (HIPAM)

Kelembagaan koperasi adalah kelembagaan ekonomi yang ada didesa ini yang sangat
besar manfaat dan pengaruhnya dalam peminjaman modal dalam kegiatan usahatani. Ada
terdapat 3 kelompok koperasi yaitu : koperasi Anggrek, koperasi PUAP dan koperasi Usaha
Bersama. Ketiga koperasi adalah koperasi simpan pinjam namun belum berbadan hukum.
Dengan adanya koperasi yang ada di desa ini diharapkan dapat berbadan hukum sehingga
menjadi cikal bakal dalam pembentukan koorperasi petani dalam pengembangan kawasan jeruk
di desa Temurejo Kabupaten Banyuwangi.
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3.

Implementasi Pengembangan kawasan jeruk berbasis korporasi

Konsep dasar pengembangan kawasan pertanian untuk komoditas strategis setempat
adalah kombinasi hubungan fungsional antara pusat produksi komoditas dengan faktor-faktor
alam, social dan budaya masyarakat setempat dan ketersediaan infrastruktur pertanian
mengingat sempitnya lahan usaha pertanian untuk mencapai tingkat manajemen pengembangan
kawasan yang efisien. Komoditas strategis wilayah memiliki karakteristik tersendiri, spesifik
lokasi dan umumnya terdapat pada setiap kawasan/wilayah menurut batas administrative
wilayah. (Irawan, 2015).
Kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas
minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara
berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumberdaya alam, kondisi social
budaya, factor produksi dan keberadaan infra struktur penunjang.
 Pelaksanaan FGD untuk kawasan jeruk di desa Temurejo kecamatan Bangorejo dihadiri
oleh instansi terkait antara lain: dinas dari pemkab kabupaten Banyuwangi yaitu Dinas
Pertanian, Dinas Koperasi, Disperindag, Dinas Pariwisata, Dinas PU dan pihak bank
yaitu bank BRI , BNI 46. Sedangkan dari lokasi target adalah Gapoktan Sido Rukun,
kelompok tani Manggala, kelompok tani Dahlia, PPL desa Temurejo dan Mantri tani
Kecamatan Bangorejo. dapat dibuat konsep perencanaannya. Hasil FGD mendapat
dukungan dari para stakeholder yang hadir. Dari hasil FGD dapat dibuat konsep
kedepan pendampingan kawasan jeruk berbasis korporasi di wilayah lokasi target yaitu
desa Temurejo kecamatan Bangorejo. Pada saat FGD dengan stakeholder telah
dilaksanakan sekaligus membagi peran dan tanggung jawab masing-masing instansi
terkait, BRI dan BNI 46 telah menawarkan kredit lunak (KUR, Kartu tani) kepada
petani, pengelolaan kebun diarahkan ke wisata agro, promosi lebih digencarkan dan
branding jeruk Banyuwangi.
Koperasi Gapoktan Sido Rukun yang telah ada mempunyai modal dari dana PUAP tetapi
koperasi tersebut belum memiliki Badan Hukum. Dukungan dari berbagai stakeholder
khususnya dari Dinas Koperasi Kabupaten Banyuwangi untuk membina pengembangan
koperasi petani dan akan membantu dalam proses badan hukum untuk koperasi petani yang
sudah ada. Hal ini sesuai dengan Permentan RI,2018 yang mengatakan; Korporasi petani
adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk korporasi atau badan hokum
lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Kawasan Pertanian
berbasis korporasi adalah kawasan pertanian yang dikembangkan dengan strategi
memberdayakan dan mengkorporasikan petani.
Adapun konsep pengembangan kawasan jeruk berbasis korporasi petani setelah
pelaksanaan FGD pada Gambar 1 dan Gambar 2.
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Gambar 1. Konsep Pengembangan Kawasan Jeruk Berbasis Korporasi Di Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur, 2019.

Gambar.2. Pengembangan Korporasi Petani Dengan Bridging Leadership.
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KESIMPULAN
Pendapatan Petani Tertinggi diperoleh dari pendapatan on farm yaitu dari usahatani jeruk,
beternak ayam dan usahatani buah naga dengan rata-rata pendapatan on farm adalah Rp
31,120,416. Perlu dukungan dari semua stakeholder terkait di Kabupaten Banyuwangi dalam
mendukung Pengembangan Kawasan jeruk di Temurejo Kabupaten Banyuwangi
Koperasi yang sudah ada perlu diusahakan segera dibentuk dan diusahakan untuk
berbadan hukum sehingga dapat menjadi Korporasi ekonomi petani di desa Temurejo
Kabupatan Banyuwangi. Pengembangan Korporasi dengan Bridging Leadership diharapkan
dapat menjadi acuan dalam pengembangan Kawasan Jeruk di Desa Temurejo Kabupaten
Banyuwangi.
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ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has been causing negative growth on many sectors, including
tourism that so much relies on horticultural potential. Many villages-which own or even plan
to run tourism business – face a blurry prospect about their business. Batu City is one of region
that well-known for its tourism potential has a strategic contribution on economics. Most of
tourist objects in Batu are located in the villages and manage by the local governments, so that
the BUMDes (Town and Village Enterprises/TVEs) hold an important role on those tourist
spots’ management. The TVEs’ managers should give more attention on how to increase the
number of visitors. They have to understand the factors that are considered the most by people
to visit a tourist object. This research was held to identify the attributes which would affect the
customer decision in visiting agro-tourisms, and then to formulate the appropriate strategy.
This study was conducted at The Tourism Village Lumbung Stroberi, Batu City during July to
October 2020. It employed quantitative approach using descriptive analysis and Importance
Performance Analysis (IPA) diagram. The results indicate that the scenery, good quality air,
toilet cleanness, water supply, and waste management system have the highest performance
scores due to visitors’ perception. The cosiness of selfie spots, the cleanliness of and physical
condition of shelter, were rated as the lowest performance attributes need to be improved.
Keywords: strategy, tourism, importance performance analysis, horticulture
ABSTRAK
Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai sektor mengalami kemerosotan tidak
terkecuali sektor pariwisata yang menggantungkan pada potensi hortikultura. Mulai munculnya
pesimisme terhadap masa depan pariwisata, terutama bagi daerah yang mengandalkan maupun
berencana mengembangkan wisata. Sebagai wilayah dengan perekonomian yang
menggantungkan diri pada sektor pariwisata, strategi pengembangan wisata di Kota Batu perlu
adanya penyesuaian supaya mampu bertahan di masa pandemi. Banyaknya wisata dibawah
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyebabkan perkembangan bisnis
pariwisata berpusat di desa. Maka dari itu, pengelola wisata perlu menemukenali hal yang
menjadi pertimbangan pengunjung dalam melakukan kunjungan objek wisata. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi atribut yang dipertimbangkan pengunjung terhadap objek
wisata serta merumuskan strategi pengembangan wisata berdasarkan atributnya. Penelitian ini
dilakukan di Desa Wisata Lumbung Stroberi Kota Batu pada bulan Juli - Oktober 2020.
Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan metode analisis data statistik
deskriptif dan analisis diagram Importance Performance Analysis (IPA). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa atribut yang dianggap penting dan memiliki kinerja yang baik oleh
pengunjung adalah pemandangan, udara segar, toilet, instalasi air bersih, dan sistem
pembuangan limbah, sedangkan atribut penting yang memerlukan penanganan sesegera

110

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya adalah kebersihan dan kondisi fisik shelter/pondok dan
kenyamanan saat berswafoto.
Kata Kunci : strategi, pariwisata, IPA, Hortikultura
PENDAHULUAN
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam
pembangunan suatu negara. Sektor pariwisata secara langsung dapat memberikan kontribusi
lebih pada pendapatan daerah dimana objek wisata tersebut berada. Sektor pariwisata juga
dijadikan sebagai salah satu sektor unggulan dalam perolehan devisa, pencipta lapangan kerja
maupun pengentasan kemiskinan (Tapatfeto et al., 2018).
Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang memiliki destinasi wisata yang beragam
mulai dari alam pegunungan, pantai, wisata buatan hingga wisata kuliner. Menurut data dari
BPS (2018) Jawa Timur berada pada posisi pertama dengan kunjungan wisatawan terbanyak di
Indonesia karena beragamnya objek wisata yang ditawarkan. Salah satu wilayah di Jawa Timur
yang menjadi tujuan utama wisatawan lokal dan mancanegara adalah Kota Batu. Kota ini
dikenal memiliki panorama alam yang indah serta udara sejuk dengan potensi lain yaitu pada
sektor pertanian hortikultura sehingga bermunculan konsep wisata berbasis pertanian.
Saat ini, banyak lokasi wisata di Kota Batu yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes), sehingga perkembangan bisnis pariwisata sekarang berada di setiap desa. Salah
satu BUMDes di Kota Batu yang memiliki unit usaha wisata berbasis alam adalah Desa Wisata
Lumbung Stoberi. Sesuai dengan potensi yang ada di desa yaitu sebagai sentra tanaman stroberi,
kegiatan rekreasi yang ditawarkan di Desa Wisata Lumbung Stroberi diantaranya adalah petik
buah stroberi dan edukasi budidaya tanaman stroberi. Desa Wisata Lumbung Stroberi baru
diresmikan pada tahun 2019 sehingga perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung masih
mengalami fluktuasi setiap bulannya. Terlebih lagi adanya pandemi covid-19 menyebabkan
penurunan jumlah pengunjung hingga 50% dibandingkan sebelum pandemi.
Menurunnya jumlah kunjungan wisata berimbas kepada penurunan Pendapatan Asli
Daerah. Laporan yang dirilis oleh Revindo et al., (2020) menyebutkan bahwa akibat pandemi
ini, pertumbuhan sektor yang terkait langsung dengan pariwisata akan mencapai titik negatif,
termasuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan,
perdagangan, jasa lainnya serta kesempatan kerja yang disediakan pariwisata akan menurun
dibandingkan 2019.
Sebagai daerah dengan struktur perekonomian yang tergantung dari sektor pariwisata,
strategi pengembangan wisata di Kota Batu perlu disusun lagi supaya sektor pariwisata hidup
kembali. Menurut Cravens & Piercy (2006) konsumen yang membentuk pasar haruslah menjadi
titik awal bagi pembentukan strategi bisnis. Kunci untuk menjadi market oriented yaitu
memperoleh sebuah pengertian tentang pasar dan bagaimana pasar tersebut akan berubah di
masa depan. Pengetahuan ini mendorong setiap perusahaan untuk menyusun market driven
strategy dengan mempertimbangkan informasi mengenai konsumen, pesaing dan pasar.
Informasi dari perspektif bisnis secara total menentukan fungsi bisnis, menciptakan nilai
konsumen yang lebih baik dan mengambil tindakan untuk menyediakan nilai kepada konsumen.
Menurut Anindita & Baladina (2017), saat ini peranan manajemen pemasaran dalam
agribisnis sangatlah penting akibat adanya perubahan sistem pemasaran, yaitu evolusi
pemasaran. Pada awalnya upaya peningkatan pendapatan produsen dilakukan melalui product
driven atau menjual apa saja yang dimiliki. Kemudian terjadi perubahan paradigma ke arah
sales driven atau cara menjual secara besar-besaran melalui promosi karena produksi melimpah.
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Sales driven kemudian mengarah kepada market driven yang berkenaan dengan having what
you sell, bagaimana produsen mampu memenuhi kebutuhan pasar atau konsumen, sehingga
konsumen memperoleh produk sesuai dengan kebutuhan dan memperoleh harga yang layak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi atribut yang dipertimbangkan pengunjung
saat melakukan kunjungan pada objek wisata serta menganalisis tingkat kepuasan konsumen
secara menyeluruh dengan melihat tingkat harapan atribut-atribut tersebut. Dari temuan ini
diharapkan dapat dirumuskan strategi pengembangan wisata berdasarkan atribut yang dipilih
oleh konsumen dan dapat disesuaikan dengan potensi desa.
BAHAN DAN METODE
Metode Importance Performance Analysis (IPA) memiliki fungsi utama untuk
menampilkan informasi mengenai faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen sangat
berpengaruh terhadap kepuasan dan keloyalitasan mereka dan faktor-faktor pelayanan yang
perlu ditingkatkan karena belum memuaskan pada kondisi saat ini. Metode IPA
menggabungkan faktor tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan dalam grafik dua dimensi
yang biasa dikenal dengan Diagram Kartesius. Diagram kartesius versi Biesok & WyródWróbel (2015) adalah sebagai berikut.

Gambar 1. Diagram Kartesius Versi Biesok dan Wyród-Wróbel (2015); Sumber: Biesok & WyródWróbel (2015)

Kuadran yang terdapat pada diagram kartesius versi Biesok & Wyród-Wróbel (2015),
dikategorikan menjadi:
A1. Keep up the good work, atribut yang berada pada kuadran ini menunjukkan peluang yang
dapat dicapai atau kemampuan bersaing utama yang dimiliki produk.
A2. Warning, berjalan dengan baik, tetapi atribut pada wilayah ini perlu diperbaiki sesegera
mungkin karena dapat mempengaruhi kepuasan konsumen secara luas.
B1. Concentrate here, atribut yang berada pada kuadran ini memerlukan penanganan sesegera
mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya dan merupakan kelemahan terbesar produk.
C1. Low priority, atribut pada wilayah ini tidak terlalu diprioritaskan untuk diperbaiki.
C2. Improve, atribut yang ada pada wilayah ini dapat ditingkatkan pada waktu tertentu.
D2. Possible over kill, atribut yang ada pada kuadran ini menunjukkan bahwa sumber daya
yang dimiliki perusahaan terlalu dialokasikan secara berlebihan kepada atribut tersebut
dan perlu disebar agar dapat membantu atribut yang lain.
Metode Customer Satisfaction Index atau CSI adalah metode analisis untuk menganalisis
tingkat kepuasan konsumen secara menyeluruh dengan melihat tingkat harapan atribut-atribut
produk dan jasa. Hasil analisis yang didapatkan dengan metode CSI akan menjelaskan seberapa
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besar tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk. Cara menghitung besarnya CSI
menurut Aritonang (2005) adalah sebagai berikut.
1.

2.

Menentukan Mean Importance Score (MIS) dan Mean Satisfaction Score (MSS), nilai
yang ada pada MIS dan MSS berasal dari rata-rata tingkat kepentingan dan kinerja tiap
atribut.
MIS

= ∑𝑛𝑖=𝑡 𝑌𝑖

(1)

MSS

= ∑𝑛𝑖=𝑡 𝑋𝑖

(2)

Weighting Factor (WF), merupakan fungsi dari MIS atau rata-rata tingkat kepentingan,
masing-masing atribut yang dinyatakan dalam bentuk persen terhadap total MISt untuk
seluruh atribut yang diuji.
WFi

3.

=

𝑀𝐼𝑆𝑖

(3)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝐼𝑆𝑖

Weighting Score (WS), merupakan fungsi dari MSS dikalikan dengan Weighting Factor
(WF). MSS atau nilai rata-rata tingkat dari nilai rata-rata tingkat performance atau nilai
rata-rata tingkat kinerja, kepuasana diperoleh
WS

= MSS x WF

(4)

Tingkat kepuasan konsumen secara menyeluruh dibagi menjadi lima kriteria kepuasan.
Kriterianya dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Ihsani, 2005).
Tabel 1. Tabel Nilai dan Kriteria CSI
Nilai CSI
0.81 - 1.00
0.66 - 0.80
0.51 - 0.65
0.35 - 0.50
0.00 - 0.34

Kriteria CSI
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Kurang Puas
Tidak puas

Sumber: Ihsani (2005)

Berdasarkan kriteria yang ada pada tabel, maka setiap kriteria kepuasan konsumen
memiliki rentang nilai yang berbeda. Kriteria yang didapatkan setelah melakukan analisis
menjadi dasar keputusan dalam penetapan strategi pengembangan produk untuk meningkatkan
kinerja produk agar dapat bersaing.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan rata-rata tingkat kepuasan atribut menjadi dasar untuk menentukan apakah
kinerja suatu atribut produk sudah baik atau belum, dengan membandingkan rata-rata kepuasan
tiap atribut (Xi) dengan rata-rata kepuasan seluruh atribut (𝑋𝑖). Sedangkan rata-rata tingkat
kepentingan atribut menentukan penting atau tidaknya suatu atribut dengan membandingkan
nilai rata-rata tingkat kepentingan tiap atribut (Yi) dengan rata-rata tingkat kepentingan seluruh
atribut (𝑌𝑖). Perhitungan rata-rata tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan atribut di Desa
Wisata Lumbung Stroberi dapat dilihat pada tabel 2.

113

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

Tabel 2. Analisis Kuadran Atribut pada Diagram Kartesius dengan Metode IPA (Importance
Performance Analysis)
Kuadran

A1

A2

B

C1

C2

D

Kode
Atribut
X1.1
X1.8
X4.5
X5.4
X5.5
X1.9
X2.1
X2.3
X2.4
X3.1
X3.7
X4.1
X4.7
X4.10
X5.1
X5.2
X5.3

Nama Atribut

Pemandangan (daya Tarik)
Udara segar (daya Tarik)
Toilet (kebersihan)
Instalasi air bersih (sarana penunjang)
Sistem pembuangan limbah (sarana penunjang)
Kuliner (daya tarik)
Jalan masuk (akses)
Area parkir (akses)
Penunjuk jalan (akses)
Area parkir (kondisi fisik)
Tempat sampah (kondisi fisik)
Area parkir (kebersihan)
Tempat sampah (kebersihan)
Spot foto (kebersihan)
Jaringan komunikasi (sinyal) (sarana penunjang)
Jaringan internet (sarana penunjang)
Jaringan listrik (sarana penunjang)
Menikmati pemandangan dan udara segar
X6.1
(kenyamanan)
X6.2
Menikmati kuliner/ makanan (kenyamanan)
X3.6
Shelter/pondok (kondisi fisik)
X4.6
Shelter/ pondok (kebersihan)
X6.3
Menikmati ber-swafoto (kenyamanan)
X1.3
Hewan (daya tarik)
X1.6
Pertokoan (daya tarik)
X1.7
Wahana permainan (daya tarik)
X2.2
Transportasi umum (akses)
X3.8
Wahana hiburan (kondisi fisik)
X3.2
Pertokoan (kondisi fisik)
X3.9
Pusat informasi (kondisi fisik)
X4.2
Pertokoan (kebersihan)
X4.8
Wahana permainan (kebersihan)
X4.9
Pusat informasi (kebersihan)
X6.4
Menikmati berbelanja (kenyamanan)
X6.5
Menikmati permainan/ wahana (kenyamanan)
X1.4
Vegetasi (daya tarik)
X1.5
Jalan setapak (daya tarik)
X3.3
Tempat makan (kondisi fisik)
X3.4
Musholla (kondisi fisik)
X3.5
Toilet (kondisi fisik)
X3.10
Spot foto (kondisi fisik)
X4.3
Tempat makan (kebersihan)
X4.4
Musholla (kebersihan)
Rata-rata Tingkat Kesesuaian
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𝑿𝒊

𝒀𝒊

3.333
3.333
3.333
3.667
3.333
3.333
3.667
4.000
3.333
4.000
4.000
4.000
4.000
3.333
4.000
4.000
3.333

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.667
3.667
4.000
3.333
4.000
3.333
3.333
3.333
3.333
3.667
4.000
3.333

4.000
3.667
3.667
3.333
3.333
1.000
1.333
2.000
2.333
2.667
2.333
2.333
3.000
2.333
2.667
2.667
2.333
2.667
2.667
2.667
1.667
2.000
3.000
3.000
2.000
3.008

3.667
3.333
2.667
2.667
3.000
2.333
3.000
3.000
3.000
3.000
2.667
2.000
3.000
2.667
1.667
2.000
2.000
4.000
4.000
3.667
4.000
4.000
3.333
4.000
4.000
3.326
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Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa nilai rata-rata tingkat
kepuasan seluruh atribut pada produk di Desa Wisata Lumbung Stroberi adalah sebesar 3,008.
Sedangka nilai rata-rata tingkat kepentingan yang didapat sebesar 3,326. Nilai-nilai tersebut
menjadi dasar penentuan baik atau buruknya kinerja atribut pelayanan dan penting atau
tidaknya atribut pelayanan tersebut. Nilai-nilai tersebut akan menjadi sumbu X dan Y pada
diagram kartesius.
Analisis diagram kartesius pada Importance Performance Analysis (IPA) dilakukan
dengan membandingkan antara tingkat kepentingan (expectation) dengan kinerja perusahaan.
Analisis menggunakan diagram ini bertujuan untuk mengetahui posisi tiap atribut yang
memengaruhi tingkat kepuasan konsumen berdasarkan kuadran yang ditempati oleh atribut
tersebut. Hasil analisis ini dapat membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber dayanya
dalam memperbaiki kinerja suatu atribut, sehingga atribut tersebut dapat memberikan kepuasan
yang lebih besar terhadap tingkat kepuasan secara menyeluruh, misalnya melalui perbaikan
atribut yang dianggap penting, namun kinerjanya masih kurang dengan cara menerapkan
strategi pemasaran yang baru. Hasil analisis dengan menggunakan diagram kartesius dengan
metode Importance Performance Analysis (IPA) dapat dilihat pada gambar 2.
A1
D

A2

C1

B

C2

Gambar 2. Diagram Kartesius

Berikut adalah interpretasi kuadran terhadap atribut yang ada pada diagram kartesius.
1.

Kuadran A1 (Keep up the good work)
Atribut yang berada pada kuadran ini berarti adalah atribut yang dianggap penting dan
memiliki kinerja yang sudah bagus dan hampir memenuhi ekspestasi konsumen. Atribut pada
kuadran ini juga menjadi kekuatan utama yang dapat digunakan untuk bersaing dengan produk
sejenisnya. Beberapa atribut yang masuk ke dalam kuadran A1 adalah dari sisi daya tarik
(pemandangan dan udara segar), dari sisi kebersihan (toilet), dan dari sisi sarana penunjang
adalah (instalasi air bersih dan sistem pembuangan limbah).
2. Kuadran A2 (Warning)
Atribut pada kuadran ini merupakan atribut yang dianggap penting oleh konsumen dan
memiliki kinerja yang baik tapi harus dijaga kinerjanya dan dimaksimalkan karena
memengaruhi kepuasan konsumen secara signifikan. Apabila atribut pada kuadran ini
mengalami penurunan kinerja, maka kepuasan konsumen dapat menurun drastis. Atribut yang
berada pada kuadran A2 dari variabel daya tarik (kuliner), variabel aksesbilitas (jalan masuk,
area parkir, penunjuk jalan), variabel kondisi fisik (area parkir, tempat sampah), variabel
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kebersihan (area parkir, tempat sampah, spot foto), variabel sarana penunjang (internet, jaringan
listrik), kenyamanan (menikmati pemandangan dan udara segar serta kuliner).
Area parkir di Desa Wisata Lumbung Stroberi begitu luas dan nyaman sehingga akan
mempermudah pengunjung. Aksesibilitas juga mudah sebab adanya papan informasi maupun
petunjuk jalan menuju lokasi wisata, sehingga pengunjung lebih mudah menjangkau Desa
Wisata Lumbung Stroberi. Atribut ketersediaan tempat sampah juga perlu terus ditingkatkan
kinerjanya agar dapat menjaga tingkat kepuasan konsumen. Hal ini didukung oleh tersedianya
tempat pembuangan sampah di beberapa lokasi seperti parkiran, gazebo, toilet dan lainnya.
3. Kuadran B (Concentrate here)
Atribut pada kuadran ini adalah atribut penting yang memerlukan penanganan sesegera
mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya karena merupakan kelemahan pelayanan yang
berdampak besar terhadap kepuasan konsumen. Atribut yang ada di kuadran B adalah kondisi
fisik dan kebersihan shelter atau pondok dan kenyamanan dalam berswafoto. Konsumen merasa
bahwa kondisi fisik serta kebersihan shelter atau pondok belum sesuai dengan keinginan
mereka, demikian juga dengan kenyamanan dalam berswafoto. Pihak pengelola Desa Wisata
Lumbung Stroberi harus dapat memenuhi keinginan konsumen terhadap atribut ini karena
berpengaruh sangat signifikan terhadap tingkat kepuasan konsumen mengingat shelter atau
pondok merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh konsumen untuk beristirahat.
4. Kuadran C1 (Low priority)
Atribut yang berada pada kuadran ini berarti atribut yang dianggap kurang diprioritaskan
untuk diberi penanganan. Atribut yang berada pada kuadran C1 meliputi variabel daya tarik
(hewan, pertokoan, wahana permainan), variabel aksesbilitas (transportasi umum) dan variabel
kondisi fisik (wahana hiburan). Atribut ini dianggap tidak penting dan memiliki kinerja yang
rendah, sehingga tidak perlu diberi penanganan secara berlebih karena tidak memiliki dampak
yang begitu signifikan terhadap tingkat kepuasan konsumen. Desa Wisata Lumbung Stroberi
merupakan wisata berbasis alam, dimana para pengunjung datang untuk menikmati keindahan
alam dan udara segar, sehingga atribut daya tarik hewan, pertokoan, wahana permainan dan
kondisi fisik wahana hiburan tidak dianggap penting oleh pengunjung. Aksesibilitas
transportasi umum juga dianggap tidak penting karena rata-rata pengunjung datang ke Desa
Wisata Lumbung Stroberi dengan menggunakan kendaraan pribadi.
5. Kuadran C2 (Improve)
Atribut yang berada pada kuadran C2 adalah atribut yang perlu ditingkatkan pada waktu
tertentu untuk mendorong tingkat kepuasan konsumen terhadap produk, karena atribut pada
kuadran ini mendekati kuadran B yang berarti dapat menjadi penting pada waktu tertentu.
Atribut yang termasuk pada kuadran C2 adalah variabel kondisi fisik (pertokoan dan pusat
informasi), variabel kebersihan (pertokoan, pusat informasi dan wahana permainan), variabel
kenyamanan (menikmati berbelanja dan menikmati permainan). Atribut ini memiliki tingkat
kinerja yang rendah dan tidak terlalu dianggap penting oleh konsumen. Namun atribut ini dapat
ditingkatkan sewaktu-waktu untuk mendorong tingkat kepuasan konsumen di masa depan.
6. Kuadran D (Possible overkill/ Leave)
Atribut yang masuk dalam kuadran D diantaranya adalah variabel daya tarik (vegetasi,
jalan setapak), variabel kondisi fisik (tempat makan, mushola, toilet, spot foto), variabel
kebersihan (tempat makan dan mushola). Atribut pada kuadran ini menunjukkan bahwa sumber
daya yang dimiliki perusahaan terlalu dialokasikan secara berlebihan kepada atribut tersebut
dan perlu disebar agar dapat membantu atribut lainnya. Misalnya pihak pengelola dapat
mengalokasikan sumber daya untuk kondisi fisik dan kebersihan tempat makan dan mushola
kepada atribut yang berada di kuadran B (kondisi fisik dan kebersihan shelter atau pondok yang
mempunyai kinerja belum baik)
Tingkat kepuasan konsumen secara menyeluruh dianalisis dengan menggunakan
metode Customer Satisfaction Index (CSI) seperti tabel 3. Metode ini mempertimbangkan
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tingkat kepentingan dan kinerja/kepuasan atribut kualitas pelayanan yang digunakan dalam
penelitian. Aritonang (2005) menjelaskan bahwa nilai pada Customer Satisfaction Index (CSI)
berbanding lurus dengan dengan besar nilai rata-rata kepentingan dan kinerja atribut. Karena
berbanding lurus, maka apabila nilai rata-rata kepentingan dan kepuasan ditingkatkan, maka
akan meningkatkan nilai CSI.
Tabel 3. Perhitungan Nilai Customer Satisfaction Index (CSI)
No
Variabel
1 Daya Tarik
2 Aksesbilitas
3 Kondisi Fisik Fasilitas
4 Kebersihan Fasilitas
5 Kondisi Sarana Penunjang
6 Kenyamanan
Jumlah
Weight Total (WT)
CSI = (WT/4) x 100%

MIS
3.48
3.50
3.27
3.20
3.80
2.80
39.8

WF
11.11
25.00
10.00
10.00
20.00
20.00

MSS
3.04
3.08
3.01
3.21
3.29
3.33
37.77

WS
67.91
30.46
70.80
69.68
42.66
32.96
314.47
79.17

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Customer Satisfaction Index (CSI) pada tabel 3,
diketahui bahwa nilai CSI yang didapatkan adalah 79,17%. Nilai CSI ini berada pada rentang
0.66 - 0.80 yang berarti indeks kepuasan konsumen pada Desa Wisata Lumbung Stroberi
termasuk kategori "puas". Namun pihak pengelola harus tetap menjaga kinerja beberapa atribut
dan meningkatkannya. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kualitas pelayanan dan
memaksimalkan tingkat kepuasan konsumen secara menyeluruh.
Atribut-atribut dengan skor WS yang masih rendah diantaranya adalah aksesbilitas
dan kenyamanan. Nilai atribut yang paling rendah pada variabel aksesbilitas adalah atribut
transportasi umum, namun jika dihubungakan dengan hasil análisis IPA, atribut ini masuk
dalam kuadran C1 (Low priority) yang artinya atribut yang tidak perlu banyak diberi prioritas
untuk ditangani, karena merupakan kelemahan kecil. Disisi lain, atribut kenyamanan berbelanja
dan menikmati wahana permainan mempunyai nilai WS paling rendah pada variabel
kenyamanan dan masuk dalam kuadran C2 pada análisis IPA. Hal ini berarti pihak pengelola
Desa Wisata Lumbung Stroberi perlu menangani atribut ini karena sewaktu-waktu menjadi
penting. Jumlah pertokoan atau tempat berbelanja di dalam objek wisata jumlahnya masih
sedikit, padahal pengunjung yang datang terkadang menginginkan membawa oleh-oleh.
KESIMPULAN
Nilai CSI dari Desa Wisata Lumbung Stroberi yang belum mencapai 100% artinya
masih ada ruang yang dapat ditingkatkan untuk mencapai kepuasan pengunjung, misalnya
dengan menjaga kinerja atribut pada kuadran A1 dan meningkatkan kinerja atribut pada
kuadran A2 dan B sebagai prioritas. Atribut yang dianggap penting dan memiliki kinerja yang
baik oleh pengunjung dalam penelitian adalah pemandangan, udara segar, toilet, instalasi air
bersih, dan sistem pembuangan limbah, sedangkan atribut penting yang memerlukan
penanganan segera mungkin adalah kebersihan dan kondisi fisik shelter/ pondok dan
kenyamanan berswafoto. Peningkatan kinerja atribut yang perlu segera ditangani demi
peningkatan kepuasan pengunjung yaitu dengan mengalokasikan kembali sumber daya yang
berlebih untuk penanganan suatu atribut kepada atribut lain yang memiliki kinerja kurang baik.
Pihak pengelola dapat mengalokasikan sumber daya yang digunakan untuk menangani atribut
di kuadran D (kondisi fisik dan kebersihan tempat makan dan mushola) kepada atribut di
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kuadran B (kondisi fisik dan kebersihan shelter atau pondok) atau mengalokasikan untuk
perbaikan pengelolaan pertokoan dan wahana permainan agar kenyamanan pengunjung
meningkat.
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Kombinasi Pemanasan Donor Eksplan dan Varietas pada Perkembangan
Jaringan Meristematik Bawang Putih (Allium sativum L).
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ABSTRACT
Garlic (Allium sativum L) belongs to the genus Allium SP. Which is propagated through
the cloves. The purpose of the activity was to obsserved the effect of heat treatment on 3
varieties garlic for donor explant in the growth and development of meristematic tissue. The
experiment was carried out at tissue culture laboratory of Indonesia Vegetable Research
Institute in April to August 2019. The heat treatment of donor explant were A (non heat
treatment), B (heat treament on 35 oC, 2 weeks), C (heat treatment on 35 oC, 4 weeks); 3 garlic
varieties were Lumbu Hijau, Lumbu Putih and Tawang Mangu.The media composition were
used MS with suplement IAA 2 mg L-1, Kinetin 2 mg L-1, GA3 0.10 mg L-1, myo inositol 100 mg
L-1, CaP 2 mg L-1, sucrose 30 g L-1, gelgro 2 g L-1, pH 5.7. The results on visual observation
were heat treatment of donor explant increased percentage of contamination caused by fungi
or bacteria, decreased percentage explant growth and development also would be increased
percentage of plantlet abnormalities. Results of serology test by DAS ELISA on the plantlet
infected with OYDV and SYSV were 40 % – 66.67%.
Keyword: Garlic (Allium sativum L), heat treatment, Meristen, Variety
ABSTRAK
Tanaman bawang putih (Allium sativum L) termasuk dalam genus Allium, diperbanyak
secara vegetatif melalui umbi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh perlakuan
pemanasan donor eksplan dari 3 varietas bawang putih, dalam pertumbuhan dan perkembangan
jaringan meristematik. Pelaksanaan penelitian di Laboratorium kultur jaringan Balai Penelitian
Tanaman Sayuran pada bulan April s.d Agustus 2019. Adapun perlakuan pemanasan dari
donor eksplan adalah A(tanpa pemanasan), B(pemanasan 35 oC, selama 2 minggu), C
(perlakuan pemanasan 35oC, selama 4 minggu) dan 3 varietas bawang putih yaitu Lumbu Hijau,
Lumbu Putih dan Tawang Mangu. Media tumbuh kultur yang dipergunakan MS (1962), IAA
2 mgL-1, Kinetin 2 mgL-1, GA3 0.1 mgL-1, myo inositol 100 mgL-1 ,CaP 2 mgL-1, sukrose 30
gL-1, gel gro 2 gL-1, pH 5.7. Pengamatan dilakukan secara visual terhadap pertumbuhan dan
perkembangan dari eksplan. Hasil pengamatan diperoleh perlakuan pemanasan meningkatkan
persentase kontaminasi dari eksplan, disebabkan serangan jamur atau bakteri. Perlakuan
pemanasan donor eksplan menurunkan persentase tumbuh dan meningkatkan persentase
abnormalitas dari plantlet. Hasil uji serologi DAS ELISA pada plantlet persentase yang
terinfeksi OYDV dan SYSV adalah 40% - 66.67%.
Kata Kunci : Bawang putih (Allium sativum L), pemanasan, meristematik, varietas
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PEDAHULUAN
Tanaman bawang putih (Allium sativum L) termasuk dalam genus Allium yang
diperbanyakan secara vegetatif, melalui umbi (clove). Pada tanaman yang diperbanyak secara
vegetatif, virus merupakan penyakit yang perlu dipecahkan. Menurut Walkey et al. (1987)
infeksi penyakit virus ini dapat mengurangi produksi antara 25 – 50% jumlah siung (clove),
serta jumah maupun bobot umbi dapat tereduksi sampai 45% (Ayabe and Sumi, 1998; Bhojwani
1980; dan Fereol et al., 2002). Penyakit virus yang sudah menginfeksi akan terus berkembag
secara turun temurun. Salah satu cara untuk mengeliminasi penyakit tersebut dengan perlakuan
pemanasan, penanaman jaringan meristem secara aseptik. Kombinasi teknik ini dapat
meningkatkan kualitas dan kuantitas benih yang dihasilkan.
Teknik kultur jaringan tanaman adalah suatu teknik penumbuhan bagian tanaman berupa
potongan jaringan atau organ tanaman yang dipisahkan dari lingkungan alami dalam suatu
media buatan secara aseptik. Prinsip dasar dalam kultur jaringan adalah teori sel yang
dikemukakan oleh Scheiden dan Schwann (1989 - 1939) bahwa sel merupakan bagian unit
biologis terkecil yang dapat melakukan aktifitas hidup, reproduksi dan tumbuh (Abo El Nil,
1977; Gabriele et al., 2001).
Jaringan meristematik adalah bagian titik tumbuh tanaman yang masih aktif
melakukan pembelahan sel, berukuran diameter 0.1 mm, panjang kurang lebih 0.25 mm. Agar
jaringan meristem dapat beregenerasi dengan baik, pada umumnya eksplan meristem diambil
dengan satu atau dua daun primordia (Mori et al., 1969; Havranek and Novak, 1976).
Pada penumbuhan jaringan meristem, keadaan fisiologi eksplan berpengaruh terjadi atau
tidaknya proliferasi.Ketidak berhasilan eksplan mengadakan pembelahan dan berdiferensiasi
disebabkan oleh sel-sel dari eksplan tersebut tidak bersifat totipoten. (Thomas and Davey 1975
dalam Neni et al., 2000). Eksplan yang telalu kecil kurang dari 0.25 mm akan sulit berkembang
ketika dikulturkan. Selain dari ukuran jaringan meristem komposisi media, ketepatan dalam
jumlah senyawa zat pengatur tumbuh yang digunakan juga sangat penting dan berpengaruh.
Telah disebutkan bahwa ukuran dari eksplan sangat penting, karena akan menentukan
kemampuan untuk berkembang dan beregenerasi. Jika jaringan meristematik diisolasi bersama
dengan daun primordia maka daya hidupnya akan lebih besar. Untuk perbanyakan umumnya
dianjurkan untuk mengambil jaringan meristem bersama daun primordia. Tetapi sebaliknya jika
bertujuan untuk menghilangkan penyakit sistemik terutama virus, jaringan meristem harus
bebas dari daun primordia.
Dalam penelitian ini dilakukan penumbuhan jaringan meristematik 3 varietas bawang
putih dikombinasikan dengan perlakuan pemanasan donor eksplan. Tujuan dari penelitian
adalah untuk melihat pengaruh perlakuan pemanasan donor eksplan dan 3 varietas bawang
putih dalam pertumbuuhan dan perkembangan jaringan meristematik.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di laboratorium kultur jaringan Balai Penelitian Tanaman
Sayuran pada bulan April s.d Agustus 2019. Sebagai donor eksplan 3 varietas bawang putih
(Lumbu Hijau, Lumbu Putih, Tawang mangu) yang terinfeksi OYDV atau SYSY dari hasil uji
DAS ELISA. Perlakuan pemanasan dilakukan secara kering di oven listrik dengan suhu 35 oC,
yaitu A (Tanpa pemanasan), B (pemanasan selama 2 minggu), C (pemanasan selama 4 minggu).
Media tumbuh aseptik yang dipergunakan adalah Murashige dan Skoog (1962) ditambah
sukrose 30gL-1, IAA 2 mgL-1, Kinetin 2 mgL-1, GA3 0.1 mgL-1, CaP 2 mgL-1, Myo inositol 100
mgL-1, gelgro 2 gL-1, pH 5.7 (Asih dan Neni, 2018).
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Tahapan penelitian dilakukan sebagai berikut :
(1) Sterilisasi bahan eksplan dengan mengambil tunas didalam umbi(siung) bawang putih,
dicelupkan ke dalam alkohol 70%, rendam di larutan khlorox 25% selama 15 menit. Bilas
kembali dengan aquadest steril 3 – 5 kali. Pindahkan tunas ke cawan petri steril.
(2) Penanaman/inokulasi dilakukan di lingkungan steril di Laminer Airflow cabinet (LAFC),
ditanam di tabung reaksi berukuran 50 x 150 mm dengan volume media dengan volume
media 8 – 10 ml.
(3) Kultur diikubasikan diruang kultur dengan temperatur 22 – 24oC, photoperiode 16 jam
terang, 8 jam gelap.
(4) Jumlah perlakuan 9 (sembilan), setiap pelakuan ditanam 20 test tube, setelah plantlet
tumbuh normal dilakukan uji virus dengan metode serologi DAS ELISA terhadap OYDV
dan SYSV.
(5) Pengamatan dilakukan secara visual untuk seluruh kultur terhadap pertumbuhan dan
perkembangan dari eksplan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
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Hasil Pengamatan secara visual perlakuan pemanasan dan 3 varietas bawang putih pada
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Gambar 1. Persentase proliferasi eksplan pada umur 4 s.d 8 MST; A,B,C = perlakuan donor eksplan;
LH = lumbu hijau, LP = Lumbu puitih, TM = Tawang mangu; MST = Minggu setelah
tanam

Persentase pertumbuhan dan perkembangan dari eksplan 3 varietas bawang putih pada
umur 4 s.d 8 MST secara visual adalah 50 – 95%. Beberapa faktor utama yang menjadi kunci
keberhasilan dalam kultur in vitro adalah (a) sumber eksplan, (b) media tumbuh dan ZPT, (c)
lingkungan fisik dan (d) sistem regenerasi (Wattimena et al., 2011; Dinarti et al., 2008; Dugassa
and Feyissa, 2011). Selain ke 4 faktor tersebut genotipe tanaman juga mempengaruhi tingkat
keberhasilan kultur in vitro. Pada umumnya setiap genotipe dapat memberikan respon yang
berbeda terhadap perlakuan eksplan dan formulasi media (Haque and Mansfield 2004, LU
and Bridgen, 1996).
Menurut George dan Sherington (1984) perbanyakan tanaman secara in vitro memiliki
beberapa keuntungan diantaranya (1) bahan tanaman yang digunakan lebih kecil sehingga tidak
merusak pohon induk (2) lingkungan tumbuh dari eksplan aseptkl dan terkendali, (3) kecepatan
perkembangan tinggi (4) dapat menghasilkan benih bebas penyakit dari induk yang sudah
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mengandung patogen intrnal dan (5) membutuhkan tempat relatif kecil untuk menghasilkan
benih dalam jumlah besar.
Eksplan suatu tanaman dapat tumbuh dan berkembang menjadi plantlet disebabkan oleh
jaringan meristematik memiliki 1 – 2 daun primordia yang dapat mensuplai auxin dan sitokinin
untuk mendukung pertumbuhan dari eksplan (Bhojwani and Datu 2013).

Gambar 2. Persentase eksplan terkontaminasi; A,B,C = perlakuan donor eksplan; LH = lumbu
hijau ,LP = Lumbu puitih, M =Tawang mangu; MST = Minggu setelah tanam

Pengamatan persentase kontaminasi, perlakuan pemanasan C (35oC, 4 minggu) total
eksplan yang terkontaminasi lebih tinggi dari perlakuan lainnya untuk ke 3 varietas bawang
putih.Menurut Gunawan (1987) dan Armini et al., (1992) sumber kontaminasi umumnya
terbawa dari donor eksplan baik yang ada dipermukaan atau didalam jaringan (endogen). Tetapi
dapat juga diakibatkan oleh teknik penanaman yang kurang sempurna, lingkungan di ruang
kultur yang tidak memadai pada saat diinkubasi. Dari semua sumber paling sulit diatasi adalah
sumber kontaminan yang berasal dari dalam eksplan.
Pada teknik kultur jaringan bahan eksplan/donor eksplan yang terbebas dari sumber
kontaminan merupakan langkah yang sangat penting. Adapun sumber kontaminan dapat
berupa cendawan, bakteri dan jamur. Bila kontaminan tidak dihilangkan pada media tumbuh
yang mengandung sumber karbohidrat dapat berupa gula atau sukrose, vitamin, mineral maka
sumber kontaminan terutama cendawan, bakteri akan tumbuh dengan cepat. Eksplan yang
tertutupi kontaminan akhirnya tidak berkembang atau mati. Sebagai akibat langsung dari
serangan bakteri, jamur atau dapat juga diakibatkan senyawa toksik yang diproduksi oleh
sumber kontaminan. Pada perbanyakan dengan teknik kultur jaringan kontaminasi merupakan
kendala yang dapat mengagalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Grafik 3. Persentase eksplan tumbuh normal dan abnormal; A,B,C = perlakuan donor eksplan;
LH = lumbu hijau, LP = Lumbu puitih, TM =Tawang mangu; MST = Minggu setelah
tanam
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Pada grafik 3 terlihat perlakuan pemanasan meningkatkan persentase tumbuh abnormal
dari ketiga varietas bawang putih. Dalam beberapa kasus menunjukkan laju pertumbuhan
setelah perlakuan pemanasan makin kecil/rendah seiring dengan meningkatknya waktu atau
suhu perlakuan bahan eksplan (Lozaya saldana and Merlinlara, 1984; Tan et al., 2010).
Ada beberapa metode yang umum untuk mengelimiasi penyakit sistemik virus pemanasan,
chemotherapy, dilanjutkan dengan kultur jaringan dapat dilakukan secara tunggal atau
kombinasi dari teknik tersebut (Awan et al., 2007; Fletcher et al., 1998; Gopal and Grag 2011;
Ohta et al., 2011; Seldlak, 2007).
Dari beberapa penelitian terlihat perlakuan pemanasan materi eksplan efektif untuk
menonaktifkan virus. Tetapi untuk tanaman famili Allium perlakuan ini kurang efektif
dilaksanakan dikarenakan, sangat sensitif terhadap perlakuan pemanasan. Dimana tujuan
perlakuan pemanasan adalah untuk mengnonaktifkan perkembangan dari virus.
Tabel 1. Rata-rata jumlah daun dari eksplan
Perlakuan
A
B
C

Lumbu Hijau
4 MST
1.43 ±
0.51
1.38 ±
0.50
1.33 ±
0.49

Lumbu Putih

Tawang Mangu

6 MST
8 MST 4 MST
6 MST
8 MST
4 MST
1.93± 0.51 2.57±
1.57±0.51 2.0±1.03
2.11± 1.23 1.61±
1.50
0.50
1.81±0.83 2.43±
1.56±0.51 2.06±0.78 2.06± 1.12 1.38±
1.32
0.50
1.72± 0.96 2.42±
1.08±0.28 1.31± 0.75 1.23±0.93 1.07±
1.50
0.27

6 MST
2.28±
1.07
2.00±
0.89
1.43±
0.76

8 MST
2.44±
1.25
2.38±
1.31
1.64±
1.15

Keterangan : A,B,C = perlakuan donor eksplan; LH = lumbu Hijau; LP = Lumbu puitih; TM =Tawang mangu; MST
= Minggu setelah tanam

Pengamatan rata-rata jumlah daun secara visual dari 3 varietas bawang putih diperoleh
semakin lama waktu pemanasan donor eksplan rata-rata jumlah daun semakin kecil. Dalam
perbanyakan secara in vitro respon dari eksplan sangat bervariasi bergantung pada bebeapa
komponen kondisi kultur (Media tumbuh dan unsur hara yang ditambahkan), jenis eksplan
(ukuran, asal eksplan, genotipe). Kombinasi dari dua atau lebih komponen yang diaplikasikan
secara parsial maupun simultan sangat diperlukan untuk meningkatkan respon dari eksplan
(Roksana et al., 2002; Kamstaityte and Stanys, 2004; Kapoor et al., 2011). Dalam tabel terlihat
rata-rata jumlah daun plantlet 3 varietas bawang putih pada pengamatan 4 s.d 8 MST adalah
1.07 s.d 2.57.
Tabel 2. Rata-rata jumlah akar dari eksplan
Perrakuan
A

Lumbu Hijau
4 MST
1.22±0,43

6 MST
1.89±0.96

Lumbu Putih
8 MST

4 MST

6 MST

2.56± 1.46 1.56±0.62

Tawang Mangu
8 MST

2.17±1.09 2.17±1.29

4 MST
1.61±0.69

6 MST

8 MST

2.56±1.09 2.67±1.33

B
1.14± 0.36 1.50±0.82 1.94± 1.12 1.44±0.51 2.13±0.72 2.13±1.26 1.31±0.70 1.94±0.99 2.06±1.12
C
0.81± 0.40 1.43±0.85 1.86±1.09 0.69±0.48 1.46±0.66 1.62±1.12 0.71±0.61 1.43±0.85 1.57±1.08
Keterangan : A,B,C = perlakuan donor eksplan; LH = lumbu Hijau; ,LP = Lumbu puitih; TM =Tawang mangu; MST
= Minggu setelah tanam

Pengamatan rata-rata jumlah akar plantlet 3 varietas bawang putih umur 4 s.d 8 MST adalah
0.69 s.d 2.67. Perlakuan pemanasan semakin lama mengurangi jumlah akar dans ecara visual
terlihat menghambat pertumbuhan akar. Menurut George et al. (2008), keberhasilan dan
aplikasi dalam teknik kultur jaringan dengan berbagai perlakuan sangat dipengaruhi oleh
kesesuaian media tumbuh dan perlakuan dari bahan eksplan yang akan dikulturkan.
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Pendapat Noiton et al. (1992) dan Kapoor et al. (2011), untuk meningkatkan pertumbuhan
akar dari plantlet dapat ditambahkan ke media tumbuh ZPT tertenrtu seperti golongan auxin.
Atau dapat dilakukan dengan memberi perlakuan pemindahan /sub kultur ke media tumbuh
yang baru. Dengan perlakuan ini disamping mengubah eksplan yang sulit berakar, dapat juga
menyebabkan terjadinya penurunanan pertumbuhan dan perkembangan dari planlet.
Tabel 3. Hasil Uji serologi DAS ELISA Planlet Bawang putih
Lumbu Hijau

Lumbu Putih
Tawang Mangu
Jml
Jml
Perlakuan Jml
Jml terinfeksi
%
Jml
terinfeksi
%
Jml
terinfeksi
%
plantlet OYDV&SYSV terinfeksi plantlet OYDV& terinfeksi plantlet OYDV& terinfeksi
SYSV
SYSV
A
9
6
66,67
11
5
45,46
10
6
60
B
C

8
5

5
3

62,5
60

7
4

3
2

42,86
25

7
5

4
2

57,14
40

Keterangan : OYDV = Onion Yellow Dwarf Virus; SYSV = Shallot Yellow Strip virus

Dalam tabel hasil uji plantlet yang terifeksi OYDV dan SYSV dari 3 varietas bawang
putih adalah 25% s/d 66,67%. Masih tingginya planlet terinfeksi menandakan perlakuan pada
donor eksplan belum optimum untuk eliminasi penyakit virus pada bawang putih. Dimana
menurut Zaitlin dan Palukautis (2000), virus masih terdeteksi hal ini mengindikasikan bahwa
perlakuan pemanasan pada donor eksplan belum optimal. Sehingga saat eksplan diinokulasi
pada media in vitro untuk regenerasi partikel virus masih terbawa.
Menurut Sharma et al. (2007), perlakuan pemanasan dengan kisaran 35 – 40 oC akan
menurunkan konsentrasi virus bahkan dapat menghilangkan penyakit tersebut. Tingkat
toleransi dan kelangsungan hidup dari tanaman dengan meningkatnya perlakuan pemanasan
baik waktu atau temperatur menjadi faktor pembatas dalam keberhasilan perlakuan pemanasan
(Lozaya-Seldana and MerlinLara, 1984; Torres et al., 2000).
Keberhasilan eliminasi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti ukuran dari
eksplan (Ashayi et al., 2012; HU et al., 2012), konsentrasi virus di jaringan tanaman (Pramesh
and Baranwal, 2005), genotipe tanaman, jenis ZPT yang digunakan pada media tumbuh dan
metode eliminasi (Bhojwani and Datu 2013). Di Indonesia dengan menggunakan metode
serologi DAS ELISA terdeteksi 3 jenis virus yaitu OYDV, SYSV dan LYSV. Infeksi
beberapa macam virus
di tanaman merupakan fenomena yang sering ditemukan di
pertanaman yang terserang penyakit virus (Gunaeni et al., 2011).
KESIMPULAN
Hasil Pengamatan secara visual, perlakuan pemanasan donor eksplan 3 varietas bawang
putih menurunkan persentase tumbuh, rata rata jumlah daun, rata rata jumlah akar dan
meningkatkan persentase planlet tumbuh abnormal. Kontaminasi kultur umumnya disebabkan
oleh bakteri dan jamur yang terbawa dari donor eksplan. Hasil uji planlet dengan DAS ELISA
terhadap virus OYDV SYSV perlakuan pemanasan menghasilkan persentase terinfeksi lebih
kecil dari perlakuan lainnya untuk 3 varietas donor eksplan.
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ABSTRACT
Shallot is one of the important horticultural commodities for the community, both
economically and in its nutritional content. Besides being determined by plant environmental
factors, plant productivity is also influenced by the ability of varieties to adapt to the growing
environment. The use of diverse varieties in the same growing environment will give an idea of
the adaptability of varieties. This study aims to determine the adaptability of 10 varieties of
shallots in the wetlands, temperatures 22-22 °C, 80-90% humidity and 2,500 mm / year rainfall.
The study used a non-factorial randomized block design with 3 replications, with the treatment
of shallots varieties namely Maja, Burmese, Pikatan, Manjung, Tajuk, Katumi, Mentes,
Maserati), Pancasona and Bauji Variety. The results obtained are all varieties with different
adaptation origins turned out to be able to adapt well in Berastagi wet highlands. Uniform
plant height growth and the highest number of leaves is Burma. Based on the value of weight
and production per hectare, Burma varieties are capable of high production. Unlike the case
with the Bauji varieties can adapt well but are not able to form tubers in the wetlands of
Berastagi.
Keywords: Shallot, varieties, observation, adaptation
ABSTRK
Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang penting bagi
masyarakat, baik secara ekonomis maupun kandungan gizinya.Produktivitas tanaman selain
ditentukan oleh faktor lingkungan tumbuh juga dipengaruhi kemampuan varietas untuk
beradaptasi pada lingkungan tumbuhnya. Penggunaan varietas beragam pada lingkungan
tumbuh yang sama akan memberikan gambaran kemampuan adaptasi varietas. Penelitian ini
bertujuan mengetahui daya adaptasi 10 varietas bawang merah di dataran tinggi
basah.,Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2018 s/d Pebruari 2019 di kebun
percobaan Berastagi,Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo,dengan jenis tanah andisol,
ketinggian ± 1,340 m dpl, temperature suhu 22–28 oC, kelembapan 80-90% dan curah hujan
2.500 mm/tahun. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) nonfaktorial
dengan 3 ulangan, dengan perlakuan varietas bawang merah yaitu Varietas Maja, Birma,
Pikatan, Manjung, Tajuk, Katumi, Mentes, Maserati, Pancasona dan Varitas Bauji.Hasil yang
diperoleh adalah Seluruh varietas dengan asal adaptasi yang berbeda ternyata mampu
beradaptasi dengan baik di Berastagi dataran tinggi basah. Pertumbuhan tinggi tanaman
seragam dan jumlah daun yang terbanyak adalah Birma. Berdasarkan nilai bobot dan produksi
per hektar varietas Birma mampu berproduksi tinggi. Berbeda halnya dengan varietas Bauji
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dapat beradaptasi dengan baik akan tetapi tidak mampu membentuk umbi di dataran tinggi
basah Berastagi.
Kata kunci: Bawang merah, varietas, observasi, adaptasi.
PENDAHULUAN
Bawang merah (Allium cepa L.) merupakan salah satutanaman hortikultura yang populer
dalam dunia kuliner,sebagai bumbu masakan (flavor), sayuran (acar dan salad) dan produk
olahan (bawang goreng), saat ini ekstrak umbi bawang merah sedang dipelajari sebagai obat
tradisional(antimicrobial, anticancer dan anti-inflammatory) (Shinkafi dan Dauda, 2013;
Motlagh et al, 2011)
Produktivitas tanaman, selain ditentukan oleh faktor lingkungan tumbuh, juga
dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi varietas terhadap lingkungan. Penggunaan varietas yang
beragam pada suatu lingkungan tumbuh yang sama akan memberikan gambaran terhadap
kemampuan adaptasi varietas. Uji adaptasi varietas diperlukan untuk mendapatkan varietas
dengan kemampuan tumbuh dan berproduksi yang baik pada kondisi spesifik lokasi (Rusdi dan
Muh Assad, 2016). Bawang merah memiliki daya adaptasi luas karena dapat tumbuh dan
menghasilkan umbi didataran rendah hingga dataran tinggi pada lahan bekas sawah, lahan
kering, atau pekarangan (Sumarni et al., 2012)
Beberapa varietas bawang merah seperti Maja yang berasal dari Cipanas beradaptasi baik
pada dataran rendah, Birma berasal dari Alahan Panjang beradaptasi baik pada dataran tinggi,
Pikatan berasal dari Balitsa beradaptasi baik pada dataran rendah, Manjung berasal dari
Pamekasan Jawa Timur beradaptasi baik pada didataran rendah, Tajuk berasal dari introduksi
dari Milan beradap tasi baik pada dataran rendah, Katumi berasal dari Balitsa beradaptasi baik
pada dataran rendah, Mentes berasal dari Balitsa beradap tasi baik pada dataran rendah,
Maserati berasal dari introduksi Belanda beradaptasi baik pada dataran rendah, Pancasona
berasal dari Balitsa beradaptasi baik padadataran rendah.Bauji berasal dari Nganjuk dan baik
untuk dataran rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap varietas memiliki pertumbuhan
dan daya adaptasi yang berbeda-beda pada agroekosistem dataran rendah. Sartono (2010)
mengemukakan bahwa produksi bawang merah selain faktor eksternal juga dipengaruhi oleh
faktor internal yaitu genetik masing-masing tanaman.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya adaptasi pertumbuhan dan hasil beberapa
varietas bawang merah di dataran tinggi basah.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2018 s/d Pebruari 2019 di kebun
percobaan Berastagi, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo,dengan jenis tanah andisol,
ketinggian ± 1,340 m dpl, temperature suhu 22–28 oC, kelembapan 80-90% dan curah hujan
2,500 mm/tahun. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) nonfaktorial
dengan 3 ulangan, dengan perlakuan varietas bawang merah yaitu Varietas Maja, Birma,
Pikatan, Manjung, Tajuk, Katumi, Mentes, Maserati, Pancasona dan Varitas Bauji.
Prosedur pelaksanaannya adalah dibuat buat petak percobaan dengan ukuran 1 m x 4 m.
Jarak antar perlakuan 0,5 m, setiap varitas ditanam 3 plot. Dipermukaan bedengan diberipupuk
kandang ayam sebanyak 10 t/ha ditambah 175 kg/ha urea, 175 kg/ha SP-36, 175 kg/ha KCl dan
400 kg/ha ZA Kemudian pupuk ditutup dengan tanah setinggi 30 cm dipasang mulsa lalu
dibuat jarak tanam 20 x 20 cm,.Ditanam satu lobang satu siung bibit lalu ditutup.
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Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan, pengairan, dan pengendalian
hama/penyakit. Untuk mencegah serangan hama tanaman, dilakukan penyemprotan insektisida
berbahan aktif Pofenofos, Klorantranilipol 50 g L-1, Imidakloprid dengan konsentrasi 0.5 – 1.0
cc L-1 air, untuk mengendalikan penyakit tanaman dilakukan penyemprotan fungisida
Mankozeb atau Difenokonasol 250 g dengan konsentrasi 2 g L-1 air. Penyemprotan dilakukan
1 x 4 hari atau tergantung tingkat serangan hama/penyakit tanaman di lapangan. Panen dapat
dilakukan apabila daun mulai menguning dan leher umbi sudah lembek.
Peubah yang diamati untuk masing-masing tanaman adalah sebagai berikut : Tinggi
tanaman dan jumlah daun pada umur 6 minggu setelah tanam (mst), jumlah bunga, (jumlah
umbi, bobot umbi) per rumpun dan produksi per hektar. Data-data dan peubah yang diamati
diuji dengan uji ANOVA (uji F) dan dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data klimatologi di Kebun Berastagi pada periode Desember 2018 sampai Pebruari
2019 menunjukkan bahwa suhu rata-rata rendah yaitu 18.20 °C, dengan kelembaban rata-rata
tinggi 91.57% dan jumlah curah hujan rata-rata 288 mm per bulan (Sumber : BMKG Kebun
Percobaan Berastagi.). Suhu yang rendah mempengaruhi fase pertumbuhan vegetatif dan
generatif bawang merah disebabkan karena rendahnya intensitas cahaya matahari. Khohar
(2008) bahwa ratio pembentukan umbi bawang meningkat seiring dengan meningkatnya suhu
dan lama penyinaran. (Sumarni dan Hidayat, 2005) menyatakan bahwa tanaman bawang merah
dapat membentuk umbi di daerah dengan suhu udara rata-rata 22°C, tetapi umbi yang
dihasilkan tidak sebaik di daerah dengan suhu udara lebih panas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah daun, jumlah bunga, jumlah umbi per
rumpun, bobot umbi per rumpun dan produksi umbi per hektar setiap varietas berbeda.
Sedangkan tinggi tanaman untuk semua varitas yang diuji tidak menunjukkan perbedaan yang
nyata. Sepuluh varietas bawang merah yang digunakan dapat tumbuh dengan baik dan
membentuk bunga di dataran tinggi Berastagi (1,340 m dpl). Tanaman bawang merah juga
dapat membentuk umbi dan berproduksi dengan baik kecuali varietas Bauji.
Tinggi Tanaman, Jumlah Daun dan Jumlah Bunga
Berdasarkan hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa tinggi tanaman 10 varietas
bawang merah yang diuji pada umur 6 MST tidak berbeda nyata. Sedangkan jumlah daun umur
6 MST berbeda nyata pada setiap varietas.dan memberi pengaruh nyata terhadap jumlah bunga.
Jumlah bunga yang tertinggi adalah Pancasona 2,93 tangkai dan yang terendah Birma 0.07
tangkai. (Tabel 1).
Tabel 1. Pengaruh 10 Varietas Bawang Merah Terhadap Tinggi Tanaman, Jumlah Daun dan
Jumlah bunga
Varietas
Maja
Birma
Pikatan
Manjung
Tajuk
Katumi
Mentes
Maserati

Tinggi Tanaman
(cm)
47.29
48.55
54.47
49.35
44.58
58.19
45.36
52.25
133

Jumlah Daun
(helai)
29.45 c
45.83 ab
40.75 ab
31.73 c
39.55 ab
29.83 c
45.65 ab
30.48 c

Jumlah Bunga
(Tangkai)
1.43 b
0.07 d
1.03 bc
0.37 cb
1.03 bc
1.20 b
0.80 bc
0.90 bc
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Varietas
Pancasona
Bauji
Rata-rata
KK (%)

Tinggi Tanaman
(cm)
44.24
54.20
49.85
-

Jumlah Daun
(helai)
38.55 b
41.73 ab
9.90

Jumlah Bunga
(Tangkai)
2.93 a
1.40 b
9.90

Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan
DMRT pada taraf a = 5%.

Perbedaan varietas tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Rata-rata tinggi tanaman
bawang merah sebesar 49.85 cm. Data tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan sifat genetik
dari masing-masng varietas yang berbeda sehingga tinggi tanaman tidak dipengaruhi oleh sifat
genetik tanaman. Varietas Birma memiliki jumlah daun tertinggi dan yang terendah adalah
Maja.
Pada umur 6 MST jumlah daun varietas Birma mencapai 45.83 helai, sedangkan Maja
hanya memiliki daun sebanyak 29.45 helai. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah daun
dipengaruhi oleh faktor genetik masing-masing varietas.Perbedaanvarietas atau klon tanaman
dapat mempengaruhi keragaman jumlah daun yang diwariskan ke generasi selanjutnya (Sinaga
et al., 2013; Kusmana, 2013; Deden, 2014; Manik et al., 2019). Alavan et al. (2015)
menyatakan bahwa perbedaan varietas mempengaruhi perbedaan dalam hal keragaman
penampilan tanaman. Akibat perbedaan sifat dalam tanaman (genetik) atau adanya pengaruh
lingkungan.
Pancasona yang memiliki jumlah bunga yang tertinggi menunjukkan bahwa varietas
Pancasona lebih adaptif terhadap lingkungan dataran tinggi basah. Berdasarkan deskripsi
tanaman bahwa Pancasona berasal dari Balitsa Lembang dan beradaptasi dengan baik pada
dataran rendah. Sedangkan Birma berasal dari dataran tinggi Alahan Panjang dan beradaptasi
dengan baik pada dataran tinggi. Selain faktor lingkungan, kemampuan berbunga suatu
tanaman juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Setiap varietas mempunyai kemampuan
berbunga yang berbeda. Tidak semua varietas bawang merah di Indonesia mudah berbunga.
Secara alami kemampuan bawang merah berbunga dibagi atas tiga kelompok yaitu relatif
mudah berbunga, agak sukar berbunga dan sulit berbunga. Sifat genetik tersebut yang
menyebabkan perbedaan yang nyata untuk setiap varietas terhadap pembungaan.
Jumlah Umbi per Rumpun, Bobot Umbi per rumpun dan Produksi per Hektar
Hasil analisa sidikragam menunjukkan bahwa varietas berpengaruh sangat nyata terhadap
jumlah umbi per rumpun, bobot umbi per rumpun dan produksi umbi per hektar.(Tabel 2).
Tabel 2. Pengaruh 10 Varietas Bawang Merah Terhadap Jumlah Umbi/Tanaman, Bobot
Umbi/Tanaman dan Produksi Umbi Per Hektar
Varietas
Maja
Birma
Pikatan
Manjung
Tajuk
Katumi
Mentes
Maserati

Jumlah
Umbi/rumpun
(siung)
9.00 bcd
12.13 a
8.40 cd
10.27 abc
6.60 de
8.60 bcd
8.60 bcd
4.93 e

Bobot Umbi/Rumpun
(g)

Produksi Umbi/ha
(t)

50.00 b
58.33 a
26.67 e
30.00 de
27.33 e
18.33 f
25.33 ef
37.67 cd

12.50 b
14.58 a
6.67 e
7.50 de
6.83 e
4.58 f
6.33 ef
9.41 cd
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Varietas
Pancasona
Bauji
Rata-rata
KK (%)

Jumlah
Umbi/rumpun
(siung)
11.27 b
9.64

Bobot Umbi/Rumpun
(g)

Produksi Umbi/ha
(t)

39.33 c
13.22

9.83 c
13.22

Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan
DMRT pada taraf a = 5%

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa tidak ada data jumlah dan bobot umbi per rumpun dan
produksi umbi per ha pada varietas Bauji. Hal ini menunjukkan bahwa Bauji tidak mampu
membentuk umbi pada dataran tinggi sebab varietas Bauji beradaptasi dengan baik pada dataran
rendah.
Jumlah umbi per rumpun yang tertinggi adalah Birma 12.13 siung berbeda sangat nyata
dengan ke sembilan varietas lainnya. Sedangkan jumlah umbi per rumpun yang terendah adalah
Maserati 4.93 siung. Jumlah umbi per rumpun juga menunjukkan kemampuan tanaman
menghasilkan anakan atau tunas.
Varietas berpengaruh sangat nyata terhadap bobot umbi per rumpun dan produksi umbi
per hektar. Bobot kering umbi per rumpun dan produksi per hektar tertinggi dijumpai pada
varietas Birma. Birma memiliki bobot 58.33 gram per rumpun dan produksi 14.58 ton per ha.
Sementara paling rendah bobot kering dan produksinya adalah varietas katumi dengan nilai
18,33 g per rumpun dan 4.58 ton per hektar. Produksi dari seluruh varietas yang diuji berbeda
satu dengan lainnya. Birma berbeda sangat nyata dengan varietas lainnya. Perbedaan bobot per
rumpun dan produksi per hektar setiap varietas yang ditanam pada lahan dan waktu yang sama
menunjukkan bahwa potensi produksi umbi dipengaruhi oleh faktor genetik masing-masing
varietas. Menurut (Azmi et al., 2011) bahwa berbagai varietas ditanam pada lahan yang sama,
maka ukuran umbi tiap varietas juga berbeda.
Warna Daun, Umbi, Daging Umbi dan Ketebalan Kulit Umbi
Hasil pengamatan pada warna daun, warna umbi, warna daging umbi dan ketebalan kulit
umbi menunjukkan adanya keragaman (Tabel 3).
Tabel 3. Pengaruh 10 Varietas Bawang Merah Terhadap Warna Daun, Warna Umbi, Warna
Daging umbi dan Ketebalan kulit umbi
Varietas
Maja

Birma

Pikatum

Warna Daun
Moderate
Yellowish Green A
(Hijau kekuningan
sedang)
Moderate Olive
Green A (Hijau tua)

Moderate
Yellowish Green A

Warna Umbi

Warna
Daging Umbi

Ketebalan
Kulit
Umbi
Tipis

Deep Red
(Merah tua)

Pale Purplish Pink
(Pink keungua pucat)

Moderate
Purplish Reed
(Merah
keunguan
sedang)
Strong Purplish
Pink (Pink
keunguan kuat)

Moderate Purplish Pink Tipis
(Pink keunguan sedang)
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Varietas

Manjung

Tanjuk

Katumi
Mentes

Warna Daun
(Hijau kekuningan
sedang)
Moderate
Yellowish Green C
(Hijau kekuningan
sedang)
Moderate
Yellowish Green D
(Hijau kekuningan
sedang)
Moderate Olive
Green A (Hijau tua)

Moderate
Yellowish Green D
(Hijau kekuningan
sedang)
Maserati
Moderate Olive
Green A (Hijau tua)
Pancasona Moderate Olive
Green C (Hijau tua)
Bauji
Moderate Olive
Green B (Hijau tua)

Warna Umbi

Warna
Daging Umbi

Ketebalan
Kulit
Umbi

Strong Purplish
Reed (Merah
keunguan kuat)

Pale Purplish Pink
(Pink keungua pucat)

Tipis

Deep Surplish
Pink
(Merah muda
keunguan)
Strong Purplish
Reed (Merah
keunguan kuat)
Light Purplish
Pink (Pink
keunguan muda)

Pale Purplish Pink
(Pink keungua pucat)

Tipis

Strong Purplish Reed
(Merah keunguan kuat)

Tipis

Moderate Purplish
Reed (Merah keunguan
sedang)

Tipis

Dark Red
(Merah tua)
Dark Red
(Merah tua)
-

Strong Purplish Reed
(Merah keunguan kuat)
Light Purplish Pink
(Pink keunguan pucat)
-

Tipis
Tipis
-

Persamaan karakter warna daun dengan warna dominan hijau kekuningan sedang
(moderate yellowish green A) ditunjukkan oleh variets Maja, Pikatum, Manjung, Tanjuk dan
Mentes.Sedangkan Birma, Katumi, Maserati, Pancasona dan Bauji memiliki warna daun yaitu
hijau tua (moderate olive green A).
Keragaman karakter warna umbi beberapa varietas menunjukkan bahwa keragaan warna
umbi setiap varietas berbeda. Karakter warna umbi yang sama yaitu merah tua (deep red)
dimiliki oleh varietas Maja, Maserati dan Pancasona. Warna umbi merah keunguan kuat (strong
purplish reed) dijumpai pada varietas Manjung dan Katumi. Keragaman warna umbi bawang
merah yang dihasilkan dapat mempengaruhi ketertarikan konsumen
Karakter warna daging umbi dari seluruh varietas yang diamati memiliki dua karakter
yaitu warna pink keunguan dan merah keunguan. Daging umbi dengan warna pink keunguan
(purplish pink) dijumpai pada varietas Maja, Birma, Pikatum, Manjung, Tanjuk dan Pancasona.
Sedangkan warna daging umbi merah keunguan (purplish red) terdapat pada Katumi, Mentes
dan Maserati.
Hasil pengamatan ketebalan kulit umbi pada seluruh varietas bawang merah yang diuji
tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya yaitu tipis. Hal ini diduga bahwa kulit umbi
yang tipis merupakan sifat genetik tanaman bawang merah.
KESIMPULAN
Seluruh varietas dengan asal adaptasi yang berbeda ternyata mampu beradaptasi
dengan baik di Berastagi dataran tinggi basah. Pertumbuhan tinggi tanaman seragam dan
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jumlah daun yang terbanyak adalah Birma. Berdasarkan nilai bobot dan produksi per hektar
varietas Birma mampu berproduksi tinggi. Berbeda halnya dengan varietas Bauji dapat
beradaptasi dengan baik akan tetapi tidak mampu membentuk umbi di dataran tinggi basah
Berastagi.
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Cabai Besar Hibrida Inata Agrihorti (Capsicum annum L.)
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ABSTRACT
New varieties high yielding (hybrid) is one the efforts to increase productivity of chili.
The aimed of this research is to see the appearance agronomic of hybrid chili parental Inata
Agrihorti (Capsicum annum L.) in different environmental conditions. The experiment was
arranged randomized complete design (RCD) two factor with single plot. The first factor was
male parent of Tanjung 2 variety and female parent galur 7558. The second factor
environmental is greenhouse and screenhouse. The each treatment consisted of 15 sample
plants. Observations each plant were using a single plant technique. The results showed that
galur 7558 that had phenotypic ferpormance was superior to the Tanjung 2 variety. The
genotypic ferpormance fruit length and fruit diameter of Tanjung 2 was longer and bigger than
galur 7558. But the fruit weight of galur 7558 was higher than Tanjung 2. The best performance
of chili plant phenotype is inthe greenhouse, but for the genotype the screenhouse enviroment
is better. The qualitative ferpormance that differentiate the galur 7558 from Tanjung 2 variety
is hypocotyl color, fruit color and number of flowers per node.
Keywords: Capsicum annum, parental, hybrid, fenotip, genotip
ABSTRAK
Salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas tanaman cabai adalah dengan
menggunakan varietas baru berdaya hasil tinggi (hibrida). Penelitian ini bertujuan untuk
melihat penampilan agronomis tetua-tetua cabai hybrid Inata Agrihorti (Capsicum annum L.)
pada kondisi lingkungan yang berbeda. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL)
dua faktor dengan petak tunggal. Faktor pertama adalah tetua jantan varietas Tanjung 2 dan
tetua betina galur 7558. Faktor kedua lingkungan yaitu rumah kaca dan rumah plastik. Masingmasing perlakuan terdiri 15 tanaman sampel. Pengamatan dilakukan dengan teknik single plant,
yaitu mengamati setiap tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 7558 merupakan galur
yang memiliki penampilan fenotip yang lebih unggul dibandingkan dengan varietas Tanjung 2.
Penampilan genotip yaitu panjang buah dan diameter buah Tanjung 2 memiliki ukuran lebih
panjang dan lebih besar dibandingkan dengan galur 7558. Akan tetapi bobot buah galur 7558
lebih tinggi dibandingkan dengan Tanjung 2. Penampilan fenotip tanaman cabai yang terbaik
adalah di rumah kaca, namun untuk genotipnya lingkungan rumah plastik lebih baik.
Penampilan kualitatif yang membedakan galur 7558 dengan varietas Tanjung 2 adalah warna
hipokotil, warna buah dan jumlah bunga per nodus.
Kata kunci: Capsicum annum, tetua, hibrida, fenotip,genotip
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PENDAHULUAN
Cabai (Capsicum anuum L.) adalah komoditas sayuran penting di Indonesia. Produksi
cabai di Indonesia mencapai 1,214,419 ton cabai besar dan 1,374,217 ton cabai rawit (BPS,
2019). Cabai yang digunakan di Indonesia adalah cabai Open Polinated (OP) dan Hibrida.
Petani banyak menggunakan cabai hibrida dikarenakan produktivitasnya yang lebih tinggi
dibandingkan dengan varietas OP. Fadhilah et al. (2017) menyebutkan bahwa penggunaan
varietas hibrida pada cabai rawit memberikan keuntungan lebih tinggi dibandingkan dengan
penggunakaan varietas lokal (OP/inhibrida). Varietas hibrida adalah varietas hasil silangan dua
tetua. Varietas hibrida ini memiliki efek heterosis dari ketua tetuanya.
Perusahaan benih kini berlomba menghasilkan varietas-varietas hibrida. Disamping
produktivitasnya yang tinggi, benih-benih hibrida termasuk menguntungkan karena benih ini
tidak dapat dibenihkan kembali, sehingga petani harus selalu membeli benih hibrida yang
menjadi pilihan mereka. Hal inilah yang menjadi keuntungan perusahaan benih.
Balai Penelitian Tanaman Sayuran di tahun 2017 mengeluarkan satu varietas cabai besar
hibrida Inata 2017 dengan nomor SK Menteri Pertanian nomor 002/Kpts/SR.120/D.2.7/1/2017.
Varietas ini adalah hasil silangan varietas Tanjung 2 dan galur PP 0537-7558 dengan hasil
produksi hibridanya 14.17 – 19.72 ton per hektar (Kepmentan, 2017). Produksi benihnya
masing mengandalkan persilangan manual, belum menggunakan Cytoplasmic Male Steril
(CMS).
Produksi benih cabai hibrida inata Agrihorti dilakukan di dalam screenhouse untuk
mencegah pencampuran dengan polen lain. Namun bentuk dan bahan screenhouse beraneka
ragam, ada yang beratap plastik ada juga yang beratap kaca. Oleh karena itu perlu dilihat
penampilan tetua-tetua tanaman cabai hibrida Inata Agrihorti pada screenhouse yang berbeda.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat penampilan agronomis tetua-tetua cabai hybrid Inata
Agrihorti (Capsicum annum L.) pada kondisi lingkungan yang berbeda.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Desember 2019 di Kebun
Percobaan Berastagi, pada ketinggian tempat 1400 m diatas permukaan laut. Benih tanaman
yang digunakan adalah tetua betina varietas Tanjung dan tetua jantan galur 7558 yang
bersumber dari UPBS Balitsa.
Penelitian dilaksanakan dalam rancangan acak lengkap (RAL) dua faktor dengan petak
tunggal. Faktor pertama adalah tetua betina varietas Tanjung 2 dan tetua jantan galur 7558.
Faktor kedua adalah lingkungan yaitu rumah kaca dan rumah plastik. Masing-masing perlakuan
terdiri 15 tanaman sampel. Pengamatan dilakukan dengan teknik single plant, yaitu mengamati
setiap tanaman.
Penelitian dilaksanakan mulai dari persemaian sampai prosesing. Benih tetua jantan
galur 7558 lebih dahulu disemai 3 minggu sebelum Tanjung 2 disemai Persemaian
menggunakan media kuntang yang dimasukkan dalam wadah daun pisang. Setelah benih semai
berumur 1 bulan atau berdaun 4 siap dipindahkan. Tanaman tetua jantan sebanyak 150 dan
betina 100 pokok ditempatkan secara terpisah dalam rumah kaca. Tanaman ditanam dalam
polybag ukuran 45 x 30 cm yang berisi media campuran tanah top soil, humus dan pupuk
kandang dengan perbandingan 1:1:1.
Dalam rumah plastik ditanam tetua jantan 7558 sebanyak 200 tanaman sedangkan tetua
betina Tanjung 2 sebanyak 750 tanaman. Tanah digemburkan, kemudian diberi kapur pertanian
sebanyak 50 kg yang ditabur secara merata. Dibuat bedengan dengan lebar 1 m, panjang 12 m
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dan jarak antar bedeng 1 m untuk tanaman tetua jantan. Tanaman tetua betina bedengan lebar
1 m, panjang 35 m dan jarak antar bedeng 50 cm. Pada bedengan diberi pupuk kandang ayam
sebanyak 5 kg m-1, pupuk kimia antara lain NPK 16:16:16, TSP, dan KCL perbandingan 2:1:1
sebanyak 60 g per tanaman, bedengan dirapikan, ditutup dengan mulsa hitam perak. Jarak
tanam dalam baris 50 cm, antar baris 70 cm. Pada setiap jarak tanam mulsa dilubangi, kemudian
disiram sampai kapasitas lapang, bibit yang siap ditanam.
Tanaman jantan dan betina di rumah kaca untuk produksi benih murni. Pada rumah
plastik tanaman jantan sebagai sumber polen dan tanaman betina untuk produksi cabai hybrid
varietas Inata Agrihorti. Polen diambil dari tetua jantan dengan cara mengetuk-ketuk bunga
yang sudah mekar dan ditampung pada wadah cup. Bunga mekar pada tetua betina dikastrasi,
sementara bunga yang kelopaknya masih kuncup dan sudah siap antesis dibuang kelopak dan
tangkai sarinya lalu disilangkan dengan cara mencelupkan putik ke polen dalam wadah. Setiap
putik yang sudah disilangkan diberi label, nama penyilang dan tanggal penyilangan.
Peubah pengamatan terdiri dari karakter kuantitatif dan karakter kualitatif. Peubah
karakter kuantitatif meliputi tinggi tanaman sampai cabang utama, tinggi tanaman sampai titik
tertinggi. Panjang daun ( satu tanaman 10 sampel daun, diukur dari ujung daun sampai batas
tangkai daun), lebar daun (diukur bagian terlebar daun), lebar tajuk (diukur lebar kanopi
tanaman terlebar). Seluruh peubah diatas diamati setelah tanaman 50% berbunga. Jumlah bunga
per nodus, panjang buah (sampel 15 buah per tanaman), diameter buah, bobot buah. Karakter
kualitatif yang diamati meliputi warna hipokotil (diamati saat dipersemaian), warna daun,
bentuk tajuk (tanaman 50% berbunga), warna mahkota, warna putik, warna benang sari, warna
buah muda, warna buah peralihan dari muda ke tua dan warna buah tua. Pengamatan warna
dilakukan berdasarkan pedoman RHS Colour Chart.
Data yang diperoleh terhadap karakter kuantitatif dianalisis dengan menggunakan
program SAS (statistical analysis system) dengan uji lanjut menggunakan duncan multiple
range test (DMRT) pada α = 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan pertumbuhan mulai semai sampai panen tetua betina Tanjung 2
pertumbuhannya lebih cepat yang ditunjukkan melalui umur benih yang siap pindah tanam dari
persemaian ke lapang umur 45 hari setelah semai (hss). Sedangkan tetua jantan galur 7558 baru
dapat pindah tanam pada umur 52 hss. Perbedaan karakter kuantitatif yang ditunjukkan melalui
umur pindah tanam berpengaruh kepada umur panen dan interval panen.
Tetua jantan galur 7558 mulai panen pertama hingga panen terakhir sebanyak delapan
kali pemanenan. Panen pertama dilakukan pada umur 127 hari setelah tanam (hst) dan panen
terakhirnya 173 hst. Sementara tetua betina Tanjung 2 panen yang dilakukan sebanyak sembilan
kali. Panen pertama pada umur 102 hst dan panen terakhirnya 157 hst. Hal ini menunjukkan
bahwa pertumbuhan tanaman yang lebih cepat berkorelasi positif terhadap produksi tanaman.
Hasil analisis menunjukkan bahwa tetua dan lingkungan berpengaruh nyata terhadap
seluruh variabel yang diamati namun tidak ada interaksi antara kedua perlakuan. Tetua dan
lingkungan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, tinggi tanaman titik tertinggi, panjang
daun, lebar daun dan lebar tajuk (Tabel 1).
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Tabel 1. Penampilan fenotip tetua pada kondisi lingkungan yang berbeda
Perlakuan
Tetua
Jantan (7558)
Betina (Tanjung)
Rata-rata
Lingkungan
Rumah Kaca
Rumah Plastik
Rata-rata
CV
Interaksi

Tinggi
Tanaman
(cm)

Tinggi
Tanaman Titik
Tertinggi (cm)

Panjang
Daun (cm)

Lebar
Daun (cm)

Lebar
Tajuk (cm)

37.06 a
29.02 b
-

49.54 a
28.63 b
-

10.65 a
7.99 b
-

4.54 a
3.39 b
-

29.76 a
18.65 b
-

30.84 a
25.45 b
5.5
(-)

42.28 a
36.14 b
3.7
(-)

9.87 a
8.80 b
4.5
(-)

4.08 a
3.86 b
3.5
(-)

25.76 a
22.79 b
6.1
(-)

Keterangan : Angka-angka pada baris dan kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan
berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 1%. (-) : tidak ada interaksi

Penampilan tetua jantan (7558) memiliki batang yang lebih tinggi, daun lebih panjang
dan lebar serta tajuk lebih lebar daripada tetua betina (Tanjung 2). Demikian juga tetua-tetua
cabai yang ditanam pada lingkungan rumah kaca bertumbuh lebih tinggi dan lebih besar ukuran
daun dan tajuknya dibandingkan yang ditanam di rumah plastik. Hal ini menunjukkan bahwa
penampilan suatu tanaman dipengaruhi oleh genetik dan kondisi lingkungan. Allard (1992)
menyebutkan bahwa kondisi genetik dan lingkungan serta interaksi antara genetik dan
lingkungan mempengaruhi penampilan suatu tanaman.
Penampilan fenotip tetua cabai hibrid Inata Agrihorti tidak berkorelasi positif dengan
penampilan genotipnya. Hal ini jelas terlihat dari hasil pengamatan pada panjang buah dan
diameter buah akan tetapi berkorelasi positif dengan bobot buah pada Tabel 2. Secara fenotip
tetua 7558 lebih unggul dibandingkan dengan tetua betina Tanjung 2. Tampilan genotipnya
pada bobot buah juga lebih unggul tetua 7558 daripada Tanjung 2. Hal ini menunjukkan bahwa
galur 7558 memiliki karakter panjang dan diameter buah lebih kecil namun bobot buahnya lebih
tinggi.
Pertumbuhan vegetatif yang unggul akan mendukung pertumbuhan generatif seperti
yang dikemukakan peneliti lainnya. Dwijanarko dan Sulistyono (2019) menyebutkan bahwa
hasil tanaman berhubungan dengan karakter pertumbuhan seperti tinggi tanaman, jumlah daun
dan lainnya, dimana pertumbuhan vegetatif yang baik akan menimbulkan hasil yang baik juga.
Tabel 2. Penampilan genotip tetua cabai hybrid Inata Agrihorti pada kondisi lingkungan yang
berbeda
Perlakuan
Tetua
Jantan (7558)
Betina (Tanjung)
Rata-rata
Lingkungan
Rumah Kaca
Rumah Plastik
Rata-rata
CV
Interaksi

Panjang Buah

Diameter Buah

Bobot Buah

10.82 b
12.93 a
-

1.67 b
1.89 a
-

14.88 a
13.57 b
-

11.67 b
12.05 a
6.1
(-)

1.63 b
1.93 a
6.5
(-)

12.27 b
16.26 a
4.9
(-)
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Keterangan : Angka-angka pada baris dan kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan
berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 1%. (-) : tidak ada interaksi

Demikian juga halnya dengan kondisi lingkungan, pertumbuhan fenotip tanaman tetua
lebih baik pada lingkungan rumah kaca, sedangkan pada rumah plastik lebih mendukung
pertumbuhan genotip tanaman..Karakter panjang buah, diameter buah dan bobot buah
merupakan karakter kuantitatif yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Suhu udara rata-rata
di dalam rumah plastik selama penelitian lebih rendah 1-2 ⁰C dibandingkan dengan suhu ratarata di rumah kaca. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan nyata mempengaruhi karakter buah
cabai akibat perbedaan suhu pada rumah plastik dan rumah kaca. Daryanto et al. (2020)
menyebutkan bahwa suhu tinggi dapat menurunkan potensi dimensi ukuran buah. Ganeva et al.
(2018) menyatakan bahwa penanaman pada areal dengan agroklimat yang berbeda akan
berdampak besar pada hasil seperti ukuran buah.
Hasil pengamatan karakter kualitatif pada fenotip dan genotip juga menunjukkan
variasi antara tetua jantan 7558 dengan tetua betina Tanjung 2 yang diamati mulai dari hipokotil,
warna daun, bentuk tajuk, warna mahkota, warna putik, warna benag sari, dan warna buah
(Gambar 1 dan 2). Karakter kualitatif warna hipokotil, warna daun, bentuk tajuk, dan warna
buah tidak sesuai dengan deskripsi varietas Inata Agrihorti.
No
1

Variabel
Warna hipokotil

Keterangan
Hijau muda

2

Warna daun

Hijau tua

3

Bentuk tajuk

Payung

4

Warna mahkota

Putih

5
6

Warna putik
Warna benang sari

Hijau kekuningan
Ungu keabu-abuan

7
8

Warna buah muda
Warna buah
peralihan dari muda
ke tua
Warna buah tua

Hijau muda
Oranye kemerahan

9

Merah
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No
10

Variabel
Bunga tunggal/1
nodus atau lebih dari
satu bunga

Keterangan

Gambar

1-3

Gambar 1. Penampilan agronomis cabai Tanjung

No
1

Variabel
Warna hipokotil

Keterangan
Hijau muda
kekuningan

2

Warna daun

Hijau tua

3

Bentuk tajuk

Payung

4

Warna mahkota

Putih

5
6

Warna putik
Warna benang sari

Hijau kekuningan
Ungu keabu-abuan

7
8

Warna buah muda
Warna buah
peralihan dari muda
ke tua
Warna buah tua

Hijau tua
Oranye kemerahan

Bunga tunggal/1
nodus atau lebih dari
satu bunga

1

9
10

Merah cerah

Gambar 2. Penampilan agronomis cabai 7558
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Penampilan hipokotil pada tetua jantan 7558 dan betina Tanjung 2 berbeda. Galur 7558
memiliki warna hipokotil hijau muda kekuningan sedangkan Tanjung 2 warna hipokotilnya
hijau muda. Hipokotil warna kuning bersifat dominan terhadap hipokotil hijau pada galur 7558.
Pada tetua jantan dan betina memiliki tampilan yang sama pada karakter warna daun hijau tua,
bentuk tajuk payung, warna mahkota putih, warna putik hijau kekuningan dan warna benang
sari ungu keabu-abuan.
Penampilan warna buah muda dan buah tua merupakan ciri khas yang membedakan
galur 7558 dan varietas Tanjung 2. Galur 7558 memiliki warna buah muda hijau tua dan buah
tua berwarna merah cerah. Sedangkan varietas Tanjung 2 warna buah muda hijau muda dan
buah tua berwarna merah. Warna buah peralihan dari muda ke tua pada galur 7558 dan Tanjung
2 sama yaitu warna oranye kemerahan.
Penampilan lainnya sebagai pembeda antara galur 7558 dan varietas Tanjung 2 adalah
jumlah bunga per nodus. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah bunga per nodus pada
varietas Tanjung 2 lebih banyak yaitu 1-3 bunga per nodus. Sedangkan galur 7558 hanya
memiliki 1 bunga per nodus.
KESIMPULAN
Tetua jantan 7558 merupakan galur yang memiliki penampilan fenotip yang lebih unggul
dibandingkan dengan tetua betina varietas Tanjung 2. Penampilan genotip yaitu panjang buah
dan diameter buah Tanjung 2 memiliki ukuran lebih panjang dan lebih besar dibandingkan
dengan galur 7558. Akan tetapi bobot buah galur 7558 lebih tinggi dibandingkan dengan
Tanjung 2. Penampilan fenotip tanaman cabai yang terbaik adalah di rumah kaca, namun untuk
genotipnya lingkungan rumah plastik lebih baik. Penampilan kualitatif yang membedakan galur
7558 dengan varietas Tanjung 2 adalah warna hipokotil, warna buah dan jumlah bunga per
nodus.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih disampaikan kepada Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa)
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Karakteristik dan Seleksi Ketahanan Cabai Merah terhadap Penyakit
Antraknose (Colletrothicum acutatum)
Characteristics and Selection of Hot pepper Resistance to Anthracnose
Disease (Colletrothicum acutatum)
Neni Gunaeni1*, Eli Korlina1, Astri W. Wulandari1, Asih K. Karyadi1, Redy Gaswanto1
1

Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Jln. Tangkuban Perahu No. 517 Lembang – Bandung Barat
(40391)
*email korespondensi : nenigunaeni@yahoo.com

ABSTRACT
The most dominant disease attacking hot pepper plants is anthracnose (Colletotrichum
acutatum). This disease can accompany both newly formed and ripe fruit, causing considerable
losses in quality and quantity up to 20% - 90%. The research was conducted at the Indonesia
Vegetable Research Institute. The research was conducted in the field and in the laboratory
from January to December 2019. The aim of the study was to select hot pepper lines / varieties
that were potentially resistant to anthracnose (Colletrothicum acutatum). The research in the
field used 26 lines / varieties of hot pepper fruit with a randomized block design repeated 3
(three) times. Anthracnose isolates using C. acutatum from Sukabumi were identified using the
PCR method with DNA bands measuring 490 bp. The method used to test the resistance to
anthracnose in hot pepper by inoculating 5 ul of conidial suspension with a density of 5.0 x 105
as much as one injection per fruit. The results showed that resistant lines / varieties were
obtained: 2A (R4), 4A (R-15), 4B (R-9), 6 (R-12), 7 (R-13), 8 (R-14) with lesio diameter less
than 5 mm with plant and fruit characteristics for large hot pepper.
Keywords: Capsicum annuum L., Resistance Selection, Anthracnose Colletrotrichum acutatum
ABSTRAK
Penyakit yang paling dominan menyerang tanaman cabai salah satunya adalah
antraknose (Colletotrichum acutatum). Penyakit ini dapat menyerang buah baik yang baru
terbentuk maupun yang sudah matang sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar
secara kualitas maupun kuantitas 20% - 90%. Penelitian dilaksanakan di Balai Penelitian
Tanaman Sayuran. Penelitian dilakukan di lapangan dan di laboratorium dari bulan Januari Desember 2019. Tujuan penelitian adalah menyeleksi galur-galur/varietas cabai yang
berpotensi tahan terhadap antraknose (Colletrothicum acutatum). Penelitian dilapangan
menggunakan 26 galur/varietas cabai dengan Rancangan Acak Kelompok yang diulang 3 (tiga)
kali. Isolat antraknose menggunakan C. acutatum asal Sukabumi yang sudah diidentifikasi
dengan menggunakan metode PCR dengan pita DNA berukuran 490 bp. Metode yang
digunakan untuk uji ketahanan terhadap antraknose pada buah cabai dengan cara inokulasi
menyuntikan 5 ul suspensi konidia dengan kepadatan 5.0 x 105 sebanyak satu suntikan perbuah.
Hasil penelitian diperoleh galur/varietas yang tahan : 2A (R4), 4A (R-15), 4B (R-9), 6 (R-12),
7 (R-13), 8 (R-14) dengan diameter lesio kurang dari 5 mm dengan karakteristik tanaman dan
buah untuk cabai besar.
Kata kunci: Capsicum annuum L., Seleksi Ketahanan, Antraknose Colletrotrichum acutatum
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PENDAHULUAN
Cabai merah merupakan salah satu komoditas sayuran penting dan bernilai ekonomi
tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas cabai merah adanya penyakit yang
paling dominan dan virulen yaitu antraknose species Colletotrichum acutatum. Penyakit
antraknosa dapat menurunkan hasil sampai 25 - 75% (Wang & Sheu 2006; Setiawati et al.,
2011; Prathibha et al., 2013). Penyakit yang disebabkan oleh cendawan Colletotrichum sp
menyareng buah baik yang baru terbentuk maupun yang sudah matang sehingga menimbulkan
kerugian yang cukup besar. Penyakit antraknose dapat juga menurunkan kualitas cabai meliputi
penurunan kadar phenol 16-69%, kadar capsaisin 20-60%, dan kadar oleoresin 17-55%
(Prathibha et al., 2013). Infeksi jamur ini pada buah cabai ditandai dengan buah busuk berwarna
kuning kecoklatan diikuti oleh busuk basah yang terkadang muncul jelaga berwarna hitam,
serangan berat dapat menyebabkan seluruh buah mengering, sedangkan pada biji dapat
menimbulkan rebah kecambah (Syamsudin 2007 dan Herwidyarti 2013). Patogen ini
menyerang tanaman cabai di dataran tinggi dan dataran rendah (Kusandriani dan Permadi
1996).
Pengendalian penyakit antraknose C. acutatum salah satunya adalah menggunakan
tanaman cabai merah varietas tahan. Sumber gen ketahanan terhadap penyakit tersebut mutlak
diperlukan yang akan digunakan sebagai sumber tetua yang dapat digunakan untuk
pembentukan varietas cabai tahan antraknose C. acutatum dan berdaya hasil tinggi. Marliyanti
et al. (2013) menguji 5 kultivar cabai nasional dan 10 kultivar koleksi IPB tidak ada yang tahan
terhadap C. acutatum. Menurut Kirana et al. (2014), genotip AVPP 0207 dan Perisai termasuk
ke dalam genotip cabai tahan antraknose. Sutoyo & Gniffke (2012) melaporkan bahwa PP
0537-7558 merupakan genotip cabai yang mempunyai ketahanan multiresisten terhadap
antraknose C. capsici, virus kuning keriting dan Phytophthora spp.
Pengendalian patogen peyebab penyakit antraknosa tidaklah mudah karena patogen ini
sering ditemukan bersama di lahan petani. Varietas yang tahan terhadap suatu penyakit
kadangkala ketahanannya dapat dipatahkan oleh munculnya ras baru dari suatu petogen.
Bahkan tanaman tidak dapat bertahan dan berproduksi baik akibat banyaknya serangan
penyakit yang datang sekaligus. Usaha untuk meningkatkan produktivitas cabai merah adalah
dengan menggunakan benih bermutu dari varietas unggul (Syukur et al., 2010). Varietas unggul
merupakan komponen teknologi yang relatif mudah diadopsi petani untuk peningkatan
produksi tanaman (Bakhtiar et al., 2014). Varietas unggul dapat dirakit jika sumber daya genetic
merupakan karakter sesuai dengan yang dikehendaki (Karsinah et al., 2007) karakterisasi secara
morfologi merupakan informasi awal yang diperlukan dalam upaya mencari keragaman dan
karakter unggul (Santos et al., 2011).
Tujuan penelitian adalah menyeleksi galur-galur cabai merah yang berpotensi terhadap
antraknose Colletotrichum acutatum.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Balai Penelitian Tanaman Sayuran dengan ketinggian 1250
meter di atas permukaan air laut. Penelitian dilakukan dua tahap yaitu di lapangan dan di
laboratorium dari bulan Januari – Desember 2019.
A. Lapangan
Penelitian di lapang menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 3 ulangan.
Perlakuan yang diuji sebanyak 26 galur/varietas cabai yaitu : R.1 ; R.3, R.4 ; R.5, R.6 ; R.7,
R.15 ; R.9, R.10 ; R.11, R.12, R.13, R.14, Tanjung – 2, Tampar Ungu, Kencana, MS-007-5,
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MS-007-3, H – 1, HK, MS-001-5, Y.29, Y.30, Y.49, Y.27 dan Y.28. Jarak antar tanaman 50
cm x 70 cm, menggunakan mulsa plastik hitam perak, Tiap satuan perlakuan (plot) berukuran
10,5 m x 1,2 m yang terdiri atas 50 tanaman. Di sekeliling plot ditanaman varietas peka Pilar
untuk menginduksi munculnya antraknose di lapangan.
Sebelum disemai benih cabai merah direndam dalam larutan fungisida Previcur N (1 cc
L ) selama 1 jam, untuk menghilangkan hama dan penyakit yang menempel pada kulit biji dan
mempercepat perkecambahan. Pemupukan berimbang diaplikasikan pada semua petak
percobaan dengan dosis per hektar pupuk kandang sebanyak 30 ton, urea 300 kg, SP-36 200 kg,
dan KCl 200 kg. Pupuk susulan digunakan NPK 16:16:16 (500 kg/ha). Pengendalian hama
menggunakan Insektisida, sedangkan pengendalian terhadap penyakit digunakan fungisida
tetapi hanya dilakukan sampai tanaman cabai berumur 1 bulan setelah tanam, pengujian
selanjutnya hanya menggunakan insektisida. Hal ini disebabkan untuk melihat ketahanan
tanaman cabai terhadap antraknose dan data intensitas serangan yang diperoleh agar tidak bias.
-1

B. Laboratorium
Uji Ketahanan 26 Galur/varietas Cabai.
Hasil panen buah cabai ketiga yang diuji terhadap buah cabai yang hijau dan merah.
Perlakuan 26 genotip/varietas. Tiap satu satuan perlakuan (box) terdiri dari lima (5) buah cabai
yang diambil dari 5 tanaman contoh. Sumber inokulum cendawan berasal dari biakan murni
cendawan C. acutatum Isolat asal Sukabumi yang sudah teridentifikasi dengan metode PCR
dan pita DNA berukuran 490 pb di tahun 2018 ditumbuhkan pada media PDA, setelah 7 hari
pada media PDA biakan cendawan disiram aquadest dan konidia diambil dari cawan.
Kepadatan inokulum diatur mencapai 5,0 x 105 konidia/ml dengan haemasitometer.
Prosedur Pengujian :
1. Buah cabai dibersihkan dengan menggunakan kertas tissue
2. Box tempat penyimpanan pengujian dibersihkan dan di streril dengan alkohol 70%.
3. Masukan aquadest ke dalam box ± 50 ml (di bawah saringan)
4. Cabai disusun ke dalam box di atas saringan
5. Tiap cabai diinokulasi spora 5 ul suspensi konidia (1 buah cabai terdiri dari satu titik).
6. Box ditutup dan diberi label dan diinkubasi pada suhu ruang .
7. Pengamatan dilakukan 3, 4, 5, 6 dan 7 hari setelah inkubasi (HSI).
Data yang terkumpul dianalisis secara statistik, dan beda dua rata-rata diuji
menggunakan uji jarak berganda Duncan (UJBD) pada selang kepercayaan 5% .
Pengamatan lebar lesio dilakukan dengan pengukuran diameter lesio pada 3 sampai 7
hari setelah inokulasi. Katagori ketahanan menggunakan kriteria (Kusandriani 1996) yang
membagi tingkat ketahanan genotip cabai dikatagorikan tahan apabila memiliki diameter lesio
lebih kecil dari 5 mm.
Tabel 1. Tingkat ketahanan
No
1
2
3
4
5

Diameter lesion (mm)

Tingkat Ketahanan
Diameter = 0
0 < Diameter ≤ 5
5 < Diameter ≤ 10
10 < Diameter ≤ 20
> Diameter 20

Imun (I)
Tahan (ST)
Agak Tahan (AT)
Agak Peka (AP)
Peka (P)
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Karakterisasi
Karakterisasi yang diamati secara umum menunjukkan sifat morfologi dan agronomi
suatu tanaman (Jumlah cabang, bentuk daun, posisi bunga, warna kelopak bunga, warna daun,
warna batang, berat per buah, panjang tangkai buah, panjang buah, diameter buah, warna buah,
ketebalan buah) (IPGRI 1995)
Peubah yang diukur :
1) Pertumbuhan tanaman (tinggi dan lebar kanopi tanaman) diamati pada 5 tanaman contoh.
Pengamatan dilakukan pada umur 30 hari setelah tanam dengan interval dua minggu sekali.
Tanaman diukur dari permukaan tanah sampai pucuk tertinggi. Lebar kanopi diukur secara
vertikal dan horizontal, dijumlahkan dan dirata-ratakan
2) Hasil panen
3) Seleksi ketahanan
4) Karakteristik tanaman cabai terpilih
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Lapangan
Pertumbuhan tanaman (tinggi dan lebar kanopi tanaman)
Pertumbuhan tanaman cabai diamati terhadap tinggi dan lebar kanopi tanaman pada
umur 30 sampai 114 hari setelah tanam (HST). Data tinggi dan lebar kanopi tanaman dapat
dilihat pada (Tabel 2 dan 3). Terlihat dari rata-rata tinggi tanaman terdapat perbedaan antar
galur/varietas. Rata-rata tinggi tanaman tertinggi terlihat pada empat galur/varietas no. 19 (14
(MS-007-5) (CK) dan terendah no 7 (4A (R-15) (B), sedangkan rata-rata lebar kanopi tanaman
terlebar masing-masing pada galur/varietas no 25 (20 (Y-30) (CK), hal ini desebabkan pada
waktu pengukuran lebar kanopi pertumbuhan cabai rawit masih rendah disamping itu pula
cabai rawit berumur panjang dibandingkan galur/varietas tanaman cabai lainnya. Variasi
perbedaan tinggi dan lebar kanopi tanaman, hal ini disebabkan adanya factor genetik tanaman
yang berbeda. Disamping itu pula tinggi dan lebar kanopi tanaman dapat dipengaruhi oleh
intensitas gejala penyakit yang dapat mempengaruhi nodus batang, jumlah bunga dan buah
yang terbentuk. Menurut (Subekti et al., 2006), infeksi penyakit virus menyebabkan
terganggunya sistem metabolisme tanamaan melalui pemanfaatan fotosintat yang dihasilkan
oleh tanaman untuk replikasi dan sintesis partikel virus, akibatnya tanaman akan kekurangan
bahan baku untuk dapat melakukan pertumbuhan vegetatif dan generatif.
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Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman cabai (cm)
No.

Galur

Pengamatan pada …….(HST)
30

58

bcde

23.78

abcd

32.83

bcde

23.89

abcd

32.50

de

20.45

bcde

24.83

cde

21.56

cde

22.83

bcde

21.28

abcd

32.72

bcde

31.93

abcd

36.47

abcd

34.96

abcd

44.00

15 10 (Tampar Ungu) (CK) 17.00abcd

36.11

abcd

29.60

abcd

32.47

abcd

32.33

abcd

37.27

abc

38.93

cde

22.67

ab

43.67

a

46.67

abcd

29.67

bcde

27.80

cde

22.07

1

1A (R-1) (CB)

14.75

2

1B (R-3) (CB)

17.00

3

2A (R-4) (CB)

13.22

4

2B (R-5) (CB)

18.00

5

3A (R-6) (CB)

10.29

6

3B (R-7) (CB)

13.50

7

4A (R-15) (CB)

11.44

8

4B (R-9) (CB)

11.67

9

5A (R-10) (CB)

14.11

10

5 B (R-11) (CB)

15.72

11

6 (R-12) (CB)

14.47

12

7 (R-13) (CB)

16.07

13

8 (R-14) (CB)

15.27

14

9 (Tanjung-2) (CB)

18.00

16

11 (Kencana) (CK)

16.33

17

14 (MS-007-5) (CK)

18.00

18

15 (MS-007-3) (CK)

16.13

19

16 (H-1) (CK)

19.00

20

17 (HK ) (CK)

20.53

21

18 (MS-001-5) (CB)

12.13

22

19 (Y-29) (CK)

22.00

23

20 (Y-30) (CK)

24.27

24

21 (Y-49) (CK)

16.13

25

22 (Y-27) (CB)

14.20

26

23 (Y-28) (CK)

11.40

72

bcde

27.67

abcde

41.50

bcde

27.78

abcde

38.50

de

26.22

abcde

31.50

cde

25.45

bcde

27.00

de

27.83

abcde

34.78

abcde

32.47

abcd

34.20

abcde

33.67

ab

41.53

abcd

38.07

abcde

36.13

abcde

39.40

abcde

41.27

abcd

44.93

abcd

48.13

bcde

28.40

abc

55.07

a

55.80

abcde

37.13

abcde

33.80

bcde

28.93
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ef

32.25

abcde

46.00

ef

30.78

cde

43.33

ef

30.67

def

37.67

ef

28.67

ef

30.33

ef

31.89

cde

43.33

cdef

37.53

cdef

39.40

cdef

38.33

abcde

45.87

cde

44.60

cde

30.27

bcde

45.13

abcde

49.73

abcd

51.47

abc

53.27

ef

33.53

ab

63.70

a

60.73

cde

43.47

cdef

38.67

def

34.47

100

cdef

36.64

abcde

49.83

def

33.22

abcdef

46.50

def

35.89

bcdef

42.67

ef

31.00

def

33.83

cdef

34.72

abcdef

48.67

bcdef

42.07

bcdef

42.07

bcdef

42.80

abcde

48.93

abcde

52.87

def

45.93

abcde

50.53

abcd

54.60

abc

56.40

ab

57.70

bcdef

39.40

a

71.57

a

66.13

abcdef

51.27

bcdef

43.87

bcdef

40.47
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efghi

42.25

bcdefg

60.50

ghi

39.56

cdefgh

53.17

efghi

44.33

cdefghi

50.17

hi

36.78

fghi

38.00

fghi

40.28

bcdefgh

56.33

cdefghi

48.13

cdefghi

48.93

cdefghi

50.13

bcdefg

52.40

bcde

65.93

cdefgh

53.73

bcdefg

59.53

abcd

65.47

abcd

63.20

abc

64.40

defghi

50.07

a

82.50

ab

74.33

bcdef

65.93

cdefghi

49.33

cdefghi

54.20

efg
bcde
fg
cdefg
efg
cdefg
g
fg
fg
bcdef
cdefg
cdefg
cdefg
cdefg
abc
cdefg
bcde
abc
bcd
abc
cdefg
a
ab
abc
cdefg
cdefg
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Tabel

3. Rata-rata lebar kanopi tanaman cabai (cm)
Pengamatan pada …….(HST)

No.

Galur

1

1A (R-1) (CB)

12.00

18.47

22.24

26.42

35.40def

2

1B (R-3) (CB)

16.75a

27.42abcde

31.83abcdef

36.00abcdef

47.17bcde

3

2A (R-4) (CB)

13.50a

22.67bcde

26.94bcdef

31.11cdef

38.50cdef

4

2B (R-5) (CB)

17.42a

28.50abcde

33.67abcde

38.33abcdef

47.58abcde

5

3A (R-6) (CB)

10.44ab

19.00cde

23.39cdef

28.16def

37.61def

6

3B (R-7) (CB)

12.75ab

22.25bcde

26.83bcdef

32.58cdef

42.75bcdef

7

4A (R-15) (BC)

12.50ab

20.11cde

24.00cdef

28.44def

35.50def

8

4B (R-9) (CB)

12.67ab

21.58cde

26.17bcdef

29.92def

37.00def

9

5A (R-10) (CB)

16.25a

26.50abcde

30.69abcdef

34.03bcdef

43.22bcdef

10

5 B (R-11) (CB)

17.72a

26.97abcde

31.61abcdef

36.39abcdef

46.58bcde

11

6 (R-12) (CB)

15.00a

25.23bcde

29.80abcdef

34.23bcdef

39.90cdef

12

7 (R-13) (CB)

19.43a

30.23abcd

34.80abcde

38.90abcdef

45.90bcde

13

8 (R-14) (CB)

14.80a

24.03bcde

27.90abcdef

32.27cdef

38.90cdef

14

9 (Tanjung-2) (CB)

14.73a

32.13abc

36.67abcd

43.97abcd

48.57abcde

15 10 (Tampar Ungu) (CK) 11.86ab

20.20cde

19.23ef

30.67def

39.43cdef

16

11 (Kencana) (CK)

10.20ab

22.67bcde

26.53bcdef

32.07cdef

40.13cdef

17

14 (MS-007-5) (CK)

15.53a

24.23bcde

30.97abcdef

36.80abcdef

45.20bcde

18

15 (MS-007-3) (CK)

13.29ab

28.33abcde

32.77abcde

39.77abcdef

49.97abcde

19

16 (H-1) (CK)

15.86a

31.13abcd

37.83abc

47.60abc

55.90abc

20

17 (HK ) (CK)

13.16ab

30.03abcd

34.93abcde

42.73abcde

50.50abcd

21

18 (MS-001-5) (CB)

12.03ab

20.17cde

23.87cdef

30.83cdef

39.97cdef

22

19 (Y-29) (CK)

17.07a

34.93ab

40.55ab

49.95ab

60.40ab

23

20 (Y-30) (CK)

19.03a

39.23a

42.83a

51.17a

65.13a

24

21 (Y-49) (CK)

12.88ab

23.83bcde

26.80bcdef

33.67bcdef

42.77bcdef

25

22 (Y-27) (CB)

14.13a

25.84bcde

30.77abcdef

35.10abcdef

42.17cdef

26

23 (Y-28) (CK)

8.08ab

19.26cde

23.08cdef

28.90def

38.97cdef

44
ab

72
de
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Panen
Hasil panen cabai 26 galur/varietas diamati pada setiap waktu panen terhadap bobot dan
jumlah buah sehat (Tabel 4).
Tabel 4. Rata-rata berat dan jumlah buah cabai

No.

Galur

Berat buah
sampel

Berat Buah (gram)
Berat buah Total berat
non sampel buah

bcdefg

cdefg

efghij

Jumlah Buah
Jumlah buah Jumlah buah Total jumlah
sampel
non sampel buah
def

fgh

ghij

1

1A (R-1) (CB)

657.00

1,190.00

1,847.00

150.67

299.33

450.00

2

1B (R-3) (CB)

365.33fg

670.00fg

1,035.33ij

102.67f

185.00h

287.67j

3

2A (R-4) (BC)

597.00bcdefg

935.67efg

1,532.67ghij

171.33bcdef

286.33gh

457.67ghij

4

2B (R-5) (CB)

477.33

706.00

1,183.33

153.00

249.00

402.00

5

3A (R-6) (CB)

487.33cdefg

609.00fg

1,096.33hij

152.33def

189.00h

341.33j

6

3B (R-7) (CB)

327.33fg

755.00fg

1,082.33ij

103.33f

220.00h

323.33j

7

4A (R-15) (CB)

423.33efg

1,141.67defg

1,565.00ghij

112.00ef

335.67fgh

447.67ghij

8

4B (R-9) (CB)

394.67efg

1,063.33efg

1,458.00ghij

107.33ef

239.33h

346.67ij

9

5A (R-10) (CB)

369.33

1,492.33

10 5 B (R-11) (CB)

498.67cdefg

1,537.33cdefg 2,036.00defghij

11 6 (R-12) (CB)

1,074.33

2,853.67

3,928.00

348.33

965.33

1,313.67

12 7 (R-13) (CB)

1,214.00abc

2,919.00bc

4,133.00bcd

414.67a

967.67ab

1,382.33ab

13 8 (R-14) (CB)

1,002.33

14 9 (Tanjung-2) (CB)

1,580.00

cdefg

fg

fg

ghij

cdefg

abcdef

bcd

abcdef

2,189.67

a

3,630.00

15 10 (Tampar Ungu) (CK) 638.00bcdefg
16 11 (Kencana) (CK)

587.67bcdefg

17 14 (MS-007-5) (CK)

728.33

18 15 (MS-007-3) (CK)

916.00

19 16 (H-1) (CK)

1,195.33abcd

3,192.00

ab

5,210.00

2,903.67

bc

3,572.67ab

454.00cdefgh

601.00defghij

abcd

212.33

abcdef

793.33

180.00bcdef

620.67bcdefgh 800.67bcdefghij

3,819.67

bcde

4,768.00abc

cdefg

1,146.67

2,597.00

21 18 (MS-001-5) (CB)

909.33

22 19 (Y-29) (CK)

1,007.67abcdef 3,577.00ab

23 20 (Y-30) (CK)

1,566.00

4,986.00

24 21 (Y-49) (CK)

431.33defg

25 22 (Y-27) (CB)
26 23 (Y-28) (CK)

1,320.67

a

975.67

abcdef

1,005.67

943.33abc
867.33

247.33

abcdef

366.00abc
320.67

2,230.00

defghij

4,584.67abc
a

bcdefgh

abcdef

bcdef

6,552.00

abc

655.33

262.33

3,743.67

20 17 (HK ) (CK)

ab

abcde

bcdefg

bcde

efghij

147.00def

ab

3,253.33

defgh

539.33

320.33

bcde

hij

428.00

2,214.67bcdef 2,802.33cdefghi 262.33abcdef

abcdef

a

ef

gh

111.33

bcdefgh

1,764.00cdefg 2,402.00defghij
2,525.00

abcdef

bcde

bcdef

bcdefg

abcde

efghij

1,861.67

cdef

bcdefgh

1,205.67abcd

abcde

1,129.67

919.67

abcd

1,167.00

1,013.67ab

1,379.67ab

abcde

746.67

256.33

abcdef

295.00abcdef
ab

bcdefghi

abcdef
abcde

bcdefg

1,067.33abcdefg

436.67

defgh

693.00

1,047.00ab

1,342.00ab

a

cdefghij

a

368.33

1,294.33

1,662.67

1,498.33cdefg 1,929.67efghij

171.33bcdef

585.00bcdefgh 756.33bcdefghij

1,279.00ab

2,833.33bcd

4,112.33bcd

141.67def

365.67efgh

507.33fghij

515.00bcdefg

891.00efg

1,406.00ghij

162.33bcdef

324.67fgh

487.00ghij

Komposisi buah yang dikompilasi dari 11 kali panen. Hal ini disebabkan umur panen
yang berbeda antar galur/varietas. Data panen disajikan pada. Gejala serangan antraknosa di
lapangan pada penelitian ini hampir tidak ditemukan pada buah. Nampak dari hasil panen
jumlah dan berat buah cabai diperoleh galur/varietas cabai yang paling tinggi diperlihatkan oleh
galur/varietas 20 (Y-30) (CK) dan terendah 1B (R-3) (CB).
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B. Laboratorium
Uji Ketahanan 26 Galur/Varietas Cabai Merah
Pengujian 26 galur/varietas cabai merah dengan menggunakan isolat asal Sukabumi
terlihat galur/varietas memberikan respon yang bervariasi terhadap isolat tersebut (Tabel 5).
Berdasarkan hasil uji ketahanan 26 galur/varietas buah cabai merah dengan Isolat Sukabumi
diperoleh yang tahan adalah 2A (R-4), 4A (R-15), 4B (R-9), 6 (R-12), 7 (R-13), 8 (R-14) hal
ini disebabkan diameter lesion kurang dari 5 mm. Nampaknya ketahanan tanaman cabai
terhadap penyakit antraknosa C. acutatum sangat dipengaruhi oleh galur/varietas yang
digunakan. Penyakit antraknosa dapat menyerang pada buah sudah merah maupun pada buah
yang masih hijau (Robert et al. 2009).
Tabel 5. Rata-rata diameter lesio antraknosa C. acutatum isolat Sukabumi dan tingkat
ketahanan pada galur/varietas buah cabai warna merah
Diameter lesio……Hari Setelah Inokulasi

No.
1
2

Galur
1A (R-1) (CB)
1B (R-3) (CB)

3
1.63 efghij
1.87

defghij
j

4

5

Tingkat
Ketahanan
7

6

4.23 abcde

6.45 abcde

9.08 abcdef

9.34 abcd

AT

4.35

abcde

6.38

abcde

8.88

abcdef

10.74 abc

AP

0.61

f

1.23

h

2.45

ij

fgh

3

2A (R-4) (CB)

0.34

4

2B (R-5) (CB)

1.56 fghij

3.39 abcdef

4.91 bcdefg

7.40 bcdefgh 9.07 abcd

AT

5

3A (R -6) (CB)

1.14 ij

2.09 cdef

3.22 efgh

5.27 ghijk

6.37 defg

AT

9.14 abcd

AT

6

3B (R-7) (CB)

1.80

defghij
ij

7

4A (R-15) (CB)

0.99

8

4B (R-9) (CB)

1.34 ghij
defghij

3.73

abcdef

1.52

def

2.62 bcdef
abcdef

5.03
2.58

bcdef

fgh

3.83 defgh
abcdef

4.09

7.17

cdefgh

4.29

hijkl

4.27hijkl
abcdefg

4.58

efgh

4.82efgh
abcd

T

T
T

9

5A (R-10) (CB)

1.75

10

5 B (R-11) (CB)

1.10 ij

2.69 bcdef

4.38 cdefgh

6.24 defgh

8.09 cdef

AT

11

6 (R-12) (CB)

0.90 ij

1.10 ef

1.44 h

2.21 jkl

2.34 gh

T

ef

h

j

12

7 (R-13) (CB)

0.76

13

8 (R-14) (CB)

0.86 ij
abcd

14

9 (Tanjung-2) (CB)

15

10 (Tampar Ungu) (CK) 3.24 abcde

3.36

a

16

11 (Kencana) (CK)

4.16

17

14 (MS-007-5) (CK)

2.91 abcdefg
abcdefgh

3.40

1.14

1.32

1.32 def
5.69

ab

6.57 a
6.55

5.64

1.60 gh
8.17

ab

8.42 a

a

7.99

6.12 a

ab

7.46 abc

abc

abcd

7.84

1.68

l

2.12

2.01 kl
10.77

ab

10.85 ab
9.81

10.05

abc

10.025 abc
abcd

h

T

2.89 gh
12.33

ab

12.50 a
10.91

AP

abc

11.77 ac
abcd

T
AP
AP
AP
AP

18

15 (MS-007-3) (CK)

2.81

19

16 (H-1) (CK)

0.90 ij

5.92 ab

8.44 a

10.93 a

12.84 a

AP

20

17 (HK ) (CK)

2.47 bcdefghi

6.26 a

7.92 ab

9.80 abc

10.09 abcd

AP

abc

21

18 (MS-001-5) (CB)

3.58

22

19 (Y-29) (CK)

1.93 defghij
cdefghij

23

20 (Y-30) (CK)

1.98

24

21 (Y-49) (CK)

1,34 j
abcdef

25

22 (Y-27) (CB)

3.05

26

23 (Y-28) (CK)

3.98 ab

5.01

5.80

ab

5.25 abc
4.57

abcd

2,74 cdef
5.54

ab

5.79 ab

7.0

8.63

a

6.96 abcd
6.54

abcde

5,15 defgh
8.24

ab

6.48 ac

9.36

10.70

ab

9.67 abcd
9.09

abcde

7,43 fghij
10.70

ab

9.39 abcd

9.64

AT

abc

AP

11.21 abc

AP

10.93
13.30

abcd

7,97 defgh
12.96

a

8.28 bcde

AP
AT
AP
AT

Menurut (Tenaya 2001), serangan C. capsici pada buah yang sudah merah lebih parah
dibandingkan dengan buah yang masih hijau, hal ini disebabkan pada buah yang sudah merah
menandung glukosa, sukrosa dan fruktosa yang diduga mempunyai peran penting sebagai
pemicu perkembangan C. capsici dibandingkan dengan buah yang masih hijau yang hanya
secara mengandung sukrosa dan fruktosa.
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Karakteristik Tanaman
Hasil uji lapangan karakteristik umum terhadap galur tanaman cabai terpilih tahan
penyakit antraknose C. acutatum dengan parameter pengujiannya yaitu jumlah cabang, bentuk
daun, posisi bunga, warna kelopak, warna daun, dan warna batang diperoleh dari 6 galur
tanaman cabai menunjukan bahwa adanya beberapa perbedaan antara tanaman satu dengan
tanaman lainnya, namun banyak juga yang memiliki persamaan dan dapat dikelompokan
bagian tanaman yang memiliki kesamaan (Tabel 6). Terdapat 6 galur tanaman cabai yang
memiliki karakter sama, dengan karakter jumlah cabang 5-compact, bentuk daun 5-ovale,
warna kelopak bunga putih, warna daun dan batang hijau namun terdapat satu tanaman dengan
warna batang hijau keunguan yaitu galur R.1. Perbedaan yang mencolok pada posisi bunga
yaitu 3 tanaman dengan posisi bunga 3-pendant yang dimiliki pada tanaman galur 6 (R-12), 7
(R-13), 8 (R-14) dan 3 tanaman dengan posisi bunga 5-inter mediate yang dimiliki pada
tanaman varietas 2A (R-4), 4A (R-5), 4B (R-9).
Karakterisasi tersebut bertujuan untuk melihat keanekaragaman morfologi dan genetik
diantara genotipe-genotipe cabai yang diuji, sehingga nantinya dapat diketahui hubungan
kekerabatan dan keragaman genetik diantara genotipe-genotipe tersebut.
Keragaman genetik yang tinggi akan memberikan respon yang baik terhadap seleksi,
menurut Mangoendidjojo (2003) salah satu cara untuk mendapatkan keragaman genetik dalam
suatu populasi adalah melalui persilangan antar galur murni yang dilakukan untuk membentuk
kombinasi persilangan yang memiliki sifat unggul. Analisis keragaman genetik berguna untuk
mengetahui pola pengelompokan populasi genotipe dan untuk mengetahui karakter penciri
setiap kelompok genotipe yang terbentuk.
Berdasarkan hasil karakteristik dengan parameter pengujiannya yaitu berat per buah,
panjang tangkai, panjang buah, diameter, warna buah, dan ketebalan buah. Hasil data dari uji
karakteristik 6 galur buah cabai besar ini diambil dari masing-masing galur diambil 10 buah
cabai sebagai sampel untuk pengujian yang nilainya dirata-rata dan menunjukan nilai seperti
pada (Tabel. 6). Terlihat rata-rata nilai angka buah satu dengan lainnya beragam, mulai dari
berat perbuah, panjang tangkai, panjang buah, diameter, dan ketebalan buah. Namun pada uji
warna buah masing-masing galur memiliki tingkatan warna buah berbeda walaupun ada
beberapa varietas/galur yang uji tingkatan warnanya sama
Tabel 6. Karakteristik galur cabai tahan antraknose terpilih
Karakteristik

Galur
2 A (R4)

4 A (R-15)

4 B (R-9)

6 (R-12)

7 (R-13)

8 (R-14)

A. Tanaman
1

Jumlah Cabang

5- Compact

5- Compact

5- Compact

5- Compact

5- Compact

5- Compact

2

Bentuk Daun

5 - Ovale

5 - Ovale

5 - Ovale

5 - Ovale

5 - Ovale

5 - Ovale

3

Posisi Bunga

5- Inter Mediate

5- Inter Mediate

5- Inter Mediate

3- Pandant

3- Pandant

3- Pandant

4

Warna Kelopak Bunga

Putih

Putih

Putih

Putih

Putih

Putih

5

Warna Daun

Hijau

Hijau

Hijau

Hijau

Hijau

Hijau

6

Warna Batang

Hijau

Hijau

Hijau

Hijau

Hijau

Hijau

5.006

B. Buah

7

Berat per buah

5.15

5.176

4.25

4.806

4.476

8

Panjang Tangkai

2.32

1.91

2.01

2.41

2.27

2.51

9

Panjang Buah

13

11.41

11.51

10.69

10.05

10.25

9.69

10.11

9.91

11.58

10.84

11.66

10 Diameter
11 Warna Buah
12

Ketebalan Buah

Grayed - Red 179 A Grayed - Red 179 A Grayed - Red 179 A
1.06

1.3

1.17
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Terlihat bahwa terdapat 3 galur 2A (R.4), 4B (R.9), 7 (R. 13) dan 4A (R.15), miliki
karakteristik warna yang sama yaitu dengan kode Grayed-Red 179 A. Selain itu 2 galur lainnya
memiliki hasil uji warna 6 (R.12) dan 8 (R.14) dengan kode Grayed-Purple 185 A.
Karakterisasi ini untuk mengetahui informasi yang terkandung dalam setiap genotipe,
seperti sifat-sifat penting yang bernilai ekonomis atau yang merupakan penciri dari varietas
yang bersangkutan. Sifat atau karakter yang diamati dapat berupa karakter morfologis, karakter
agronomis, karakter fisiologis, marka isoenzim, dan marka molekular (Somantri et al., 2008).
Informasi karakter pada setiap individu, berguna untuk mengetahui apakah dalam genotipe
tersebut telah terjadi keseragaman atau masih beragam. Genotipe yang menunjukkan
keragaman, dapat dilakukan seleksi individu kembali terhadap individu-individu yang memiliki
penampilan lebih baik atau memiliki karakter tertentu seperti ketahanan.
KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Hasil inokulasi cabai dengan isolat C. acutatum
asal Sukabumi diperoleh galur/varietas yang tahan : 2A (R4), 4A (R-15), 4B (R-9), 6 (R-12), 7
(R-13), 8 (R-14) dengan diameter lesio kurang dari 5 mm dengan karakteristik tanaman dan
buah untuk cabai besar.Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang disarikan
dari hasil penelitian dan pembahasan
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ABSTRACT
Chili pepper (Capsicum annuum var. longum) has a high economy value and it can be
cultivated for along year. Using F-1 hybrid had proved better than open pollinated variety in
term yield productivity and quality. The purpose reseach was to evaluate yield potential of three
candidate F-1 hybrids and to identify the morphological special identifier. The research
conducted at Indonesian Vegetables Research Institute, Lembang (1,250 m sal) from May until
December 2017. The F-1 hybrid candidates consisted of genotypes H-01, H-04, HK. Genotypes
F-1 TM 999, Red Sabel, Kastilo were used as reference comercial varieties. The research used
a Randomized Complete Block Design (RCBD) with 4 replications. The results showed that (1)
Fruit lenght of H-04 (15.55 cm) was not different significantly with Red Sabel (15.93 cm) as
the longest genotype; (2) Fruit diameter of three candidates (H-01, H-04, HK) was wider than
all reference varieties; (3) Three candidates had a number of fruit were less than Red Sabel
(213.25 fruit); (4) Candidate H-04 (921.45 g) and H-01 (812.05 g) were higher genotypes
performance for fruit yield per plant and they were both different significantly with all reference
varieties (550.00-726.58 g) and HK (729.05 g); (5) The colour of corolla, stylus, anther,
immature fruit, and base shape of fruit could be used as morphological special identifiers for
three candidates.
Keywords: Capsicum annuum var. longum; Yield productivity; Unique identifier, F-1 hybrid
ABSTRAK
Cabai keriting memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat dibudidayakan sepanjang tahun.
Penggunaan varietas F-1 hibrida telah menunjukan produktivitas hasil serta kualitas yang lebih
baik dibandingkan varietas bersari bebas. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi potensi hasil
tiga kandidat F-1 hibrida serta mengetahui penciri khusus morfologinya. Penelitian dilakukan
Balai Penelitian Tanaman Sayuran-Lembang (1.250 m dpl) dari Bulan Mei hingga Desember
2017. calon varietas F-1 hibrida adalah H-01, H-04, HK serta pembanding tiga F-1 hibrida
komersial (TM 999, Red Sabel, Kastilo). Rancangan menggunakan acak kelompok dengan 4
ulangan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Panjang buah H-04 (15,55 cm) tidak berbeda nyata
dengan genotipe ukuran buah terpanjang yaitu Red Sabel (15.93 cm); (2) Diameter buah dari
ketiga kandidat (H-01, H-04, HK) lebih lebar dari semua pembanding; (3) Ketiga kandidat (H01, H-04, HK) memiliki jumlah buah per tanaman lebih sedikit dibandingkan pembanding Red
Sabel (213.25 buah); (4) Bobot buah per tanaman tertinggi dicapai kandidat H-04 (921,45 g),
meskipun tidak berbeda nyata dengan kandidat H-01 (812,05 g), tetapi berbeda nyata dengan
ketiga pembanding (550,00-726,58 g) dan kandidat HK (729.05 g); (5) Warna mahkota, tangkai
putik, kepala putik, kotak sari, buah muda serta bentuk pangkal buah menjadi penciri khusus
morfologi dari ketiga calon varietas hibrida.
Kata kunci:

Capsicum annuum var. longum; Daya hasil; Penciri khusus; F-1 hibrida
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PENDAHULUAN
Cabai merah memiliki beberapa tipe berdasarkan bentuk dan ukuran buah. Salah satunya
adalah cabai keriting (Capsicum annuum var. longum). Cabai keriting memiliki nilai ekonomis
tinggi dan dapat dibudidayakan sepanjang tahun di Indonesia. Ciri khas cabai keriting adalah
ukuran buahnya lebih panjang, namun diameter lebih ramping dengan umur panen biasanya
lebih lama dibandingkan cabai besar. Daya simpan cabai keriting juga biasanya lebih lama
karena kadar air daging buahnya relatif lebih tipis sehingga lebih kering (Djarwaningsih, 2005).
Preferensi jenis cabai keriting biasanya untuk daerah yang masyarakatnya menyukai cita rasa
masakan pedas seperti di Sumatera.
Secara umum rata-rata produktivitas cabai nasional di Indonesia sekitar 8,35 ton ha-1. Hal
ini masih terhitung rendah jika dibandingkan dengan rata-rata produktivitas cabai dunia (16.11
ton ha-1) (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2014). Salah satu faktor penyebab adalah pelaku
usaha budidaya cabai belum banyak menggunakan varietas F-1 hibrida yang memiliki beberapa
keunggulan dibandingkan varietas bersari bebas (Open Pollinated), seperti pertumbuhan
tanaman yang lebih vigor dengan daya hasil yang lebih tinggi dan seragam. Untuk itu
diperlukan program perakitan varietas hibrida yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman
(Arif et al., 2012).
Menurut Syukur et al. (2010) perakitan varietas diharapkan dapat menghasilkan varietas
unggul yang dapat ditanam di berbagai daerah di Indonesia. Pada perakitan varietas hibrida
terdapat pembentukkan galur murni dan persilangan antar tetua galur murni (Daryanto et al.
2010). Melalui program perakitan tanaman cabai, peneliti Balitsa telah melakukan seleksi
terhadap beberapa genotipe F-1 cabai keriting untuk sifat daya hasil dan kualitas buah yang sesuai
preferensi konsumen. Hasil seleksi tersebut telah mendapatkan tiga kandidat genotipe F-1
hibrida cabai keriting untuk dapat dilakukan tahapan evaluasi di lapangan, diantaranya adalah
H-01, H-04, dan HK.
Tujuan penelitian adalah mengevaluasi kuantitas dan kualitas hasil serta mengidentifikasi
penciri khusus morfologinya dari tiap calon varietas F-1 hibrida cabai keriting di dataran tinggi
Lembang.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) Lembang
(1.250 m dpl) dari Bulan Mei hingga Desember 2017. Penelitian menggunakan Rancangan
Acak Kelompok (RAK) yang diulang 4 kali. Pada setiap ulangan terdapat 6 genotipe F-1 cabai
keriting, terdiri dari 3 calon varietas, yaitu: LV-4640 x LV-4736 (kode H-01), LV-4640 x LV4691 (kode H-04), dan LV-4761 x LV-4764 (kode HK) serta 3 varietas komersial pembanding
(TM 999, Red Sabel, Kastilo), sehingga terdapat 24 satuan percobaan. Tiap plot percobaan
ditutupi mulsa plastik hitam perak berukuran 17.5 m2 dengan populasi 50 tanaman berjarak
tanam 50 x 70 cm.
Kultur teknis meliputi aplikasi dolomit (1.5 ton ha-1) dan pemupukan dasar yang terdiri
dari pupuk kotoran ayam (20 ton ha-1) serta NPK Hidrogrower (100 g m-2) yang diaplikasikan
pada minimal tujuh hari sebelum tanam. Pupuk susulan diberikan empat kali yaitu umur 30, 45,
60 dan 75 hari setelah tanam dengan dosis 1500 g 100-1 liter air dan diberikan dengan cara
disiramkan ke lubang tanam. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, pembersihan gulma,
pemberian pupuk susulan, dan proteksi tanaman dengan pestisida. Pemanenan dilakukan pada
buah cabai yang sudah berwarna merah.
Pengamatan dilakukan terhadap 11 tanaman contoh yang ditentukan secara acak pada
setiap satuan percobaan. Karakter yang diamati mengacu pada panduan pelepasan varietas
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hortikultura (Direktorat Perbenihan Hortikultura, 2016). Data pengamatan meliputi karakter
kualitatif dan kuantitatif tanaman. Untuk pengamatan karakter kualitatif meliputi morfologi
daun, batang, bunga, buah, dan biji. Khusus untuk pengamatan warna menggunakan RHS
colour chart.
Pengamatan karakter kualitatif dilakukan juga untuk menentukan penciri khusus yang
dimiliki tiap kandidat dengan cara membandingkan antar semua varietas yang diuji. Jika salah
satu karakter kualitatif hanya terdapat pada satu kandidat semata dan bersifat stabil, maka
karakter tersebut ditetapkan sebagai penciri khusus dari kandidat tersebut. Stabilitas suatu
karakter dapat diuji berdasarkan analisis dan uji kehomogenan keragaman dengan derajat bebas
(db) yang sama menggunakan rumus (Gomez and Gomez, 1995):
γ=

(2,3026) (f) (k log s2p − ∑ log s2i)
1 + [(k + 1) / 3 kf]

Keterangan: f = jumlah populasi; k = banyaknya varians; s 2p = rata-rata semua varians; s2i = jumlah log semua
varians

Pengamatan karakter kuantitatif tanaman meliputi tinggi tanaman (cm), panjang buah
(cm), diameter buah (cm), jumlah buah per tanaman, bobot buah per tanaman (g), bobot buah
per plot (kg), dan bobot buah per hektar (ton ha-1) dengan rumus perhitungan:
Bobot hasil per hektar (ton ha-1) = 80% x (

10000
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑡𝑎𝑘

×

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐵𝑢𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑙𝑜𝑡
10.000

)

Data kuantitatif dianalisis dengan sofware PKBT STAT 2.01 dengan uji F pada taraf 5% dan
uji beda nyata menggunakan BNJ 5%
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakter umur berbunga dan panen dari 3 kandidat F-1 hibrida cabai keriting
Pengamatan karakter umur berbunga menjadi indikator suatu genotipe cabai termasuk
tipe determinate atau indeterminate, disamping untuk perkiraan umur panen nantinya.
Umumnya jenis cabai keriting merupakan tipe indeterminate dengan umur berbunga dan panen
lebih lama dibandingkan dengan cabai besar. Oleh karena itu diharapkan ada varietas baru yang
lebih cepat berbunga dan panen. Karakter umur panen merupakan salah satu karakter yang
digunakan untuk mengukur keunggulan suatu varietas (Syukur et al., 2012; Sari et al., 2014).
Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata umur berbunga dari enam genotipe cabai yang diuji
berkisar 43-50 HST (Gambar 1). Genotipe paling cepat berbunga adalah F-1 H-04 (43.00 HST),
walaupun tidak berbeda nyata dengan F-1 HK (47.00 HST). Adapun kandidat F-1 H-01 (48.50
HST) tidak berbeda nyata dibandingkan tiga varietas pembanding. Dengan demikian dapat
diketahui meskipun kandidat F-1 H-01 dan F-1 H-04 memiliki induk tetua betina yang sama,
tetapi berbeda segi umur berbunga. Kemungkinan seperti ada efek xenia akibat pengaruh induk
jantan masing-masing. Menurut Tresniawati et al. (2017) efek xenia biasanya terjadi karena
pengaruh tepung sari pada jaringan yang berisi sedikitnya satu set gen dari tetua jantan,
sehingga dapat mempengaruhi perubahan pada ukuran fisik atau karakteristik lainnya. Namun
demikian terjadinya efek xenia pada umur berbunga ini harus diverifikasi lebih lanjut.
Hasil penelitian menunjukkan umur panen F-1 H-01 dengan tiga varietas pembanding
terjadi perbedaan, yang mana sifat kematangan buah kandidat F-1 H-01 (98.00 HST) lebih cepat
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dibandingkan tiga varietas pembanding, bahkan tidak berbeda dengan kandidat F-1 H-04.
Menurut Lakitan (1993) faktor-faktor yang mempengaruhi fase pembungaan dan pematangan
buah antara lain faktor internal (genetik dan phitohormon) serta eksternal (suhu, cahaya,
kelembaban dan unsur hara).
150
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132

118

132

132

98

100
48

50
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47

50

49

48

0
H01

H04
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Gambar 1. Umur berbunga dan panen dari tiga kandidat F-1 hibrida cabai keriting dan pembanding

Karakter kualitatif dari tiga kandidat F-1 hibrida cabai keriting
Pengamatan pada karakter kualitatif batang, daun, bunga, buah, dan biji diperoleh hasil
adanya kesamaan dan perbedaan diantara ketiga kandidat dengan tiga varietas pembanding.
Karakter-karakter kualitatif yang memiliki kesamaan diantaranya adalah warna dan bentuk
penampang batang, bentuk daun, bentuk bunga, warna kelopak bunga, warna tangkai bunga,
bentuk buah, bentuk ujung buah, warna buah matang, rasa, serta bentuk dan warna biji. Dengan
demikian karakter-karakter kualitatif tersebut tidak dapat dijadikan sebagai penciri khusus
untuk tiap kandidat yang dievaluasi ini (Direktorat Perbenihan Hortikultura, 2016).
Karakter kualitatif biasanya sangat dipengaruhi faktor genetik karena pengaruh
lingkungan biasanya relatif kecil. Karakter kualitatif disebut stabil jika selalu muncul di setiap
lokasi dan generasi (Riyani dan Respatijanti, 2019). Hasil identifikasi penciri khusus
menunjukkan bahwa terdapat enam karakter kualitatif dari ketiga kandidat memiliki perbedaan
dengan tiga varietas pembanding yaitu pada karakter warna mahkota bunga, warna tangkai
putik, warna kepala putik, warna kotak sari, bentuk pangkal buah, dan warna buah muda (Tabel
1). Kandidat H-01 memiliki penciri khusus pada karakter warna kepala putik (yellow–green
group– moderate yellow green 146 C RHS) dan kotak sari (violet–blue group dark greyish
purple–N 92 A RHS), sedangkan kandidat H-04 penciri khususnya terdapat pada warna
mahkota bunga (white group- bluish white N 155 A RHS) dan tangkai putik (white groupwhite–NN 155D), serta bentuk pangkal buah (tidak berpundak). Adapun kandidat HK memiliki
ciri khusus untuk warna buah muda (green group dark yellowish green 136 B RHS).
Semua karakter penciri khusus tersebut dapat disebutkan di dalam deskripsi varietas jika
dilepas nantinya. Hal ini menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan lapang dari
perbanyakan benih. Namun demikian penciri khusus dari tiap kandidat tersebut belum dapat
disebut unik karena harus diverifikasi keberadaannya pada banyak varietas lainnya. Jika
kemudian ternyata karakter tersebut memang hanya terdapat pada kandidat tersebut, maka
karakter tersebut menjadi penciri khusus yang unik.
Tabel 1. Penciri khusus tiap kandidat F-1 hibrida cabai keriting (F-1 H-01, F-1 H-04, F-1 HK)
Karakter
F-1
kualitatif
H-01
Warna
Putih
mahkota bunga

F-1
H-04
Putih
(White

F-1
HK
Putih
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F-1
TM 999
Putih

F-1
F-1
Red Sabel
Kastilo
Putih
Putih dengan
dengan tepi warna ungu
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(White
group –
white –
NN 155 D
RHS)

groupbluish white
N 155 A
RHS)

(White
group –
white NN
155 D
RHS)

Warna tangkai Putih
putik
(white
group –
white –
NN 155
C)

Putih
(White
group-white
– NN 155D)

Putih
(white
group –
white –
NN 155 C)

Warna kepala
putik

Kuning
(Yellow –
green group
– strong
yellowish
green N 144
A RHS)

Kuning
kehijauan
(Yellow –
green
group –
moderate
yellow
green 146
C RHS)
Warna kotak
Biru
sari
keunguan
(Violet –
blue
group –
dark
greyish
purple –
N 92 A
RHS)
Bentuk pangkal Pundak
buah
meruncing
Warna buah
Hijau tua
muda
(Green
group
moderate
ollive
green 137
A RHS)

(White
group –
white –
NN 155 D
RHS)

Ungu
(Purpleviolet
group
light
purpleN80C)
Kuning
Kuning
(Green
(Green
white
white
yellow yellow –
pale yellow pale
green 157
yellow
A RHS)
green 157
A RHS)

warna
ungu
(White
groupwhite-NN
155 D
RHS)
Ungu
(Purpleviolet
group light
purpleN80C)

pada pangkal
helai mahkota
bunga (White
group –
white-NN
155D RHS)

Kuning
kehijauan
(Green –
white
yellow pale
yellow
green 157
A RHS )

Kuning
(Green –
white yellow
pale yellow
green 157 A
RHS)

Ungu (Purpleviolet group
light purpleN80D)

Ungu
( Violet –
blue group –
dark violet
N22 C RHS)

Biru
keunguan
(Violet –
blue group
dark violet
– N 92 B
RHS)

Biru
keunguan
(Blue
group –
greywish
purplish
blue 103
A RHS)

Ungu
kebiruan
(Violet –
blue group
dark violet
– N 92 C
RHS)

Biru
(Violet – blue
group dark
violet N 92 C
RHS)

Tidak
berpundak
Hijau tua
(Green
group –
Moderate
olive green
137 A RHS)

Pundak
meruncing
Hijau
(Green
group
dark
yellowish
green 136
B RHS)

Pundak
meruncing
Hijau
(Green
group
dark
yellowish
green 139
A RHS)

Pundak
meruncing
Hijau
(Green
group
greyish
ollive
green NN
137 D
RHS)

Pundak
meruncing
Hijau tua
(Green group
dark
yellowish
green 139 A
RHS)

Tinggi tanaman dari semua genotipe F-1 hibrida cabai keriting yang dievaluasi berkisar
104.88 cm – 120.90 cm (Tabel 2). Genotipe F-1 H-04 (120.90 cm) memiliki ukuran tertinggi,
sedangkan varietas pembanding F-1 Kastilo memiliki ukuran terendah (104.88 cm). Karakter
tinggi tanaman termasuk hal yang harus diperhatikan dalam perakitan varietas karena
berhubungan dengan kemudahan pemanenan dan serangan hama-penyakit pada buah yang
dekat dengan permukaan tanah (Rommahdi et al., 2015). Berdasarkan ukuran tinggi tanaman
ketiga kandidat sudah termasuk pada ukuran ideal yang memudahkan dalam pemanenan karena
masuk dalam kisaran 100.0 – 150.0 cm. Nilai koefisien keragaman dari tinggi tanaman juga
kecil (4.01%) yang berarti sudah seragam di lapangan (Gomez and Gomez, 1995).
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Ukuran panjang dan diameter buah merupakan komponen hasil yang menentukan
capaian hasil. Kandidat F-1 H-04 (15.55 cm) memiliki ukuran buah yang tidak berbeda nyata
dengan varietas pembanding Red Sabel (15.93 cm) sebagai genotipe terpanjang ukuran
buahnya (Tabel 2). Adapun kandidat F-1 HK dan F-1 H-01 panjang buahnya tidak berbeda
nyata dengan varietas pembanding F-1 TM 999 dan F-1 Kastilo dalam kisaran 13,48-14,48 cm.
Menurut Ameriana (2000) preferensi konsumen rumah tangga menghendaki ukuran panjang
buah > 12 cm. Dengan demikian ideotipe panjang buah dari ketiga kandidat telah memenuhi
persyaratan konsumen. Ketiga kandidat juga memiliki ukuran diameter buah lebih lebar
dibandingkan ketiga varietas pembanding, yaitu berkisar 0.91-0.99 cm. Namun ketiga kandidat
tetap termasuk dalam kategori cabai keriting karena rata-rata ukuran diameter buahnya < 1.00
cm (Rommahdi et al., 2015).

Gambar 2. Foto penciri khusus dari kandidat F-1 H-04

Tabel 2. Rata – rata tinggi tanaman, ukuran panjang dan diameter buah, jumlah dan bobot buah
per tanaman, serta hasil produktivitas tiga genotipe kandidat F-1 hibrida cabai keriting
dengan tiga varietas hibrida komersial di dataran tinggi Lembang
Genotipe
F-1
H-01
H-04
HK
TM-999

Tinggi
Tanaman
(cm)
113.40abc
120.90a
109.20bc
115.75ab

Panjang
buah
(cm)
14.33bc
15.55ab
14.60bc
14.38bc

Diameter
buah
(cm)
0.98a
0.99a
0.91a
0.76b
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Jml buah
/ tanaman
(buah)
159.50b
170.50b
170.00b
173.75ab

Bbt buah
/ tanaman
(g)
812.05ab
921.45a
729.05bc
550.00d

Bbt buah /
hektar
(ton ha-1)
14.54ab
16.22a
13.82ab
12.97b
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Red Sabel
Kastilo
KK (%)

119.23ab
104.88c
4.01

15.93a
13.48c
3.84

0.74b
0.76b
6.77

213.25a
178.50ab
9.81

726.58bc
651.82cd
8.90

16.35a
14.79ab
8.10

Keterangan : Angka rerata yang diiukuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut
uji BNJ pada taraf 5%.

Jumlah buah per tanaman pada ketiga kandidat lebih sedikit dan berbeda nyata dengan
varietas pembanding F-1 Red Sabel (213.25 buah), namun tidak berbeda nyata dengan F-1 TM
999 dan F-1 Kastilo (Tabel 2). Namun demikian kandidat F-1 H-04 (921.45 g) dan F-1 H-01
(812.05 g) memiliki bobot buah per tanaman yang lebih berat dibandingkan kandidat F-1 HK
dan ketiga varietas pembanding. Hal ini disebabkan karena faktor pengaruh komponen ukuran
buah (panjang dan diameter), sehingga meskipun jumlah buah lebih sedikit tetapi bobot per
tanamannya menjadi lebih berat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Wibowo et al. (2016).
Produktivitas hasil dari enam genotipe hibrida cabai keriting yang dievaluasi berkisar
antara 12.97 – 16.35 ton ha-1. Kandidat F-1 H-04 (16.22 ton ha-1) memiliki produktivitas terbaik
dibandingkan dua kandidat lainnya. Capaian hasil kandidat F-1 H-04 tidak berbeda nyata
dengan varietas pembanding Red Sabel (16.35 ton ha-1) sebagai genotipe tertinggi
produktivitasnya. Capaian hasil ini selain karena faktor genetik, juga dipengaruhi oleh faktor
lingkungan. Pada fase awal, tanaman cabai di lapangan mengalami musim kemarau, sedangkan
pada saat panen telah masuk musim hujan. Menurut Dwijanarko dan Sulistyono (2019)
pertumbuhan vegetatif yang baik akan mendukung pertumbuhan generatif, sehingga akan
menimbulkan hasil yang baik pula. Namun demikian rata-rata capaian produktivitas semua
genotipe melebihi rata-rata produktivitas cabai nasional (8.35 ton ha-1) (Direktorat Jenderal
Hortikultura 2014). Berdasarkan karakter kualitas dan kualitas hasil, kandidat F-1 H-04 dapat
diusulkan sebagai F-1 hibrida cabai keriting baru.
KESIMPULAN
Panjang buah H-04 (15.55 cm) tidak berbeda nyata dengan genotipe ukuran buah
terpanjang yaitu Red Sabel (15.93 cm). Diameter buah dari ketiga kandidat (H-01, H-04, HK)
lebih lebar dari semua pembanding. Ketiga kandidat (H-01, H-04, HK) memiliki jumlah buah
per tanaman lebih sedikit dibandingkan pembanding Red Sabel (213.25 buah). Berat buah per
tanaman tertinggi dicapai kandidat H-04 (921.45 g), meskipun tidak berbeda nyata dengan
kandidat H-01 (812.05 g), tetapi berbeda nyata dengan ketiga pembanding (550.00-726.58 g)
dan kandidat HK (729.05 g). Warna mahkota, tangkai putik, kepala putik, kotak sari, buah muda
serta bentuk pangkal buah menjadi penciri khusus morfologi dari ketiga calon varietas hibrida.
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Eradication of Local Chilli Seeds Through Gamma Ray Radiosensitivy To
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ABSTRACT
The Efforts to increase chili production can be done by using local varieties that are well
adapted and have high yields, but local chilies are susceptible disease in field. One of the
control of yellow curl virus disease is through gamma ray irradiation to obtain new high
yielding varieties. This study aims to determine the optimal dosage range. The seeds induced
were infected by Pepper Yellow Leaf Curl Virus (PYLCV) and were irradiated with doses of 0,
100, 200, 300, 400, 500,600,700, 800,900 and 1000 Gy. The parameters observed were The
plants (M1) were observed for their seed germination, leaf length, leaf width , plant height. And
root length. The results showed that Gamma ray irradiation has a significant effect on leaf
length, leaf width, root length and plant height. The higher the dose rate, the lower the plant
growth. Gamma ray irradiation at doses> 600 gy causes plants not to grow The optimal dose
of gamma ray irradiation is 496.80 Gy with the equation Y = 85.8218 + 0.01019x + 0.0003X2
+ 2.45081x3
Keywords: Eradication, Chili, Radiosensitivity, Diversity, Genetics
ABSTRAK
Upaya peningkatan produksi cabai dapat dilakukan dengan menggunakan varietas lokal
yang beradaptasi baik dan berdaya hasil tinggi, namun cabai lokal rentan terhadap serangan
penyakit dilapangan. Salah satu pengendalian penyakit virus keriting kuning melalui iradiasi
sinar gamma untuk memperoleh varietas unggul baru. Penelitian ini bertujuan untuk
menentukan rentang dosis optimal. Benih yang dinduksi dari tanaman cabai lokal Karo
berbatang ungu. Benih sehat diiradiasi sinar gamma dengan dosisi 0, 100, 200, 300, 400,
500,600,700 ,800,900 dan 1000 Gy. Parameter yang diamati adalah persentase tumbuh cabai
lokal hidup 30 hari setelah tanam, panjang daun, lebar daun dan tinggi tanaman. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa semakin meningkat dosis iradiasi sinar gamma diberikan yaitu 200-400
Gy akan menghambat pertumbuhan panjang daun, lebar daun dan tinggi tanaman cabai lokal.
Berdasarkan hasil analisis curve-fit diperoleh LD50 pada cabai local diatas 400 Gy.
Kata Kunci : Eradikasi, Cabai, Radiosensitivitas, Keragaman, Genetik
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PENDAHULUAN
Cabai merah (Capsicum annum L) merupakan salah satu komoditas sayuran hortikultura
yang bernilai ekonomi tinggi. Buah cabai dimanfaatkan sebagai bahan baku saus dan penyedap
makananan (rempah). Produktivitas cabai merah menyumbang sebesar 0.22% terjadi inflasi di
Indonesia pada tahun 2011. Produksi cabai nasional pada tahun 2013 mencapai 1,013 juta ton,
produksi tersebut belum memenuhi kebutuhan cabai dalam negeri (Ayu et al., 2017).
Berdasarkan data Kementrian Pertanian Republik Indonesia, produktvitas cabai per tanaman
masih relatif rendah (0.20-0.33 kg/pohon atau 6.84 ton ha-1 bobot basah). Produktivitas tersebut
masih jauh dari potensinya yang dapat mencapai 20 ton ha-1, sehingga perlu usaha-usaha untuk
peningkatan produktivitas (Sari et al, 2015 ; Sari et al., 2020). Menurunnya produktivitas cabai
merah dipengaruhi oleh ketersediaan lahan, cuaca, serangan hama dan penyakit serta
penggunaan varietas tanaman yang berdaya hasil rendah (Saraswati et al., 2012)
Salah satu serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yaitu virus keriting kuning
yang disebabkan oleh kutu kebul (B. tabaci). Serangan virus keriting kuning menurunkan
produksi dan kualitas cabai sebesar 20-100% (Mudmainah dan Purwanto. 2010). Cara untuk
meningkatkan keragaman genetik tanaman adalah dengan induksi mutasi tanaman
menggunakan iradiasi sinar gamma. Keragaman genetik cabai merah dipengaruhi bahan seleksi
tanaman untuk memperoleh tanaman yang tahan terhadap terhadap cekaman serangan hama
penyakit, kekeringan, salinitas serta memiliki produktivitas tinggi.
Peningkatan variasi genetik dapat diperoleh dengan melakukan modifikasi genetik dari
varietas lokal salah satunya dengan pemuliaan mutasi (Sobrizal, 2016). Salah satu upaya mutasi
tanaman dengan cara penginduksian iradiasi sinar gamma. Mutasi merupakan alat untuk
mempelajari karakteristik dan fungsi gen dan untuk menghasilkan bahan mentah untuk
perbaikan genetik tanaman. Mutasi tanaman memberi pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman
yaitu ukuran tanaman, waktu berbunga dan kemasakan buah, warna buah, ketahanan serangan
penyakit dan kekeringan (Sinambela et al., 2015).
Respon tanaman terhadap iradiasi sinar gamma berbeda-beda dilihat dari keberhasilan
induksi benih iradiasi sinar gamma yang diberikan. Setiap tanaman memiliki tingkat sensitivitas
berbeda ditentukan oleh radiosensitivitas genotype tanaman yang di induksi. Kisaran dosis
iradiasi yang efektif pada benih umumnya terdapat pada atau lebih dari nilai LD50 (Lethal Dose
50). Berdasarkan hasil penelitian. Radiosensitivitas dapat diamati melalui hambatan
pertumbuhan (tinggi tanaman), kematian tanaman (persentase tumbuh), panjang daun, lebar
daun, ukuran kromoson dan mutasi somatic pada fese dipersemaian. Dosis yang digunakan
dapat berbeda berdasarkan tujuan penggunaanya. Dosis iradiasi yang dianjurkan untuk
menghasilkan keragaman genetik tanaman yang tinggi berada disekitar LD50, jika
untukmenghasilkan karakter yang ekstrim maka dosis yang diberikan lebih tinggi dari LD50
(Warid et al., 2017). Oleh karena itu dilakukan penelitian menggunakan kultivar cabai local
unggul yang beradaptasi tinggi dieradikasi benih menggunakan iradiasi sinar gamma untuk
mendapatkan genotype mutan unggu yang tahan terhadap serangan penyakit virus Gemini
(PYLCV). Tujuan penelitian untuk menentukan rentan dosis optimal radiasi sinar gamma yang
tepat untuk tanaman cabai lokal Karo berbatang ungu, Sumatera Utara.
BAHAN DAN METODE
Bahan dan alat
Bahan penelitian merupakan benih sehat dari tanaman cabai lokal Karo berbatang ungu
yang pertumbuhan induk sehat. Perlakuan iradiasi sinar gamma bertempat di Laboratorium
Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Iradiasi (PATIR), Badan Tenaga Nuklir Nasional
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(BATAN), Pasar Jumat, Jakarta Selatan. Penelitian dilakukan di Instalasi Penelitian dan
Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) Berastagi- Balai Penelitian Tanaman Sayuran dengan
ketinggian 1340 meter diatas permukaan laut (m dpl) dengan jenis tanah andisol yang
berlangsung bulan Juli 2020 sampai Agustus 2020. Bahan dan alat yang diguanakan antara lain :
biji sehat dari cabai lokal berbatang ungu (temper unggu)., media tanaman berupa top soil :
kompos degan perbandingan 2:1. Polybag ukuran 12 dengan volume tanah steril 200 gr,
irradiator sinar gamma chamber 400 A dengan sumber radiasi C060, , bambu, jarring net, alat
ukur dan alat tulis.
Perlakuan iradiasi
Iradiasi sinar gamma dilakukan pada satu kultivar cabai lokal Karo berbatang ungu
(Temper ungu). Benih yang digunakan memiliki kadar air 12%, sebanyak 70 biji untuk
masing-masing dosis termasuk kontrol yang tidak diiradiasi. Iradiasi menggunakan 16 dosis
yaitu 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 dan 1000 Gy.
Tiap-tiap dosis digunakan 50 biji dan ditanam dalam baris. Selanjutnya benih M1 ditumbuhkan
di rumah plastik persemaian. Biji cabai yang tidak diradiasi digunakan sebagai kontrol..
Penyiraman dilakukan setiap hari menggunakan hand sprayer untuk menjaga kelembaban.
Parameter pengamatan dan analisis dilakukan terhadap jumlah tanaman yang hidup dan tinggi
tanaman, jumlah daun, panjang daun, panjang akar pada dua minggu setelah sampai sebulan
tanam dipersemaian. Hasil pengamatan dihitung dan dinyatakan dalam persen terhadap kontrol.
Penentuan dosis letal 50 (LD50), dilakukan menggunakan perangkat lunak Curve-Fit Analysis.
Parameter yang diamati
Pada tanaman mutan M1 dipersemaian diamati selama satu bulan antaralain persentase
tanaman tumbuh dengan rumus yaitu jumlah tanaman hidup dibagi jumlah tanaman yang
ditumbuhkan dikali seratus persen. Hasil persentase tumbuh dianalisis menggunakan perangkat
lunak Curve-Fit Analysis, sedangkan tinggi tanaman diukur dari panggkal batang hingga pucuk
pangkal daun tertinggi dilakukan saat tanaman berumur 2 minggu sampai 4 minggu setelah
tanam, panjang daun dihitung dari pangkal daun sampai ujung daun, lebar daun. Untuk panjang
akar diukur dari pangkal batang sampai ujung akar terpanjang saat akan transplanting. Hasil
data tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun dan panjang akar di analisis menggunakan Tberpasangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Radiosensivisitas Iradiasi Sinar Gamma pada Fase Perkecambahan
Hasil penelitian memperlihatkan pengaruh iradiasi sinar gamma terhadap daya kecambah
benih cabai pada kontrol mencapai 90%. Dari hasil analisis variabel daya kecambah diperoleh
persamaan sebagai berikut: Y = 85.8218+0.01019x+0.0003X2+2.45081x3, dimana Y adalah
persentase kecambah dan X adalah dosis radiasi sinar gamma (Gambar 1). Nilai LD50
ditunjukkan dengan fungsi y, jika y = 50 yang artinya adalah 50% tanaman mati maka akan
diperoleh nilai x = 496,80 Gy Penurunan persentase tumbuh tanaman dengan semakin
meningkatnya dosis iradiasi sinar gamma diduga berkaitan erat dengan gangguan fisiologis
tanaman. Besarnya kerusakan benih tergantung pada besarnya dosis iradiasi sinar gamma
sampai pada batas tertentu. (letalitas)

167

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 NovemberFitted
2020 Line Plot

Daya kecambah = 85,82 - 0,01019 dosis iradiasi
- 0,000336 dosis iradiasi^2 + 0,000000 dosis iradiasi^3

100

S
R-Sq
R-Sq(adj)

Daya kecambah

80

9,58927
95,0%
92,9%

60

40

20

0
0

200

400

600

800

1000

dosis iradiasi

Gambar 1. Grafik penurunan daya kecambah tanaman cabai berdasarkan dosisi iradiasi sinar gamma

Gambar 1 menunjukkan bahwa dosis iradiasi sinar gamma 600 Gy masih dapat
berkecambah bahkan menghasilkan daun, namun diatas dosis 600 Gy benih cabai lokal
berbatang ungu tidak menunjukkan perkecambah (tumbuh) mencapai 100%. Makin tinggi dosis
iradiasi sinar gamma maka makin besar kerusakan fisiologi benih dan akhirnya menimbulkan
kematian. Kematian tanaman setelah penginduksian benih melalui iradiasi sinar gamma
memberi efek deterministik (kematian sel). Benih cabai yang diberi perlakuan dosis sinar
gamma rendah tumbuh lebih baik dibandingkan dengan dosis tinggi (Nura et al., 2015).
Berdasarkan hasil analisis uji- T menunjukkan bahwa hasil respon dari masing-masing
tanaman yang diberi taraf dosis iradiasi sinar gamma secara nyata menghasilkan keragaman
panjang daun, lebar daun, tinggi tanaman dan panjang akar. Pada dosis 100 Gy diperoleh hasil
rataan panjang daun, lebar daun, tinggi tanaman dan panjang akar tanaman tidak berbeda nyata
terhadap karakter keragaman tanaman cabai sehat (tanpa diiradiasi sinar gamma) disajikan pada
Tabel 1.
Tabel 1. Rata-rata perkecambahan, tinggi tanaman dan panjang akar pada saat transplanting.
Caracter
Panjang
Daun
Lebar
Daun
Tinggi
Tanaman
Panjang
akar
tanaman

300
Gy
2.56
**

Populasi
400
500
600
700 800 900 1000
Gy
Gy
Gy
Gy Gy Gy
Gy
2.18
1.85 ** 1.80** 0
0
0
0
**

0 Gy

100
Gy

200
Gy

3.652

3.209

2.76 **

1.55

1.43

1.23**

0.99**

0.81**

6.35

6.01

5.48
**

3.47**

3.19
**

2.80
**

8.75

7.15

5.35

4.11

2.81

2.11

0.74** 0.70**

0

0

0

0

2.15

0

0

0

0

1.91

0

0

0

0

Keterangan : ** Berpengaruh Sangat Nyata.

Hal ini diduga karena tingkat kerusakan benih yang diiradiasi berbeda-beda. Tingkat
kerusakan fisiologi tanaman mengakibatkan perubahan dalam susunan jaringan tanaman dan
metabolisme tanaman dalam fotosintesis (Monikasari et al., 2018). Kerusakan fisiologi
antaralain : pembelahan sel, kematian sel, induksi pada aktivitas mitosisi, pengaruh
pertumbuhan rata-rata panjang daun, lebar daun dan panjang akarn, perubahan pada kapasitas
bereproduksi serta frekuensi pembentukan jaringan dilihat pada Kerusakan fisiologi antaralain :
pembelahan sel, kematian sel, induksi pada aktivitas mitosisi, pengaruh pertumbuhan rata-rata
tinggi tanaman, jumlah dun, lebar daun, panjang daun dan jumlah daun. Gambar 2
menunjukkan mutasi tanaman cabai lokal berbatang ungu mengakibatkan panjang daun dan
lebar daun tanaman semakin pendek dikarenakan perubahan jaringan sel, gen kromosom dan
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DNA pada tanaman cabai. Iradiasi sinar gamma memberikan efek perubahan struktur seluler
tanaman, metabolisme dan fotosintesis (Metwally, 2015)

Kontrol

100 Gy

200 Gy

300 Gy 400 Gy 500 Gy

600 Gy

Gambar 2. Panjang dan lebar daun berdasarkan dosisi iradiasi sinar gamma dan kontrol tanaman
cabai cabai lokal Karo berbatang ungu (Temper ungu)

Tinggi tanaman merupakan salah satu indicator pertumbuhan tanaman. Iradiasi sinar
gamma memberi pengaruh terhadap keragaman tinggi tanaman yang menjadi penilai
pertumbuhan tanaman. Pada dosisi 100 Gy menunjukkan persamaan tinggi dengan control
(Tabel 1), namun Penurunan tinggi tanaman terjadi sejalan dengan meningkatnya dosis iradiasi
sinar gamma dikarenakan terjadi perubahan susunan gen dalam tanaman dibandingkan tanaman
induknya (Kontrol). Faktor lain yang diduga karena menyebabkan penurunan tinggi tanaman
yaitu sintesa protein tanaman terganggu menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat serta
penghambatan aktivitas hormon pertumbuhan.
KESIMPULAN
Iradiasi sinar gamma berpengaruh nyata terhadap panjang daun, lebar daun, panjang
akar dan tinggi tanaman semakin tinggi laju dosis menyebabkan pertumbuhan tanamam
semakin menurun. Iradiasi sinar gamma dosis > 600 gy menyebabkan tanaman tidak tumbuh.
Dosis optimal iradiasi sinar gamma adalah 496.80 Gy dengan persamaan Y =
85.8218+0.01019x+0.0003X2+2.45081x3
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ABSTRACT
Shallots and potatoes are horticulture main commodities in Jambi, which must be
cultivated well and give the highest production. The purpose of the study was to obtain a model
for developing shallots and potato farming systems specific to the highlands n Jambi Province.
The research was conducted in the upland drylands area of the Merangin Regency, from
January to December 2018. involved three cooperator farmers with areas of 1 ha. The
treatments are with four TSS (Bima Brebes, Trisula, Lokananta) and four potatoes varieties
(Dayang Sumbi, Granola Kembang, Medians and Granola L) with four replications. Using
Randomized Complete Block Design with data gathered consists of plant growth data, yield
components, pests and major diseases. Data collected will be processed and analyzed
statistically using analysis of variance and followed by further tests using Duncan (DMRT) or
other tests at 5% level to see differences between treatments. The results showed Dayang Sumbi
and Granola L varieties is suitable in this area and showed higher weight seed productions
than others. Whereas, Shallots farming system in the form of TSS were not suitable to be carried
out and were not recommended for Jangkat, Merangin upland areas.
Keyword: Onion, Potato, Upland, Varieties, Merangin
ABSTRAK
Bawang merah dan kentang merupakan komoditas andalan hortikultura di Jambi yang
berpotensi produksi tertinggi. Tujuan penelitian mendapatkan model pengembangan sistem
usahatani bawang merah dan kentang di dataran tinggi Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan di
lahan kering dataran tinggi Kabupaten Merangin, Januari hingga Desember 2018. melibatkan
tiga petani kooperator dengan luas 1 ha. Perlakuan yang dilakukan adalah empat varietas
bawang merah TSS (Bima Brebes, Trisula, Lokananta) dan empat varietas kentang (Dayang
Sumbi, Granola Kembang, Median dan Granola L) dengan empat ulangan. Menggunakan
Rancangan Acak Kelompok dengan data yang dikumpulkan terdiri dari data pertumbuhan
tanaman, komponen hasil, serangan hama dan penyakit utama. Data yang terkumpul akan
diolah dan dianalisis secara statistik menggunakan analysis of variance dan dilanjutkan dengan
uji lanjut menggunakan Duncan (DMRT) atau uji lainnya pada taraf 5%. Hasil penelitian
menunjukkan varietas Dayang Sumbi dan Granola L cocok di daerah ini dan menunjukkan
bobot produksi benih yang lebih tinggi dibandingkan varietas lain. Sedangkan usahatani
bawang merah dalam bentuk TSS tidak sesuai untuk dilakukan dan tidak direkomendasikan
untuk daerah dataran tinggi Jangkat Kabupaten Merangin.
Kata Kunci: Bawang, Kentang, Varietas, Merangin, Jambi
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PENDAHULUAN
Kentang dan bawang merah merupukan salah satu komoditas hortikultura yang bernilai
ekonomis tinggi (Bappeda Provinsi Jambi, 2017). Program pengembangan secara nasional
salah satunya adalah pengembangan sentra produksi, perbenihan, pendampingan dan aplikasi
inovasi teknologi. Produksi kentang menempati urutan kedua dengan menyumbangkan
produksi sebesar 1,347,815 ton atau sekitar 11.31 persen dari total produksi sayuran nasional.
Sentra produksi kentang terbesar berada di Pulau Jawa dengan produksi sebesar 745,817 ton
atau sekitar 55.34 persen dari total produksi kentang nasional.
Secara nasional pengembangan sistem usahatani komoditas hortikultura di lahan kering
dataran tinggi Provinsi Jambi ini juga mengacu kepada Undang – undang No. 13 Tahun 2010
tentang Hortikultura, Blue Print Pembangunan Hortikultura 2011 – 2025, Strategi Induk
Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015 – 2045 dan RPJM Pembangunan Nasional 2015-2019
serta Visi dan Misi Ditjen Hortikultura 2015 – 2019. Realisasi tingkat lapangan melalui aplikasi
rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2015-2019 dan strategi
pembangunan hortikultura 2015-2019 meliputi kegiatan pengembangan usaha budidaya dan
pascapanen hortikultura; pengembangan pertanian hayati dan ramah lingkungan, penerapan
iptek mutakhir dan apresiasi kearifan lokal; serta peningkatan pengetahuan, keterampilan petani
dan kelembagaan petani di bidang produksi, pascapanen, pasar dan permodalan (Direktorat
Jenderal Hortikultura, 2015).
Provinsi yang merupakan penghasil kentang terbesar di luar Jawa salah satunya adalah
Jambi, dengan produksi sebesar 191,890 ton atau sekitar 14.24 persen dari total produksi
kentang nasional. Produksi kentang tertinggi di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Kerinci
yaitu 60.726 ton atau 31.65% dari produksi di Provinsi Jambi dengan produktivitas sebesar
14.46 ton ha-1 (BPS Provinsi Jambi. 2018). Produktivitas ini lebih rendah dibandingkan
produktivitas nasional yaitu sebesar 17.67 ton ha-1. Rendahnya daya hasil tersebut bukan hanya
disebabkan oleh penggunaan bibit yang kurang bermutu dan varietas yang berpoduksi rendah
(Hernita et al., 2016), tetapi juga disebabkan oleh teknik bercocok tanam, pengendalian hama
penyakit, pengetahuan petani tentang metode pemupukan yang tepat dan keadaan lingkungan
seperti cuaca/iklim yang kurang mendukung (Fleisher et al., 2016) serta mahalnya harga umbi
bibit.
Sementara untuk komoditas bawang merah, kebutuhan komoditas bawang merah di
Indonesia mengalami peningkatan sebesar 5% dari tahun ke tahun untuk konsumsi dan bibit
dalam negeri (Rahmah et al., 2013; Rahayu et al., 2016), kondisi ini sejalan dengan
meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya. Dalam upaya peningkatan
produktivitas dan memenuhi kebutuhan yang semakin tinggi, pemerintah melakukan berbagai
macam inovasi baru untuk meningkatkan produksi bawang merah (Sinaga, 2014), salah satunya
melalui penggunaan benih asal biji atau True Shallot Seed (TSS) (Perdana et al., 2015). TSS
merupakan terobosan teknologi yang memiliki potensi outcome bahkan dampak yang cukup
besar. Teknologi produksi TSS sebagai alternatif penyediaan benih bawang merah budidaya
bawang merah umumnya menggunakan umbi sebagai bahan tanam (benih) (Nurjanani et al.,
2019; Dianawati dan Yulyatin 2020). TSS merupakan teknologi yang dapat mengurangi
‘persaingan’ penggunaan umbi untuk benih dengan untuk konsumsi (Novianti et al., 2020).
Tulisan ini mengambarkan kondisi perbenihan dan teknologi budidaya tanaman kentang dan
bawang merah di Kabupaten Merangin, Jambi.
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BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilakukan di lapangan dengan melakukan baseline survey untuk mengetahui
permasalahan dan kebutuhan teknologi yang dibutuhkan oleh petani. Kegiatan dilakukan mulai
dari perencanaan, administrasi, survey lokasi, penerapan inovasi teknologi kentang, dan
diseminasi.`Kegiatan akan dilaksanakan di lahan kering dataran tinggi Kabupaten Merangin,
Provinsi Jambi dari Bulan Januari – Desember tahun 2018. Pengkajian dilaksanakan di lahan
petani yang merupakan sentra tanaman kentang di Kabupaten Merangin.
Pengkajian dilaksanakan menggunakan Rancangan Acak Kelompok satu faktor dengan
perlakuan 4 varietas kentang dataran tinggi. Varietas tersebut adalah tiga varietas unggul
kentang olahan yaitu Granola, Amabile dan Medians serta 1 varietas lokal kentang olahan
(eksisting). Masing-masing perlakuan diulang 6 kali. Inovasi teknologi yang diterapkan yaitu
pemupukan organik 50%, penggunaan Trichoderma dan PGPR, penggunaan mulsa plastik
hitam perak, penggunaan tanaman jagung sebagai border dan pemasangan perangkap kuning
(trips, kutu daun, kutu kebul dan tungau) serta penaganan pasca panen (benih).
Sementara pengkajian TSS bawang merah dilaksanakan di lahan petani menggunakan
Rancangan Acak Kelompok satu faktor dengan perlakuan Perlakuan yang dilakukan adalah
empat varietas bawang merah (Bima Brebes, Trisula, Lokananta). Masing-masing perlakuan
diulang 5 kali. Inovasi teknologi yang diterapkan yaitu pemupukan organik 50%, penggunaan
Tichoderma dan PGPR, penggunaan mulsa plastik hitam perak, penanaman tanaman perangkap
(tagetes), pemasangan perangkap kuning (trips, kutu daun, kutu kebul dan tungau), feromon
sex serta penanganan pasca panen.
Data yang diambil terdiri dari terdiri dari data pertumbuhan, komponen hasil dan hasil
tanaman, serangan hama dan penyakit utama. Sementara pengamatan intensitas serangan hama
dan penyakit dengan menghitung jumlah tanaman terserang dibagi dengan jumlah tanaman
yang diamati dikalikan 100%. Pengamatan juga mendeteksi gejala serangan dan jenis hama
yang ditemukan. Data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis secara statistik
menggunakan analisis sidik ragam (Analisys Of Varians) dan diikuti dengan uji lanjutan
menggunakan Duncan (DMRT) atau uji lainnya pada taraf 5% untuk melihat perbedaan antar
perlakuan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Wilayah Kabupaten Merangin secara geografis, Kabupaten Merangin terletak pada titik
koordinat antara 101º32’11’-102º50’00’ Bujur Timur dan antara 1º28’23’-1º52’00’ Lintang
Selatan, dengan luas sebesar 7,679 Km atau 767,900 Ha². Merangin secara umum terbagi dalam
3 bagian, yaitu dataran tinggi, dataran sedang dan dataran rendah.terletak pada ketinggian
berkisar anatara 10-2,935 meter diatas permukaaan laut (dpl), dengan bentang alamnya yang
rata-rata bergelombang. Dataran rendah terletak pada ketinggian 10-100 meter dpl dengan luas
41.20% luas Kabupaten Merangin. Wilayah dataran sedang yang terletak antara 100 – 500 m
dpl seluas 35.79% luas Kabupaten Merangin, sedangkan dataran tinggi yang terletak lebih dari
500 m dpl seluas 23% dari luas Kabupaten Merangin.
Wilayah daratan Kabupaten Merangin secara umum terdiri dari 6 (enam) jenis tanah
yaitu: podsolik, latosol, andosol, organosol, glei humus dan Komplek Latosol (Tabel 1).
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Tabel 1. Jenis tanah di Kabupaten Merangin
No.
1.

Jenis Tanah
Podsolik

2.
3.

Latosol
Andosol

4.
5.
6.

Organosol
Glei Humus
Latosol/Litosol

Sebaran
Kecamatan Tabir, Tabir ulu, Tabir Selatan,
Muara Siau dan Pamenang
Seluruh Kabupaten Merangin
Kecamatan Tabir ulu, Tabir Selatan, Muara
Siau dan Jangkat
Kecamatan Tabir Ulu dan Pamenang
Kecamatan Tabir
Kecamatan Tabir Ulu

Luasan (ha)
88,449
458,805
177,070
14,334
1,425
27,087

Kecamatan Jangkat memiliki jenis tanah Andosol dan Latosol merupakan Kecamatan
terujung Kabupaten Merangin terdiri dari 11 Desa, 34 Dusun dan 59 RT. Desa Muara Madras
merupakan desa terluas yaitu sebesar 124 km2 dan Desa Lubuk Mentilin merupakan desa
terkecil dengan luas wilayah sebesar 33 km2. Jangkat merupakan daerah berbukit. Dengan
Ketinggian desa antara 700 – 1,300 m dari permukaan laut. Desa Renah Alai merupakan desa
yang memiliki ketinggian 1,368 m dari permukaan laut atau desa yang paling tinggi di
Kecamatan Jangkat. Sementara Desa Renah Kemumu dengan ketinggian 739 m dari permukaan
laut atau desa yang terendah di Kecamatan Jangkat (BPS Kabupaten Merangin, 2019).
Pertanian di kecamatan Jangkat di dominasi oleh sektor perkebunan dengan luas 56,829
ha. sawah yang dimanfaatkan hanya seluas 1,419 ha. Komoditas utama tanaman hortikultura
adalah kentang. Sejalan dengan dukungan pemerintah daerah, Balai Benih Kentang telah
didirikan diwilayah Jangkat. Namun upaya suplay dan distribusi kentang masih perlu
ditingkatkan secara optimal. Dukungan perbenihan kantang, beberapa varietas uji cobakan di
Jangkat ini.
Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kentang dengan keadaan
cuaca dan lahan yang cukup mendukung sampai dengan kondisi panen di wilayah Jangkat,
Panen yang dilakukan dengan hasil yang bervariasi, kentang varietas Dayang sumbi secara
umum memberikan hasil yang cukup tinggi baik dari jumlah umbi maupun dari bobot tanaman
sampel yang diambil. Pertumbuhan dan hasil varietas Dayang Sumbi secara umum tidak
berbeda nyata dengan Variatas Granola Kembang, namun berbeda signifikan dengan Median
dan Granola L (Gambar 1).

Gambar 1. Hasil Umbi Kentang dari Produksi kegiatan Kegiatan Kajian Sistem Usahatani
Komoditas Kentang di Lahan Kering Dataran Tinggi Provinsi Jambi
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Sedangkan untuk mendukung informasi perbedaan produksi umbi, dukungan ketahanan
tanaman terhadap serangan hama dan penyakit memiliki korelasi yang positif (Temmerman et
al. 2002). Ketahanan tanaman yang kuat akan mengakibatkan semakin baik pertumbuhan
tanaman dan hasil yang dicapai akan bagus. Gambar 2, mendukung informasi tersebut dibawah
ini.

Gambar 2. Ketahanan Beberapa Varietas Kentang Terhadap Serangan Penyakit dan Hama kegiatan
Kegiatan Kajian Sistem Usahatani Komoditas Kentang di Lahan Kering Dataran Tinggi
Provinsi Jambi

Varietas kentang Dayang Sumbi dan Granola Kembang menunjukan ketahanan yang
tinggi terhadap serangan penyakit hawar dan layu dibandingkan dengan tanaman kentang
varietas lainnya. Secara umum ketahanan tersebut berbeda signifikan sehingga hasil produksi
umbi kentang yang ada juga menunjukan hasil yang berbeda. Sedangkan serangan hama ulat
secara umum tidak menunjukkan hasil yang signifikan diantara semua varietas. Performa
tanaman berubah ketahanan batang dan kerebahan dapat menunjukan indikator kekuatan
tanaman terhadap serangan penyakit (Hasyim et al., 2012).
Varietas Kentang Medians menunjukkan kerebahan yang lebih banyak dibandingkan
dengan varietas lainnya sehingga serangan penyakit cenderung lebih banyak dan kelembaban
tanaman semakin tinggi (Kusandriani, 2014). Hasil kentang yang merupakan panen saat
pertanaman pertama, dilanjutkan penanamannya dilokasi lain yang merupakan salah satu petani
kooperator yang ada. Kentang tersebut pada saat pertanaman awal tahun 2018 merupakan
generasi pertama, maka dengan pertanaman berikutnya menjadi generasi kedua dan dapat
disebarluaskan di Kecamatan Jangkat pada umumnya dengan berharap hasil akan optimal.
Sementara perkembangan perbenihan TSS bawang merah, pada umur 6 pekan,
rencananya bibit bawang merah dapat dipindahtanamkan ke lahan kajian. Namun terjadi
perubahan cuaca yang sangat tiba-tiba, yaitu munculnya hujan deras yang didahului dengan
udara panas sebelumnya, menjadikan bibit bawang merah banyak mengalami kematian. Hal ini
mengakibatkan kekurangan bibit yang akan ditanam, padahal lahan kajian telah disiapkan
dengan baik. Secara umum kegagalan yang terjadi pada beberapa kali perbenihan dan pindah
tanam saat pengunaan benih TSS adalah karena kondisi cuaca yang basah, dengan curah hujan
yang tinggi sedangkan pada saat pagi terdapat kabut yang selalu turun dari gunung di sekitar
pengkajian (Dianawati dan Yulyatin, 2020).
Kendala yang dihadapi produksi benih asal biji atau TSS adalah persentase pembungaan
dan pembentukan biji (seed-set) yang rendah. Penyebab rendahnya pembungaan bawang merah
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di daerah tropis adalah kondisi lingkungan yang tidak mendukung, terutama suhu tinggi >20 oC
(Nurjanani, et al., 2019). Tanaman bawang merah memerlukan suhu 7–12 oC untuk induksi
pembungaan dan suhu 17–19 oC untuk perkembangan umbel dan bunga mekar (Hilman et al.,
2014). Ada indikasi bahwa untuk pembentukan kapsul dan biji, kondisi cuaca di dataran rendah
lebih cocok dibanding dataran tinggi (Wahyu, 2013). Hal ini tercermin dari hasil bobot benih
TSS per tanaman dan bobot 100 Benih TSS serta daya berkecambah benih bawang merah di
dataran rendah lebih tinggi dibanding di dataran tinggi (Napitupulu dan Winarto, 2010).
KESIMPULAN
Terdapat empat varietas kentang dicobakan di Jangkat. Rekomendasi perbenihan kentang
untuk dikembangkan didaerah ini adalah varietas Dayang Sumbi dan Granola L. Namun
sebaiknya dilanjutkan perbenihan dengan turunan berikutnya dan perkembangan pertanaman
dipantau dengan baik. Sedangkan untuk tanaman bawang putih asal benih TSS tidak cocok
untuk dikembangkan diwilayah dataran tinggi ini.
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Response of six potato varieties to Phytophthora infestans leaf blight disease
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ABSTRACT
Today's consumption of potatoes is not only used as a vegetable, but also in processed
form (chips and french fries). The demand for raw materials continues to increase in line with
population growth, increase in community income and the growth of the potato industry. In
Indonesia, late blight disease is still one of the main limiting factors in potato production. This
study aims to determine the response of six potato varieties as raw material for chips to
Phytophthora infestans leaf blight. The varieties used were Atlantic, Medians, AR 08, Papita,
Spudy, and Sangkuriang varieties. The six varieties were planted in the same field with the same
fertilization and treatment, with 150 plants each. From each variety, 18 plants were taken as
samples. The resistance of potatoes to late blight was assessed based on the AUDPC value. The
results showed that the AR 08 variety was more resistant than other varieties. Atlantic varieties
are the most susceptible to late blight. The AUDPC value for each variety is; AR 08 246.48,
Spudy 423.46, Papita 425.08, Sangkuriang 446.68, Medians 691.90, and Atlantik 709.72.
Keyword: AUDPC, Medians, potato chips, resistance, severity
ABSTRAK
Konsumsi kentang saat ini tidak hanya dijadikan sebagai sayuran, tetapi juga dalam
bentuk olahan (chips dan french fries). Permintaan bahan baku terus meningkat seiring dengan
pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan industri
pengolahan kentang. Di Indonesia penyakit hawar daun masih menjadi salah satu faktor
pembatas utama dalam produksi kentang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon
enam varietas kentang untuk bahan baku keripik terhadap penyakit hawar daun Phytophthora
infestans. Varietas yang digunakan adalah varietas Atlantik, Medians, AR 08, Papita, Spudy,
dan Sangkuriang. Keenam varietas di tanam dalam satu hamparan yang sama dengan perlakuan
pemupukan dan perawatan yang sama, dengan jumlah masing-masing 150 tanaman. Dari setiap
varietas, diambil 18 tanaman sebagai sampel. Ketahanan kentang terhadap penyakit hawar daun
dinilai berdasarkan nilai AUDPC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas AR 08 lebih
tahan dibanding varietas lainnya. Varietas Atlantik menjadi varietas yang paling rentan
terhadap penyakit hawar daun. Besaran nilai AUDPC masing-masing varietas adalah; AR 08
246.48, Spudy 423.46, Papita 425.08, Sangkuriang 446.68, Medians 691.90, dan Atlantik
709.72.
Kata kunci : AUDPC, keripik kentang, ketahanan, keparahan, Medians

178

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

PENDAHULUAN
Kentang merupakan salah satu sumber karbohidrat yang banyak digemari masyarakat.
Konsumsi kentang masyarakat Indonesia menunjukkan terjadinya peningkatan dari tahunketahun (Andriyanto et al., 2013; Asgar et al., 2011). Statistik pertanian Indonesia
memperlihatkan terjadi peningkatan konsumsi kentang sepanjang tahun 2013 hingga 2016 (dari
1.6 kg perkapita-1 tahun-1 menjadi 2,5 kg perkapita-1 tahun-1), dan sedikit menurut ditahun 2017
menjadi 2.2 kg perkapita-1 tahun-1 (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Indonesia, 2018).
Peningkatan konsumsi ini juga diperlihatkan dari meningkatnya impor kentang Indonesia dari
tahun 2013 hingga 2017 (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian & Indonesia, 2018),
khususnya untuk kentang olahan (Gambar 1).
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Gambar 1. Volume kentang impor Indonesia tahun 2013-2017 (ton)

Selain sebagai bahan masakan, salah satu olahan kentang yang disukai oleh masyarakat
Indonesia adalah keripik kentang. Keripik kentang mudah dijumpai di supermarket maupun di
toko oleh-oleh di berbagai lokasi di Indonesia. Hal ini memberi peluang bagi perkembangan
keripik kentang/potato chips di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan permintaan
bahan baku olahan kentang seperti keripik kentang untuk tahun-tahun kedepan (Asgar et al.,
2011). Sebagai buktinya, penerimaan dari penjualan keripik kentang Indonesia per Juni tahun
2020 mencapai U$ 98.6 juta dan pasar keripik kentang Indonesia diperkirakan akan tumbuh
sebesar 10.2% pada tahun 2021 (Statista, 2020).
Industri besar pengolahan keripik kentang di Indonesia setiap harinya memerlukan bahan
baku melebih 100 ton/hari (Kusmana, 2012). Varietas yang biasa digunakan untuk kentang
keripik adalah Atlantik karena rasanya enak, cocok untuk keripik kentang karena kandungan
padatnya (Sg) tinggi serta memberikan hasil rendemen keripik yang tinggi (Kusmana, 2017;
Basuki et al., 2005). Bahan baku kentang Atlantik diimpor. Impor kentang Atlantik, termasuk
benih dan peredarannya di Indonesia dikuasai oleh 1 perusahaan besar (Adiyoga et al., 2016),
sementara pelaku industri keripik skala menengah dan kecil kesulitan dalam mendapatkan
bahan baku kentang untuk keripik. Sejak tahun 2000 Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa)
Lembang merakit varietas unggul baru yang cocok digunakan sebagai bahan baku olahan
keripik. Berbagai varietas sudah dikeluarkan, antara lain Merbabu 17, Amudra, GM 05, GM 08,
Amabile, Maglia, Medians, Sangkuriang Agrihorti, Spudy Agrihorti dan Papita Agrihorti
(Balitsa, 2019). Varietas-varietas kentang bahan baku keripik tersebut perlu didiseminasikan
agar dapat dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Salah satu kendala dalam budidaya tanaman kentang adalah penyakit hawar daun/busuk
daun. Penyakit hawar daun yang disebabkan oleh Phytophtora infestans (Mont.) de Bary
merupakan penyakit yang paling merusak tanaman kentang. Penyakit ini dapat menurunkan
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produksi kentang hingga mencapai 60-100% (Andrivon et al., 2006; Kusmana, 2003).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan enam varietas kentang sebagai bahan baku
keripik kentang terhadap penyakit hawar daun.
BAHAN DAN METODE
Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakann pada bulan Januari – Juli tahun 2020 di KP-Margahayu,
Lembang-Bandung.
Bahan dan Alat
Bahan-bahan yang digunakan adalah benih kentang varietas AR 08, Spudy, Papita,
Sangkuriang, Medians, dan Atlantik, dan media V8 juice agar. Alat yang digunakan adalah
mikroskop dan cawan petri.
Pelaksanaan
Persiapan lahan dilakukan dengan cara pengolahan tanah dengan dicangkul kemudian
diratakan dan dibuat larikan. Tanah diberi pupuk kandang ayam dan pupuk buatan NPK Mutiara.
Pupuk kandang yang digunakan pupuk kandang ayam sebanyak 15 ton ha-1, untuk pupuk
buatan dosis yang digunakan 1 ton ha-1 diberikan dua kali yaitu pada waktu tanam dan pada
saat tanaman berumur 3 minggu. Benih kentang ditanam pada lahan seluas kurang lebih 600
m2 dengan jarak tanam 80 cm x 30 cm. Setiap varietas ditanam sebanyak 150 tanaman.
Pemeliharaan tanaman meliputi pembumbunan dilakukan dua kali yaitu pada umur 3 minggu
dan 6 minggu, pada saat pembumbunan pertama sekaligus dilakukan penyiangan dan
pemberian pupuk susulan. Penyiraman tidak dilakukan karena penelitian dilakukan pada musim
penghujan agar keadaan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan tanaman kentang dan untuk
terjadinya infeksi dan pertumbuhan sporangium P. infestans.
Pengamatan dilakukan pada saat tanaman berumur 3 minggu dengan mengamati
sebanyak 18 tanaman dari setiap varietasnya sebagai sampel. Parameter yang diamati adalah
intensitas penyakit hawar daun dan perkembangan penyakit, dimulai dari tiga minggu setelah
tanam selanjutnya diamati setiap 1 minggu sekali sampai total pengamatan sebanyak 8 kali
pengamatan. Skor ketahanan tanaman diamati berdasarkan persentase daun terserang
menggunakan sistem skoring (Halterman et al., 2008) seperti pada Tabel 1. Intensitas penyakit
(%) dihitung dengan menggunakan rumus:
IP = 𝛴 (ni. vi) x 100
(N.V)
Keterangan :

IP = Intensitas penyakit
ni = jumlah tanaman terinfeksi pada skor i
vi = nilai i skor
N = jumlah tanaman yang diamati
V = skor tertinggi

Data intensitas penyakit setiap minggu diplotkan terhadap waktu pengamatan untuk
mendapatkan kurva perkembangan penyakit. Luas area di bawah kurva perkembangan
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penyakit (Area Under Diseases Progress Curve, AUDPC) dihitung menggunakan rumus
Shaner dan Finney (1977) yang disederhanakan Khairani (2017):
AUDPC = (Xt + Xo) . (t)
2
Keterangan :

Xt

= keparahan penyakit pada waktu ke-t

Xo

=

keparahan penyakit pada waktu sebelumnya

t

=

selang waktu pengamatan

Tabel 1. Skoring ketahanan berdasarkan persentase daun terserang P. infestans (Halterman et
al., 2008)
Skor
0
1
2

% daun terserang
0
< 10
11 – 25

3

26 – 40

4
5

41 – 60
61 – 70

6

71 – 80

7

81 – 90

8
9

> 90
100

Deskripsi
Tidak ada gejala serangan
Bercak-bercak serangan kurang dari 10% pada daun
Bercak-bercak kerusakan mulai tampak dan mencapai
25%
Bercak-bercak kerusakan pada seluruh daun mencapai
40% tetapi tanaman masih hijau
Kerusakan maksimal sudah mencapai 60%
Kerusakan masksimal sudah mencapai 70% dan
tanaman kelihatan coklat
Kerusakan maksimal sudah mencapai 80%, pangkal
batang dan pucuk terseran dan gejala layu dan mati
Kerusakan maksimal mencapai 90%, bagian yang
berwarna hijau hanya bagian pucuk
Daerah yang berwarna hijau tinggal sedikit.
Sudah tidak ada lagi daun yang berwarna hijau,
kerusakan sudah menyeluruh

Kriteria ketahanan tanaman berdasarkan nilai AUDPC merujuk pada Sinaga (2003) seperti
pada Tabel 2 berikut ini :
Tabel 2. Kriteria tingkat ketahanan berdasarkan nilai AUDPC
Kategori
Sangat Tahan
Tahan
Agak Tahan
Rentan

Nilai AUDPC
0,0 - 50,0
50,1 - 100,0
100,1 - 250,0
> 250,0
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gejala penyakit hawar daun yang ditemukan di lapangan adalah mula-mula terdapat
nekrosis berwarna cokelat pada daun dan tangkai daun muda, pada bagian belakang daun
terlihat bulu-bulu halus berwarna putih. Kemudian dalam waktu beberapa minggu tanaman
terinfeksi seluruhnya dengan daun yang sudah berwarna cokelat tua seperti terbakar, akhirnya
tanaman mati (Gambar 1). Cendawan P.infestan secara mikroskopis memiliki zoosporangium
seperti buah lemon.

181

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

Hasil pengujian ketahanan enam varietas kentang terhadap penyakit hawar daun P.
infestans (Tabel 3), menunjukkan bahwa AR 08 agak tahan dibanding varietas lainnya.
Sementara itu varietas paling rentan adalah Atlantik dengan nilai AUDPC tertinggi (709,72)
diikuti oleh Medians (662.11). Ketiga varietas ini (AR 08, Atlantik, dan Medians) merupakan
bahan baku dalam pembuatan keripik kentang (Kurniawan et al. 2014).

A

B

Gambar 2. Gejala penyakit hawar daun (A), zoosporangia cendawan P. infestans berbentuk seperti
lemon (B)

Varietas AR 08 merupakan hasil persilangan dari Atlantik x Repita (Kurniawan et al.,
2014) dengan tingkat ketahanan ‘tahan’ terhadap penyakit hawar daun. Secara statistik angka
AUDPC AR 08 tidak berbeda nyata dengan angka AUDPC varietas Repita sebagai tetua,
sehingga dapat dikategorikan sama-sama ‘tahan’. Tetapi berdasarkan hasil penelitian ini
ketahanannya terlihat menurun dari kategori ‘tahan’ menjadi ‘agak tahan’. Hal ini juga
disampaikan oleh Kusmana (2020), pemulia tanaman kentang Balitsa melalui komunikasi
singkat) bahwa ketahanan AR 08 sudah menurun. Hal ini dapat disebabkan karena sifat
cendawan tersebut yang bisa dengan cepat mematahkan ketahanan tanaman kentang. Hasil
perakitan kultivar kentang selama ini memiliki ketahanan vertikal (ras spesifik), sehingga
ketahanannya cepat patah karena pengendalian yang dilakukan sering monogenik dan sesuai
dengan ras tertentu sehingga dapat rentan bila terserang oleh ras lain (Suhardi, 1979;1982).
Tabel 3. Nilai AUDPC enam varietas terhadap penyakit hawar daun
No

Varietas

1
2
3
4
5
6

Medians
AR 08
Spudy
Papita
Sangkuriang
Atlantik

rerata AUDPC pada Ulangan
1
2
3
238.19
281.94
141.97
43.75
123.15
79.94
164.20
155.56
103.70
103.70
105.32
216.05
116.67
163.66
166.36
315.97
192.82
200.93

total AUDPC

kriteria ketahanan

662.11
246.84
423.46
425.08
446.68
709.72

rentan
agak tahan
rentan
rentan
rentan
rentan

Waktu munculnya gejala pertama adalah pada pengamatan ke-5 (7 minggu setelah tanam)
dan skornya 1, kecuali varietas Spudy gejala pertamanya muncul pada pengamatan ke-6. Pada
varietas Atlantik persentase tanaman terserang pada saat munculnya gejala pertama adalah
77.8%. Perkembangan penyakit sangat cepat setelah munculnya gejala pertama, skor
serangan meningkat drastis pada minggu berikutnya. Hal ini juga terjadi dengan varietas
Medians, dengan persentase tanaman terserang pada saat munculnya gejala pertama adalah
61%. Pada varietas Sangkuriang dan Papita, persentase tanaman terserang adalah 16.7%.
Intensitas penyakitnya meningkat pada pengamatan ke-7. Pada varietas Spudy, gejala pertama
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lebih lambat dibanding yang lain, tetapi begitu terinfeksi tanaman terserang sudah 100%. Pada
varietas AR08 persentase tanaman terserang adalah 5.5%, dan gejala tidak berkembang.
Perkembangan penyakit lambat sejak terjadinya infeksi pertama. Pada akhir pengamatan, skor
1 sebanyak 4 tanaman sampel, skor 2 sebanyak 7 tanaman sampel, skor 3 sebanyak 4 tanaman
sampel , dan skor 4 sebanyak 3 tanaman sampel. Hal ini bisa dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Waktu muncul gejala pertama dan skoring ketahanan
No
1

Varietas
Medians

Ulangan
1

2

3

2

AR 08

1

2

3

3

Spudy

1

2

3

4

Papita

1

Pengamatan
ke5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
183

No Tanaman Contoh
1
0
4
6
6
1
4
6
6
1
2
4
4
0
0
1
1
0
0
1
2
0
0
2
4
0
1
4
4
0
1
3
3
0
1
1
1
0
2
4
4

2
0
4
4
4
1
5
7
7
1
3
7
7
1
1
1
1
0
0
2
4
0
0
2
2
0
1
3
3
0
1
3
3
0
1
2
2
0
1
3
3

3
0
5
7
9
1
5
7
9
1
2
3
3
0
0
1
1
0
0
2
3
0
0
2
2
0
1
3
3
0
1
3
3
0
1
3
3
1
1
2
3

4
1
7
7
9
0
2
4
4
1
2
3
3
0
0
1
2
0
0
2
4
0
0
2
2
0
1
4
4
0
1
4
4
0
1
1
1
1
1
3
3

5
0
1
2
9
1
1
7
7
0
1
3
3
0
0
1
3
0
0
2
2
0
0
1
1
0
1
4
4
0
1
4
4
0
1
1
1
0
1
1
1

6
0
1
4
4
1
7
7
7
1
2
4
4
0
0
1
3
0
0
1
3
0
1
2
2
0
1
3
4
0
1
3
3
0
1
4
4
0
1
2
2
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No

Varietas

Ulangan
2

3

5

Sangkuriang

1

2

3

6

Atlantik

1

2

3

Pengamatan
ke5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8

No Tanaman Contoh
1
0
1
4
4
0
1
4
4
1
2
4
4
1
2
3
3
0
1
2
3
0
5
9
9
1
2
4
4
1
3
5
5

2
0
1
5
5
0
1
9
9
0
2
4
4
0
2
4
4
0
2
3
3
1
5
9
9
0
3
5
5
1
3
6
6

3
0
1
3
3
0
1
4
4
0
1
3
3
1
2
3
3
0
2
3
3
1
4
6
7
1
2
3
3
0
2
4
4

4
1
1
2
2
0
1
3
3
0
2
4
4
0
2
4
4
0
2
3
3
1
4
6
6
0
2
4
4
1
2
4
4

5
0
1
2
2
0
1
1
1
0
1
3
3
0
2
4
9
0
2
4
4
1
4
7
7
1
4
7
7
1
3
5
5

6
0
1
1
1
0
1
9
9
mati
mati
mati
mati
0
2
4
6
0
2
3
3
1
4
7
7
1
2
4
4
1
2
4
4

KESIMPULAN
Varietas AR 08 agak tahan dibanding varietas lainnya terhadap penyakit hawar daun.
Namun status ketahanan tersebut sudah menurun dibandingkan pada awal varietas tersebut
dihasilkan. Dan jika semakin tinggi ketahanan tanaman kentang diciptakan, semakin cepat pula
cendawan P. infestan mematahkan gen ketahanan tersebut.
UCAPAN TERIMA KASIH
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ABSTRACT
Tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) is the popular horticultural crops and
cultivated by the people of Indonesia. The obstacle faced by farmers in meeting market needs
is the mismatch between the quality expected by the community and the quality of the fruit
produced. One of the efforts that can be made to improve the quality of plants is through good
seed production techniques. The improvement of seed production is aimed at obtaining new
varieties with better and guaranteed offspring characteristics in accordance with market
demand. The activity of producing tomato hybrid seeds is very dependent on the combination
of two or more types of plant varieties. The stages of hybridization in improving the quality of
tomato seeds include preparation, pollen collection, castration, and pollination. The female
parent used in the cross is TM1040A (green stem) which comes from the previous cross which
has the advantage of a sturdy stem and also a larger fruit size. Meanwhile, the male elders used
were TM1040B (purple stem) from previous crosses which had the advantage of virus
resistance and had shorter stem segment distances resulting in a higher number of flowers.
Keywords: Tomato, Hybrid, Seed Quality
ABSTRAK
Tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) ialah salah satu tanaman hortikultura
yang banyak digemari dan dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. kendala yang dihadapi
petani dalam memenuhi kebutuhan pasar adalah ketidaksesuaian antara kualitas yang
diharapkan masyarakat dengan kualitas buah yang dihasilkan. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan kualitas tomat agar buah berkualitas dan sesuai dengan
permintaan pasar melalui teknik produksi benih. Perbaikan produksi benih bertujuan untuk
mendapatkan varietas baru dengan sifat keturunan yang lebih baik dan terjamin sesuai dengan
permintaan pasar. Kegiatan produksi benih hibrida tomat sangat tergantung terhadap
penggabungan dua atau lebih jenis varietas tanaman. Tahapan hibridisasi dalam perbaikan
kualitas benih tomat meliputi persiapan, pengambilan serbuk sari, kastrasi, dan penyerbukan.
Tetua betina yang digunakan dalam persilangan yaitu TM1040A (Batang hijau) yang berasal
dari persilangan sebelumnya yang memiliki keunggulan batang kokoh dan ukuran buah yang
lebih besar. Sedangkan tetua jantan yang digunakan yaitu TM1040B (Batang ungu) yang
berasal dari persilangan sebelumnya yang memiliki keunggulan ketahanan virus dan memiliki
jarak ruas batang yang lebih pendek sehingga menghasilkan jumlah bunga lebih banyak.
Kata kunci: Tomat, Hibrida, Kualitas Benih
PENDAHULUAN
Tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill). merupakan salah satu tanaman
hortikultura yang buahnya banyak digemari dan dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia.
186

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

Selain sebagai sayuran, buah tomat banyak juga digunakan sebagai bahan baku obat-obatan,
serta bahan baku pengolahan makanan seperti saus dan sari buah. Oleh karena itu buah tomat
merupakan salah satu sayuran yang memiliki berbagai manfaat sehingga memiliki nilai
ekonomi yang tinggi (Wijayanti, 2013).
Pada umumnya masyarakat menyukai buah tomat yang bentuk buahnya agak lonjong,
ukuran buah agak besar, kulitnya merah dan rasa buah manis (4.25-5%) (Purwanti, 2017).
Namun kendala yang dihadapi petani dalam memenuhi kebutuhan pasar adalah ketidak
sesuaian antara kualitas yang diharapkan masyarakat dengan kualitas buah yang dihasilkan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tanaman agar buah sesuai
dengan permintaan pasar adalah dengan produksi benih tanaman yang unggul dan berkualitas.
Program produksi benih unggul bertujuan untuk mendapatkan varietas baru dengan kualitas
sifat-sifat keturunan yang lebih baik dan terjamin sesuai kebutuhan petani untuk memenuhi
permintaan masyarakat.
Kualitas yang terjamin tentunya harus memperhatikan varietas tomat yang baik secara
kuantitas dengan ukuran buah yang medium dan memiliki ketahanan tanaman dari serangan
penyakit. Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari teknik produksi benih tanaman tomat
dengan benar guna penyediaan benih yang berkualitas agar dapat memberikan produksi tomat
yang maksimal sesuai permintaan.
BAHAN DAN METODE
Penyemaian dilakukan mengguankan media berupa campuran antara cocopeat dan pupuk
kandang halus. Kemudian dimasukkan dalam kantong plastik semuai dan ditata pada meja
persemaian. Benih tomat diperam menggunakan kertas peram dan diletakkan pada germinator
dengan suhu 37 oC – 50 oC selama 2 – 3 hari. Setelah muncul radikula, benih di semai pada
kantong plastic yang berisi campuran cocpeat dan pupuk kandang.
Persiapan lahan dilakukan dengan cara penggemburan lahan menggunakan cangkul.
Kemudian dibuat bedengan dengan ukuran L = 100 cm, T = 30 cm, dengan jarak antar bedeng
sebesar 50 cm. Pupuk dasar berupa campuran pupuk kandang ayam sebanyak 4,500 kg dan
NPK 5 kg untuk setiap 1000 tanaman dengan cara ditaburkan di atas bedengan. Setelah
pemberian pupuk dasar dilakukan pemasangan mulsa hitam perak pada bedengan lalu dibuat
lubang tanam dengan ukuran P = 40 cm dan L = 60cm.
Setelah muncul daun dan akar, pada tomat jantan setelah berumur 7-14 HSS dan tomat
betina berumur 5-7 HSS dilakukan kegiatan pindah tanam ke lahan yang telah dipersiapkan
sebelumnya dengan satu lubang tanam berisi satu bibit tomat.
Pemeliharaan meliputi kegiatan penyulaman, pengairan, pemupukan, pengendalian OPT.
penyulaman dilakukan setelah tanaman tomat berusia 7 hari. Penyiraman tomat disesuaikan
dnegan kondisi cuaca dan fase pertumbuhan. Kegiatan penyiraman tanaman tomat dilakukan
dengan menggunakan gembor di pangkal tanaman pada awal penanaman sampai terbentuk 1215 ruas daun, selanjutnya tanaman membutuhkan penyiraman setiap hari. Pemupukan
dilakukan saat tanaman berumur 3 HST dilakukan pemupukan menggunkan pupuk NPK
dengan kandungan 25% N, 6% P, dan 6% K dengan dosis 1 kg dilarutkan di air 300 L sedangkan
pada saat tomat berumur 21 HST, tanaman di berikan pupuk lanjutan dengan menggunakan
pupuk NPK dengan dosis 1 kg 300 L-1. Pegendalian OPT menggunakan cara mekanis atau
manual, yaitu dengan cara mencabut tanaman yang terserang penyakit. Untuk cara kimia
biasanya dilakukan penyemprotan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Studi teknik produksi benih tomat hibrida bertujuan untuk menghasilkan varietas yang
lebih unggul dan sesui dengan kebutuhan pasar. Keunggulan varietas diharapkan toleran
terhadap virus Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV), Bacterial Wilt (BW) serta penyakit
bercak kering selain itu memiliki buah keras mengkilap dengan ukuran buah sedang (70-80
g/buah) sehingga potensi hasil yang didapatkan lebih tinggi.
Kegiatan teknik produksi benih hibrida tomat di awali dengan persemaian benih tetua
yang meliputi kegiatan pemeraman benih di mesin germinator dan juga persemaian benih di
media semai, berikutnya masuk pada tahapan persiapan lahan dengan pembajakan serta
pembuatan bedengan kemudian di berikan pupuk kandang ayam dengan dosis 4500 kg di
campur dengan pupuk NPK 5 kg setiap 1000 tanaman. Selajutnya pemasangan mulsa plastik
hitam perak untuk mempermudah perawatan dan juga menjaga kelembaban tanah. Menurut
Sudaryono (2005), pemasangan mulsa sendiri memiliki manfaat bagi tanaman untuk
mengurangi evaporasi atau penguapan air dari dalam tanah terutama pada musim kemarau,
menekan pertumbuhan gulma, dan mencegah penyinaran matahari langsung, pantulan cahaya
matahari dari mulsa akan mendorong proses fotosintesis berjalan sempurna. Setelah mulsa
terpasang masuk pada tahap pembuatan lubang tanam dengan jarak tanam 40 cm x 60 cm.
Kegiatan penanaman ke lahan dilakukan setelah benih berumur 7- 14 hari setelah semai, pada
tanaman tetua tomat jantan terlebih dahulu dilakukan penanaman kemudian setelah 5-7 hari
setelah tetua jantan di tanam, baru tetua tomat betina dilakukan penanaman ke lahan.
Penanaman dilakukan satu lubang satu tanaman.
Pemeliharaan produksi benih tanaman tomat meliputi penyulaman, kegiatan penyulaman
dilakukan setelah tanaman tomat berumur 7 hari setelah tanam jika ada tanaman yang mati dan
dilakukan pada pagi hari. Menurut Kristianingsih (2010), penyulaman tanaman baik
dilaksanakan pada pagi atau sore hari dengan tujuan untuk menghindari stress pada tanaman.
Pengairan pada tanaman tomat dilakukan hanya satu kali dalam satu hari hal ini karena
tanaman tomat tidak terlalu banyak membutuhkan air, selain itu jika kondisi tanah terlalu
lembab juga akan mengakibatkan kebusukan pada akar. Pada saat fase pembesaran sampai
panen buah dilakukan pengurangan penyiraman menjadi dua hari sekali agar mendapatkan buah
yang berkualitas (Samadi, 2010).
Perawatan pemupukan tanaman pada umur 3 HST dilakukan menggunkan pupuk
Mamigro dengan dosis 1kg dilarutkan di air 300 L sedangkan pada saat tomat berumur 21 HST,
tanaman di berikan pupuk lanjutan dengan menggunakan pupuk Multi KP atau NPK dengan
dosis 1 kg 300L-1 untuk pertumbuhannya agar mampu berproduksi optimum. Pemupukan
bertujuan untuk menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dan yang tidak tersedia
oleh tanah pada lokasi penanaman dosis pupuk tergantung pada tingkat kesuburan tanah pupuk
utama yang harus disediakan adalah pupuk Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K) (Isnaini,
2007).
Pengendalian hama dan penyakit merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan untuk
mengontrol dan mengendalikan populasi hama dan penyakit agar benih tanaman tomat dapat
tumbuh dengan optimal dan lulus sertifikasi. Pada kegiatan ini terdapat adanya serangan hama
kutu kebul. Hal ini menyebabkan daun tanaman menjadi keriting, klorosis (menguning), dan
belang (mosaic). Sedangkan penyakit yang sering menyerang tanaman Tomat ialah busuk buah
antraknosa yang di sebabkan oleh cendawan Colletrotrichum coccodes (wallr.) Hughes.
Pewiwilan atau pemangkasan tunas pada cabang yang tumbuh pada ketiak daun.
Pewiwilan bertujuan agar pertumbuhan vegetatif maksimal sehingga mampu menghasilkan
volume buah yang optimal. Setelah melakukan kegiatan pewiwilan, dilakukan kegiatan
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pengikatan batang tanaman. Tujuan dari kegiatan ini ialah agar pertumbuhan tanaman dapat
merambat tegak ke atas dan mendapatkan sinar matahari di seluruh bagian tanaman. Dengan
melakukan pemangkasan dapat meningkatkan bobot buah dan lebih bernas bijinya, serta di
harapkan akan menghasilkan benih yang banyak dan bermutu serta berhasil baik terhadap
kuantitas maupun kualitas hasil benih selanjutnya (Sutrapdja, 2008).
Tomat siap untuk dipanen pada saat beurmur 6 HST. Ciri-ciri yang tampak adalah kulit
tomat yang sudah berwarna merah atau oranye. Pemanenan dilakukan pada buah yang siap dan
masuk dalam kriteria panen, sehingga dalam satu hamparan lahan dapat dilakukan pemanenan
secara bertahap (Kristianingsih, 2010). Kegiatan pasca panen dilakukan pemisahan benih tomat
dengan dagingnya kemudian dilakukan pengeringan benih menggunakan oven atau panas
matahari selanjutnya benih di kirim dan di uji di laboratorium Hortikultura Crop Quality
Control untuk di uji kadar air, daya kecambah, kemurnian benih, dan juga Purity.
Dalam produksi benih tomat hibrida sangat tergantung terhadap penggabungan dua
atau lebih jenis varietas tanaman. Tahapan yang dilakukan dalam persilangan yaitu persiapan,
pengambilan serbuk sari, kastrasi, dan penyerbukan. Kegiatan persilangan tanaman tomat
dilakukan dengan memanfaatkan tabung pollen. Kelebihan dari metode tersebut adalah serbuk
sari yang menempel di kepala putik lebih banyak sehingga kegiatan penyerbukan lebih mudah,
efektif, dan efisien. Semakin banyak serbuk sari yang digunakan dalam penyerbukan maka
pembentukan biji (buah normal) akan meningkat 70-76% serta menurunkan terjadinya
pembentukan buah abnormal (Widiastuti dan Palupi, 2008). Akan tetapi kelemahan dari metode
ini adalah membutuhkan kualitas SDM yang tinggi karena butuh ketelitian untuk melakukan
metode ini. Menurut Syukur (2009), pemulia yang melaksanakan hibridisasi harus memiliki
keahlian dan serius dalam melakukan hibridisasi karena jika pemulia ceroboh maka hibridisasi
akan gagal.
Keberhasilan penyerbukan buatan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya
adalah kompatibilitas tetua, ketepatan waktu reseptif betina dan atesis jantan, kesuburan
tanaman serta faktor lingkungan. Kompatibilitas tetua terkait dengan gen-gen yang terkandung
pada tetua jantan dan betina. Waktu reseptif betina dan atesis jantan dapat dilihat ciri morfologis
bunga. Bunga yang terbaik adalah bunga yang akan mekar pada hari tersebut. Sementara itu,
faktor lingkungan yang berpengaruh pada keberhasilan persilangan buatan adalah curah hujan,
cahaya matahari, kelembaban dan suhu. Curah hujan dan suhu tinggi akan menyebabkan
rendahnya keberhasilan persilangan buatan (Yunianti, 2011).
KESIMPULAN
Kegiatan produksi benih diharapkan menghasilkan tanaman tomat yang toleran terhadap
penyakit yang disebabkan oleh virus serta dapat berproduksi tinggi dengan batang yang kokoh
serta memiliki buah yang mengkilat. Tahapan produksi benih hibrida tomat meliputi persiapan
media semai, persemaian, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan (penyulaman,
pengairan, pemupukan, pewiwilan, pengikatan, pengendalian OPT, hibridisasi), panen dan
pasca panen (proses buah, pengeringan, dan pengujian benih). Teknik persilangan dilakukan
dengan melalui beberapa tahap yaitu persiapan, pengambilan serbuk sari, kastrasi, dan
penyerbukan. Metode penyerbukan yang digunakan adalah memanfaatkan tabung polen untuk
meningkatkan efektivitas penyerbukan
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ABSTRACT
Anthracnose (Colletotrichum spp) is one of the main diseases of chili that can reduce
production. Colletotrichum spp. isolated from chilies, both large chilies, curly chilies and bird's
eye chilies that show symptoms of anthracnose disease. Anthracnose symptom sampling was
carried out from 4 locations of chili centers in West Java, namely Kab. Ciamis, Tasikmalaya,
Garut and Sukabumi. The research aims to collect the virulent Colletotrichum fungi and is
expected to be used as a reference material for Macroscopic and microscopic Colletotrichum
isolates carried out at the Micology Laboratory of the Indonesian Vegetable Research Institute
by regulating colony shape, colony color, growth rate, and spore shape. The fungi causing the
anthracnose were carried out by the Koch postulate test and virulence test. Based on the
virulence test of the growth rate of the colony and the diameter of the lesio inoculation of chilies,
it was found that the fungi from Sukabumi were the most virulent compared to isolates from
Ciamis, Tasikmalaya and Garut, so that these isolates could be used as a reference source for
isolates to prove the resistance of chili plants to anthracnose.
Keywords: Chili, exploration, isolation, Colletotrichum spp.
ABSTRAK
Penyakit antraknos (Colletotrichum spp) merupakan salah satu penyakit utama cabai yang
dapat menurunkan produksi. Cendawan Colletotrichum spp. diisolasi dari buah cabai, baik
cabai besar, cabai keriting maupun cabai rawit yang menunjukkan gejala penyakit antraknosa.
Pengambilan sampel gejala antraknosa dilakukan dari 4 lokasi sentra cabai di Jawa Barat yaitu
Kab. Ciamis, Tasikmalaya, Garut dan Sukabumi. Penelitian bertujuan untuk mengoleksi
cendawan Colletotrichum yang virulen dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan
referensi isolat. Isolasi Colletotrichum secara makroskopis dan mikroskopis dilakukan di
Laboratorium Mikologi Balai Penelitian Tanaman Sayuran dengan cara mengamati bentuk
koloni, warna koloni, kecepatan tumbuh, dan bentuk spora, Untuk memastikan bahwa isolat
cendawan tersebut penyebab penyakit antraknosa dilakukan uji postulat Koch dan uji virulensi.
Berdasarkan uji virulensi dari kecepatan tumbuh koloni dan diameter lesio hasil inokulasi pada
buah cabai diperoleh bahwa cendawan isolat asal Sukabumi paling virulen dibandingkan isolat
asal Ciamis, Tasikmalaya dan Garut, sehingga isolat tersebut dapat digunakan sebagai sumber
acuan material isolat untuk menguji ketahanan tanaman cabai terhadap antraknosa.
Kata kunci: Cabai, eksplorasi, isolasi, Colletotrichum spp.
PENDAHULUAN
Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran yang diminati masyarakat dan apabila
dikembangkan secara luas mempunyai nilai ekonomi yang cukup strategis, baik cabai keriting,
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cabai besar maupun cabai rawit. Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu penghasil cabai di
Indonesia dengan luas lahan pertanaman untuk cabai besar pada tahun 2019 seluas 19,316 ha,
yang mengalami penurunan dari tahun 2018 seluas 20,678 ha dan produksi total mencapai
263,949 ton, sehingga rata-rata per hektar pada tahun 2019 hanya sekitar 12.76 ton (Anonim,
2020). Menurut Syukur et al. (2010) potensi hasil cabai merah lokal dapat mencapai 12-20
ton/ha dan potensi hasil cabai merah hibdrida dapat mencapai 20-30 ton ha-1. Sedangkan
penurunan luas lahan dari tahun ke tahun kemungkinan terjadi adanya alih fungsi lahan
pertanaman cabai menjadi pemukiman atau daerah industry atau beralih ke pertanaman lain.
Banyak kendala didalam meningkatkan produksi cabai, diantaranya gangguan hama dan
penyakit. Penyakit utama yang selalu ada di pertanaman di setiap musim tanam, baik musim
penghujan maupun musim kemarau yaitu adanya serangan gejala antraknos yang disebabkan
oleh cendawan Colletotrichum sp (Kim et al, 2008; Hamidson et al., 2019; Khalimi et al., 2019).
Penyakit ini termasuk tular benih, tular tanah, tular air dan tular udara yang akhirnya akan
berpengaruh terhadap stadia pembibitan (Saxena et al. 2016). Ada beberapa spesies dari genus
Colletotrichum yang diketahui sebagai penyebab anthraknosa pada pertanaman cabai yaitu C.
gloeosporoides, C. capsici (Sharma et al., 2005)., C. dematium., C. coccodes., C. acutatum dan
Glomerela cingulata (Than et al., 2008), C. scovillei (Kanto et al, 2014; OO et al., 2017).
Spesies C. acutatum adalah jenis pertama dilaporkan dan paling dominan di Indonesia yang
lebih virulen dibandingkan C. gloeosporioides dan C. capsici (AVRDC 2009; Mongkolporn et
al., 2010). Gejala yang ditimbulkan pada buah cabai yang terserang antraknosa ditandai
dengan gejala bercak berwarna hitam dan dapat berkembang menjadi busuk lunak. Apabila
serangan berat seluruh buah menjadi kering seperti mumi dan apabila patogen terbawa ke
gudang dapat berkembang sehingga penyimpanan hasil panen akan membusuk (Efri, 2010).
Penyakit antraknosa dapat menurunkan hasil antara 25 - 75% (Wang & Sheu 2006, Setiawati
et al., 2011 dan Prathibha et al., 2013). Kehilangan hasil di pertanaman pada musim hujan
mencapai 80%, sedangkan pada musim kemarau 20-35% (Widodo, 2007 dalam Hamidson et
al., 2019). Faktor lingkungan mempunyai peranan penting dalam keparahan dan pemencaran
penyakit, dalam hal ini tanaman inang, penyakit dan kondisi iklim (Agrios, 2005).
Kirana et al. (2014) melaporkan bahwa genotipe AVPP 0207 dan Perisai termasuk ke
dalam genotipe cabai tahan antraknose, sedangkan yang lainnya termasuk rentan. Oleh karena
itu maka penelitian untuk mendapatkan jenis cabai yang tahan penyakit antraknos harus tetap
dilakukan, agar kehilanngan hasil akibat penyakit antraknos dapat dikurangi. Serangan penyakit
antraknosa (Colletotrichum spp.) pada cabai merah dapat menyebabkan kualitas dan kuantitas
buah menurun yang dapat menyerang buah cabai masih hijau dan sudah merah,
Penelitian bertujuan untuk mendapatkan dan mengoleksi isolat cendawan Colletotrichum
yang virulen dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi isolat untuk menguji
ketahanan antraknos pada cabai.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan September 2018, dilakukan
melalui 2 tahap yaitu di lapangan dan di laboratorium. Tahap pertama di lapangan untuk
pengambilan sampel gejala antraknosa dilakukan di sentra cabai Propinsi Jawa Barat yaitu di
Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Garut dan Sukabumi. Pengamatan buah cabai yang bergejala
dilakukan secara visual dan pengamatan langsung di pertanaman dengan metode deskriptif
eksploratif. Sebagai data penunjang dilakukan wawancara secara langsung dengan petani untuk
mengetahui permasalahan tanaman cabai. Luasan petak pengamatan yang diambil sampelnya
berkisar antara 500 m2 – 5,000 m2. Sampel buah cabai yang bergejala diambil secara acak dan
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untuk identifikasi buah cabai yang terserang antraknosa dari hasil survei dibawa ke
laboratorium yang disimpan dalam kantong kertas.
Tahap 2 yaitu identifikasi dan isolasi di lakukan di Laboratorium Mikologi Balai
Penelitian Tanaman Sayuran. Cendawan Colletotrichum spp. diisolasi dari buah cabai, baik
cabai besar, cabai keriting maupun cabai rawit yang menunjukkan gejala penyakit antraknosa
yang ditemukan di pertanaman. Isolasi dilakukan dengan cara memotong jaringan sehat dan
sakit berukuran 5 x 5 mm2, permukaannya disterilkan dengan sodium hiploklorit 1% selama 35 menit dan kemudian dibilas dengan air steril sebanyak tiga kali dan dikeringanginkan di atas
kertas saring steril (Than et al., 2008). Inokulum dikulturkan dalam Petridis yang mengandung
media Kentang Dextrose Agar ( KDA). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati warna
koloni, kecepatan tumbuh koloni, dan bentuk konidia untuk memastikan bahwa isolat cendawan
tersebut penyebab penyakit antraknosa dilakukan uji postulat Koch dan uji virulensi. Prosedur
pengujian untuk uji virulensi dilakukan dengan cara inokulasi buah cabai dengan isolat murni
yang koloninya sama berasal dari masing-masing sentra cabai yang sudah diamati pertumbuhan
koloninya serta sudah dilakukan identifikasi secara mikroskopis.
Adapun tahapan pengujian uji virulensi sebagai berikut : buah cabai dibersihkan
menggunakan tissue basah non alkohol untuk menghilangkan kontaminan sekunder, kotak box
untuk menempatkan buah cabai dibersihkan dan disterilkan dengan alkohol 70%, dalam kotak
box yang ada saringannya dimasukkan air steril sebanyak ± 20 ml, cabai yang akan diinokulasi
disusun di atas saringan dalam kotak box, setiap buah cabai diinokulasi dengan larutan isolat
(sesuai asal isolat) sebanyak 5 µl suspensi konidia dengan setiap buah cabai hanya satu titik,
kotak box ditutup agar terjaga kelembabannya untuk mendorong sporulasi dan diinkubasi pada
suhu 250C. Pengamatan dilakukan mulai satu sampai tujuh hari setelah inokulasi terhadap mulai
timbulnya gejala dan luas lesio yang diinokulasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis cabai di pertanaman dan Insiden serangan gejala antraknos
Pengamatan dan pengambilan cabai yang bergejala antraknos dilakukan pada
pertanaman yang masih produktif, baik untuk cabai rawit, cabai keriting maupun cabai besar
(Tabel 1). Berdasarkan hasil komunikasi dengan petani diperoleh informasi bahwa gejala
antraknos pada cabai seringkali menyerang di setiap waktu tanam. Namun serangan gejala
antraknos yang berat terutama pada musim penghujan. Dari pengamatan di lapangan yang
ditujukan terhadap insiden penyakit antraknos sangatlah bervariasi seperti di Kab. Ciamis
berkisar antara 5% - 95% dengan serangan tertinggi pada cabai rawit. Kab Tasikmalaya insiden
serangan antraknos relative rendah antara 2% - 10% yang terdiri dari cabai besar dan cabai
keriting. Kab. Garut persentase insiden gejala relative tinggi antara 30%-80% dengan jenis
cabai yang ditanam cabai rawit dan cabai keriting dan di Kab. Sukabumi antara 5% - 80%
dengan jenis cabai keriting dan cabai rawit.
Tabel 1. Jenis cabai dan persentase luas serangan penyakit antraknos di pertanaman
No.
1.

Lokasi
Kabupaten Garut
Banyuresmi
Banyuresmi
Bayongbong
Cisurupan
Cilawu

Jenis cabai
Keriting
Keriting
Keriting
Rawit
Rawit

Umur
Tanaman
240 hari
40 hari
70 hari
1 tahun
70 hari
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Tumpangsari
Monokultur
Jahe
Monokultur
Monokultur
Monokultur

Insiden
Antraknosa (%)
80
50
80
30
50
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No.
3.

4.

5.

Lokasi

Umur
Tanaman

Jenis cabai

Kabupaten Tasikmalaya
Kadipaten
Rajapolah
Kawalu
Kabupaten Ciamis
Kawali
Panjalu
Sukamantri
Kabupaten Sukabumi
Sukalarang
Caringin
Cisaat

Tumpangsari

Insiden
Antraknosa (%)

Besar
Keriting
Besar

110 hari
145 hari
175 hari

Monokultur
Terong
Monokultur

2
10
10

Besar
Rawit
Besar
Keriting
Rawit

>120 hari
120 hari
120 hari
150 hari
150 hari

Monokultur
Monokultur
Tomat + kc merah
Monokultur
Monokultur

80
95
5
25
90

Keriting
Keriting
Rawit
Keritin

90 hari
150 hari
150 hari
180 hari

Monokultur
Tumpsngsarikubis
Monokultur
Monokultur

5
60
80
70

Hasil isolasi dan identifikasi secara mikroskopis
Buah cabai yang bergejala dari lapangan diisolasi dan diidentifikasi secara mikroskopis.
Hasil isolasi pada media PDA diperoleh bahwa koloni dari cendawan cukup beragam dengan
warna mulai putih oranye, putih abu-abu, putih peach, putih kehitaman dan hitam (Gambar 1).
Berdasarkan pengamatan identifikasi secara mikroskopis yang ditujukan terhadap bentuk
konidia dari masing-masing koloni yang tumbuh dan kemudian diIdentifikasi berdasarkan pada
kunci determinasi (Barnett and Hunter, 1998; Watanabe, 2002), teridentifikasi bahwa koloni
dengan warna putih oranye keabu-abuan atau putih abu peach hasil identifikasinya
Colletotrichum acutatum dengan bentuk konidia oval memanjang (Wharton & Uribeondo,
2004) dan yang koloninya putih kehitaman atau hitam dengan bentuk konidia bulan sabit
meruncing disertai setae teridentifikasi C. capsici (Gambar 2).

Gambar 1. Hasil isolasi dari buah cabai bergejala antraknos pada media PDA

a
d

b

c

f

e

Gambar 2. Bentuk makroskopis dan mikroskopis (a) koloni Colletotrichum capsici pada media PDA
tampak atas; (b) koloni C. capsici tampak bawah; (c) Konidia C. capsici dengan setae; (d)
koloni C. acutatum pada media PDA tampak atas; (e) koloni C. acutatum pada media
PDA tampak bawah; (f) konidia C. acutatum
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Hasil identifikasi tersebut sesuai dengan yang dilaporkan Than et al. (2008) bahwa C.
acutatum, menghasilkan koloni putih hingga abu-abu pucat dengan massa spora berwarna
merah muda. C. capsici, menghasilkan koloni yang berwarna putih abu-abu dengan massa spora
berwarna krem. Menurut (Peres et al., 2005), koloni C. acutatum berwarna putih pada awalnya
dan kemudian menjadi warna merah muda atau oranye. Ivey et al. (2004), mendeskripsikan
koloni C. acutatum berwarna putih pada awal perkembangannya kemudian menjadi oranye dan
abu –abu.
Berdasarkan hasil isolasi dan identifikasi dari gejala antraknos yang diambil dari 4
kabupaten, nampaknya penyebab antraknos pada cabai lebih didominasi oleh C. acutatum
(78.72%), walaupun ditemukan juga C. capsici (21,28%) (Tabel 2). Dari tabel 2 juga dapat
dilihat bahwa dari satu inoculum yang diisolasi teridentifikasi dua isolat sekaligus C. acutatum
dan C. capsici, seperti isolat yang diambil dari cabai rawit (Kec. Kawali Kab. Ciamis ).
Tabel 2. Hasil isolasi dan identifikasi gejala antraknos dari berbagai buah cabai yang berasal
dari Kab. Ciamis, Tasikmlaya, Garut dan Sukabumi
No

Kode

Lokasi

Jenis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

6b
Pjl 3
Pjl 5
Pjl 1
Pjl 4
7c1
7c2
7a
6
7
Kwl1
Kwl2
KM5
KM6
KM7
KM8

Kab. Ciamis
Panjalu
Panjalu
Panjalu
Panjalu
Panjalu
Panjalu
Panjalu
Panjalu
Panjalu
Panjalu
Kawali
Kawali
Kawali
Kawali
Kawali
Kawali

Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai Besar
Cabai Besar
Cabai Besar
Cabai Rawit
Cabai Rawit
Cabai Rawit

17

KM10

Kawali

Cabai Rawit

18
19
20

5a
Skm1
Skm2

Cabai Rawit
Cabai Rawit
Cabai Rawit

21
22
23
24
25
26
27
28

RJ1
RJ2
1a
Kdp1
Kdp2
RJ3
Kwl1
4b

29
30
31
32
33
34
35
36
37

G23
G34
G42
G54
G64
G71
G81
G84
G85

38
39

1b
1c

Kawali
Sukamantri
Sukamantri
Kab. Tasikmalaya
Rajapolah
Rajapolah
Kadipaten
Kadipaten
Kadipaten
Rajapolah
Kawalu
Kawalu
Kab. Garut
Banyuresmi
Banyuresmi
Bayongbong
Bayongbong
Cilawu
Cilawu
Cisurupan
Cisurupan
Cisurupan
Kab. Sukabumi
Sukalarang
Sukalarang

Warna koloni
Putih,oranye, abu
Hitam,tengah putih
Putih keoranyean
Putih,oranye, abu
Putih,oranye
Hitam
Putih oranye
Putih abu peach
Putih oranye
Hitam
Putih oranye abu
Putih oranye abu
Putih oranye abu
Putih oranye
hitam
oranye hitam
oranye hitam
Putih hitam
Putih,oranye
Putih kehitaman

Hasil
identifikasi
C.acutatum
C.capsici
C.acutatum
C.acutatum
C.acutatum
C.capsici
C.acutatum
C.acutatum
C.acutatum
C.capsici
C.acutatum
C.acutatum
C.acutatum
C.acutatum
C.capsici
C.acutatum
C.capsici
C.acutatum
C.capsici
C.capsici
C.acutatum
C.capsici

Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai besar
Cabai besar
Cabai besar
Cabai keriting
Cabai besar
Cabai besar

Hitam oranyepeach
Putih keoranyean
Hitam
Putih oranye
Hitam
Hitam
Putih pink
Hitam

C.acutatum
C.acutatum
C.capsici
C.acutatum
C.capsici
C.capsici
C.acutatum
C.capsici

Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai Rawit Cabai
Rawit
Cabai Rawit
Cabai Rawit
Cabai Rawit

Putih pink
Putih pink
Putih kuning
Puith oranye
Putih abu
Putih oranye
Putih oranye
Putih pink
Putih oranye

C.acutatum
C.acutatum
C.acutatum
C.acutatum
C.acutatum
C.acutatum
C.acutatum
C.acutatum
C.acutatum

Cabai keriting
Cabai keriting

Putih oranye
Putih oranye

C.acutatum
C.acutatum
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No
40
41
42
43
44
45
46
47

Kode
2
2e
2d
3b
3d
4b
4c
4e

Lokasi
Caringin
Caringin
Caringin
Cisaat
Cisaat
Cisaat
Cisaat
Cisaat

Jenis
Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai keriting
Cabai keriting

Warna koloni
Putih oranye
Putih oranye
Putih pink
Putih oranye
Putih oranye
Putih pink
Putih oranye
Putih pink

Hasil
identifikasi
C.acutatum
C.acutatum
C.acutatum
C.acutatum
C.acutatum
C.acutatum
C.acutatum
C.acutatum

Pertumbuhan koloni antraknos (Colletotrichum acutatum)
Sebagai bahan untuk pengujian virulensi pada buah cabai, maka isolat yang sudah
diidentifikasi diseleksi berdasarkan kesamaan warna koloni dan konidia yang sama, dalam hal
ini yang dipilih adalah C. acutatum dengan alasan isolat tersebut merupakan penyebab
antraknos yang dominan di setiap lokasi. Hasil pengukuran diameter koloni cendawan C.
acutatum yang ditanam pada media PDA mulai umur koloni tiga hari setelah tanam diperoleh
rata-rata diameter koloni sebagai berikut seperti yang tercantum dalam Tabel 3. Dari tabel 3
nampak bahwa pada pengamatan hari ke tiga setelah tanam koloni yang lebih cepat
pertumbuhannya isolat asal Sukabumi dengan kode sampel 4e yang diikuti kode sampel 3b dan
kode no 2. Kecepatan pertumbuhan koloni yang cepat ini terus terjadi sampai umur 10 hari
setelah tanam. Dari semua koloni isolat yang diamati nampaknya isolat asal Sukabumi
memperlihatkan pertumbuhan mycelium yang cepat, kecuali isolat kode 1b (asal isolat Kec.
Sukalarang Sukabumi) relative lebih lambat
Perkembangan lesio antraknos pada buah cabai
Untuk menguji dan memastikan bahwa isolat yang diisolasi tersebut merupakan penyebab
antraknos serta sekaligus mengetahui virulensinya, maka dilakukan inokulasi pada buah cabai
sehat dari masing-masing isolat yang sudah ditumbuhkan pada media PDA. Rata-rata
pengamatan lesio antraknos pada buah cabai dari masing-masing lokasi dapat dilihat pada
gambar 3. Nampaknya lesio antraknos yang tertinggi dihasilkan dari buah cabai yang
diinokulasi isolat dengan kode no 2 (asal Kec. Caringin Kab. Sukabumi) dengan rata-rata
diameter lesio sebesar 12.38 mm. Berdasarkan diameter lesio tertinggi dan pertumbuhan koloni
pada media PDA maka isolat kode no 2 dapat digunakan sebagai isolat acuan untuk menguji
ketahanan cabai terhadap antraknos. Metode untuk mengetahui virulensi dengan cara inokulasi
buatan secara injeksi sudah banyak digunakan untuk menguji ketahanan terhadap penyakit
antraknos (Salim, 2012; Kirana et al., 2014).
Tabel 3. Pertumbuhan koloni antraknos (Colletotrichum acutatum) pada media PDA
Kode
Pjl 1
Kwl 1
Kwl 2
Skm 1
Kdp 1
Kwlu 1
G34
G64
G71
G81
G85

3
13.4
14.7
14.5
13.5
15.1
15.4
15.95
13.83
12.25
11.87
14.25

Perkembangan koloni (mm) pada hari ke- setelah tanam
4
5
6
7
8
9
14.4
25.50
27.53
29.15
35.43
43.74
19.42 20.78
22.18
25.95
34.32
43.14
17.75 19.95
20.19
21.71
31.91
39.23
18.74 20.47
22.45
24.19
30.43
37.36
21.18 25.60
28.20
32.36
41.51
51.85
20.25 23.44
23.98
25.19
31.75
37.84
16.54 48.49
51.78
53.02
63.63
64.03
15.18 39.23
40.25
48.60
60.33
65.68
26.46 41.04
43.75
36.14
61.70
70.24
20.76 39.01
43.52
46.47
62.47
64.46
27.02 53.91
53.14
60.05
78.99
67.39
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47.08
65.61
51.90
73.29
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71.48
64.63
65.35
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Kode
1b
2
2e
3b
3d
4e

Perkembangan koloni (mm) pada hari ke- setelah tanam
4
5
6
7
8
9
11.44 16.43
17.24
21.93
31.81
42.06
21.61 30.99
36.18
42.37
63.32
70.73
23.76 33.59
39.37
46.42
69.53
71.74
20.77 29.82
35.68
40.74
68.05
69.21
21.62 32.18
37.01
44.06
67.39
72.25
24.84 36.71
42.20
48.69
75.49
81.18

3
8.79
16.99
17.01
15.73
15.39
20.26

14

12.38
11.74 12.2
10.55

12

10.67

10

8.13

8

6.44
5.94
5.94
5.22
5.22 5.2
4.01

6
4
2

10
43.56
79.78
76.29
80.96
77.05
82.88

5.54

2.93
1.762.06
1.19

5c

4e

3d

3b

2

2e

1b

G85

G81

G71

G64

G34

Kwlu 1

Kdp 1

Skm 1

Pjl 1

Kwl 2

12.38
11.74 12.2
10.55

10.67
8.13

6.44
5.94
5.94
5.22
5.22 5.2
4.01

5.54

2.93
1.762.06
1.19

Pjl 1
Kwl 1
Kwl 2
Skm 1
Kdp 1
Kwlu 1
G34
G64
G71
G81
G85
1b
2
2e
3b
3d
4e
5c

14
12
10
8
6
4
2
0

Kwl 1

0

Gambar 3. Rata-rata perkembangan lesio antraknos pada buah cabai hasil inokulasi dari asal isolate
berbeda

KESIMPULAN
Cendawan isolat kode no 2 asal Sukabumi paling virulen dibandingkan isolat asal Ciamis,
Tasikmalaya dan Garut dengan lesio sebesar 12.38 mm dan diameter koloni 79.78 mm,
sehingga isolat tersebut dapat digunakan sebagai sumber acuan material isolat untuk menguji
ketahanan tanaman cabai terhadap antraknosa.
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ABSTRACT
Colletotrichum capsici and Fusarium oxysporum are important pathogenic fungi in
Chili. Colletotrichum capsici and Fusarium oxysporum disease causes rotten, fallen fruit,
wilted plants, and eventually the plant dies. This research aims to determine the inhibition
power of Trichoderma sp. as a fungal antagonist to the pathogenic fungi Colletotrichum capsici
and Fusarium oxysporum. This research used the method of isolation and identification of
pathogenic fungi from symptomatic chili plants. Trichoderma sp. Antagonist test against the
pathogenic fungi Colletotrichum capsici and Fusarium oxysporum using a completely
randomized design with 5 treatments and 5 replications. The results showed the highest
percentage of inhibition in the Trichoderma sp. Against Fusarium oxysporum, with an average
percentage of inhibition on day 8 of 83.13%, while the percentage of inhibition of
Colletotrichum capsici on day 8 was 70.22%. The inhibition mechanisms were thought to be
competition and microparasites.
Keywords: chili, Trichoderma sp., pathogens, antagonits, in vitro
ABSTRAK
Penyakit cendawan patogen Colletotrichum capsici, Fusarium oxysporum merupakan
patogen penyakit penting pada cabai. Penyakit Colletotrichum capsici, Fusarium oxysporum
mengakibatkan buah busuk, gugur, tanaman layu , dan akhirnya tanaman mati. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui daya hambat Trichoderma sp. sebagai cendawan antagonis pada
cendawan patogen Colletotrichum capsici dan Fusarium oxysporum. Penelitian ini
menggunakan metode isolasi dan identifikasi cendawan patogen dari tanaman cabai yang
bergejala. Uji antagonis Trichoderma sp. terhadap cendawan patogen Colletotrichum capsici
dan Fusarium oxysporum dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 5 perlakuan
dan 5 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan persentase penghambatan tertinggi pada uji
antagonis Trichoderma sp. Terhadap Fusarium oxysporum,dengan rata-rata persentase
penghambatan pada hari ke 8 sebesar 83.13%, sedangkan persentase penghambatan
Colletotrichum capsici pada hari ke 8 sebesar 70.22%., Mekanisme penghambatan diduga
berupa kompetisi dan mikroparasit.
Kata kunci : Cabai, Trichoderma sp., patogen, antagonis, in vitro
PENDAHULUAN
Budidaya cabai merupakan salah satu jenis komoditas hortikultura yang mempunyai
peluang besar dalam sektor agribisnis dengan harga yang fluktuatif. Namun salah satu kendala
utama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian adanya serangan hama dan
penyakit. Serangan hama dan penyakit merupakan salah satu faktor pembatas dalam usaha
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peningkatan mutu dan produksi tanaman cabai, hal ini menjadi tantangan besar untuk
ditemukan cara pemecahannya (Herlina, 2009; Soesanto et al., 2013). Serangan penyakit, salah
satunya serangan antraknosa yang disebabkan oleh cendawan Colletotrichum sp. dan layu
disebabkan oleh cendawan Fusarium sp.
Intensitas serangan penyakit antraknosa dan layu akan meningkat pada pergantian
musim, hal ini dikarenakan kelembapan dan suhu lingkungan pada waktu tersebut mendukung
spora untuk berkembang. Patogen Colletotrichum sp. menginfeksi cabang, ranting, dan buah.
Infeksi patogen Colletotrichum sp. pada buah biasanya terjadi pada buah yang menjelang tua.
Gejala diawali dengan bintik – bintik kecil yang berwarna kehitam – hitaman dan sedikit
melekuk. Serangan lebih lanjut mengakibatkan buah mengerut, kering, membusuk dan jatuh
(Rusli dkk., 1997). Fusarium sp. merupakan salah satu patogen yang menyerang cabai rawit
(Sundaramoorthy et al., 2012). Fusarium sp. menyebabkan tanaman layu pada daun cabai dan
mampu menyerang tanaman sejak masa perkecambahan hingga dewasa (Mukarlina dkk., 2010;
Mahartha dkk., 2013). Kerugian yang disebabkan cukup besar yaitu mencapai 50% (Mahartha
dkk., 2013). Salah satu upaya pengendalian dengan menggunakan agen hayati. Agen
Pengendali hayati seperti Trichoderma sp. dapat dimanfaatkan karena mampu membatasi
pertumbuhan patogen untuk waktu yang lebih lama, tidak meninggalkan residu dan menjaga
keseimbangan ekosistem (Soesanto, 2008; Purnomo, 2010).
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Laboratorium Hama dan Penyakit BPTP Jawa Timur dengan
menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 6 perlakuan dan 5 ulangan.
Isolasi dan Identifikasi Cendawan Penyebab Antraknosa dan Layu fusarium
Bahan yang digunakan sampel tanaman sakit yang bergejala Colletotrichum capsici dan
Fusarium oxysporum pada cabai dan Trichoderma sp. Yang didapat di kebun percobaan BPTP.
Metode pelaksaaan isolasi dan identifikasi cendawan penyebab antraknosa dan fusarium
dengan mengambil bagian tanaman yang bergejala dibersihkan dengan air mengalir.
Selanjutnya, dilakukan sterilisasi permukaan dengan cara perendaman. Bagian tanaman
direndam selama 1 menit dalam alkohol 70% (akar) untuk fusarium dan untuk antraknosa
(buah),kemudian direndam selama 2 menit dalam NaOCl 0.5% , dan direndam selama 2 menit
dalam akuades steril masing-masing 2 kali (akar & buah) (Yunaedi et al., 2016; Arnold et al.,
2001). Bagian tanaman bergejala ditiriskan dengan menggunakan tissu steril dan dipotong
menjadi ukuran 1×1 cm. Masing-masing potongan bagian tanaman tersebut diletakkan ke
dalam cawan petri berisi medium PDA yang telah dicampur dengan kloramfenikol. Setiap
cawan petri berisi tiga potong sampel dan diinkubasi pada suhu 22 °C – 25 °C selama 5–7 hari.
cendawan Patogen yang tumbuh di sekeliling bagian buah tanaman bergejala kemudian
dimurnikan dan disimpan untuk proses skrining (Yunaedi et al,. 2016). Isolat cendawan yang
berhasil diisolasi dan telah dilakukan pemurnian, selanjutnya ditapis dengan cara mengukur
laju pertumbuhan.cendawan patogen ditumbuhkan kembali pada media PDA baru, kemudian
diukur laju pertumbuhannya dengan cara mengukur pertumbuhan diameter koloni masingmasing cendawan patogen setiap hari setelah inokulasi (HSI) sampai dengan hari ke-4 (Octarina
2011). Cendawan patogen yang memiliki laju pertumbuhan paling cepat (2–3) hari diantara
cendawan patogen lainnya akan kembali dilakukan seleksi melalui uji patogenesitas dan
identifikasi. cendawan Patogen dan Trichoderma sp. (umur 14 hari) dicuplik dengan cock borer
dengan ukuran diameter 5mm dibagian tepinya, cuplikan tersebut ditempelkan pada bagian
PDA yang telah diberi tanda. Ada atau tidaknya perkembangan penyakit diamati setiap hari .
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Isolat yang bukan merupakan patogen akan dilakukan uji antagonis dengan metode biakan
ganda.
Uji Patogenesitas Isolat Colletotrichum capsici, Fusarium oxysporum

R1
B

3 cm
A

R2

Gambar 1 Letak kedua isolat dalam cawan petri, A= cendawan Patogen; B= cendawan antagonis

Data persentase daya antagonis diperoleh melalui pengukuran jari-jari koloni cendawan
patogen yang mendekati dan menjauhi koloni cendawan antagonis dengan menggunakan
jangka sorong setelah biakan diinkubasi jam. Data selanjutnya dihitung dengan menggunakan
rumus berikut :

I

R1 R 2
R1

x100%

Keterangan : I =Persentase hambatan; R1=Jari-jari koloni 1 yang tumbuh berlawanan kontrol koloni 2; R2=Jarijari koloni 1 yang tumbuh kontrol koloni 2

Pengamatan dilakukan setiap hari dari saat kontrol ditanam dengan mengukur
persentase daya hambat dengan rumus yang diadaptasi dari rumus yang dikemukakan oleh
Skidmore & Dickinson dalam Balai Proteksi Tanaman Pangan (2002); Suciatmih (2014).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Persentase hambatan Trichoderma sp. Terhadap pertumbuhan
capsici, dan Fusarium oxysporum

patogen Colletotrichum

Persentase daya hambat patogen untuk mengetahui pengaruh daya hambat jamur
antagonis Trichoderma terhadap pertumbuhan jamur Colletotrichum capsici, dan Fusarium
oxysporum penyebab penyakit antraknosa dan layu fusarium pada cabai. Berdasarkan uji
antagonis isolat Trichoderma sp. yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa isolat tersebut
memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan jamur Colletotrichum capsici, dan
Fusarium oxysporum , dengan persentase penghambatan ditampilkan pada tabel1.
Tabel 1. Daya Hambat Trichoderma sp.terhadap Colletotrichum capsici,pada 2 HSI, 4HSI, 6
HSI, dan 8 HSI
Kode Isolat
Colletotrichum capsici

Persentase Daya Hambat% Hari Setelah Inokulasi (HSI)
2 HSI
0%

4 HSI
0%
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6 HSI
0%

8 HSI
0%
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Kode Isolat

Persentase Daya Hambat% Hari Setelah Inokulasi (HSI)
2 HSI
0%

4 HSI
0%

6 HSI
0%

8 HSI
0%

Trichoderma sp. +
Colletotrichum capsici

36.84%

52.42%

61.46%

70.22%

Trichoderma
oxysporum

40.94%

60.69%

64.66%

83.13%

Fusarium oxysporum

+

Fusarium

Hasil sidik ragam (Anova) menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh terhadap
diameter koloni cendawan. Rerata diameter koloni cendawan pada beberapa perlakuan
berdasarkan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Diameter Trichoderma sp.terhadap patogen
Perlakuan

Pengamatan hari ke- (mm)
4
6
17.45 b
23.80 a

P0.1.C. capsici

2
14.80 b

8
25.67 a

P0.2.F.oxysporum

12.65 b

15.60 b

21.9 a

22.80 a

P1.1.Trichoderma sp.

55.89 c

65.30 c

86.70 c

87.25 c

P1.2.Trichoderma sp.

65.89 c

70.30 c

89.70 c

90.25 c

P2.1.Trichoderma sp. +C.
capsici
P2.2.Trichoderma sp. + F.
oxysporum

3.87 a

57.25 c

70.80 c

89.50 c

4.35 a

60.60 c

86.65 c

95.35 c

Tabel 2 menunjukkan bahwa semua perlakuan pada hari ke 2,4,6,dan 8 menunjukkan
perbedaan yang nyata. Perlakuan pada hari ke 2 menunjukkan nilai terendah sebesar 3.87 mm
dan tertinggi 65.87 mm. Selanjutnya pada hari ke 8, nilai terendah adalah 22.80 mm dan nilai
tertinggi 95.35 mm. Hal ini diduga bahwa cendawan Trichoderma sp. Mampu menghambat
pertumbuhan dari cendawan Colletotrichum capsici dan Fusarium oxysporum. Menurut Shaikh
dan Nasreen, 2013, Senyawa yang dihasilkan oleh Trichoderma sp. yaitu senyawa volatil dan
nonvolatil yang dapat menghambat pertumbuhan dan produksi konidia patogen uji. Proses
penghambatan cendawan patogen pada media PDA ada tiga cara yaitu hiperparasitisme dengan
mengeluarkan senyawa antibiotik dan unggul dalam kompetisi ruang. Trichoderma sp.
memiliki kemampuan dalam mengeluarkan senyawa antibiotik yang berfungsi sebagai
antifungal dalam menghambat pertumbuhan dan bahkan menjadi mikroparasit jamur pathogen
C. capsici sehingga dalam pengamatan hari keenam cendawan Trichoderma sp. telah dapat
menutupi semua permukaan media. Trichoderma sp. dapat menghasilkan enzim hidrolitik β1,3 glukonase, kitinase dan selulase yang dapat mendegradasi sel-sel jamur lain yang sebagian
besar tersusun dari β-1,3 glukon dan kitin, sehingga jamur Trichoderma sp. mampu melakukan
penetrasi kedalam hifa jamur lain (Sukamto et.al,. 1999).Senyawa antibiotik yang dihasilkan
oleh Trichoderma sp. berupa asam harzianic, alamethicins, tricholin, peptaibols, 6-penthyl-α-
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pyrone, massoilactone, viridian, gliovirin, glisoprenins, asam hiptelidic, trichodermin,
dermadin dan lain-lain (Kubicek & Harman, 2002; Benitez et al., 2004; Sundari dkk., 2014).

Gambar 2. Uji antagonis Trichoderma sp. dengan F. oxysporum

Gambar 3. Uji antagonis Trichoderma sp. dengan C. capsici

KESIMPULAN
Hasil uji daya antagonis menunjukkan persentase penghambatan tertinggi pada uji
antagonis Trichoderma sp. Terhadap Fusarium oxysporum,dengan rata-rata persentase
penghambatan pada hari ke 8 sebesar 83.13%, sedangkan persentase penghambatan
Colletotrichum capsici pada hari ke 8 sebesar 70.22%., Mekanisme penghambatan diduga
berupa kompetisi dan mikroparasit.
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Penurunan Produksi Edamame (Glycine max Syd.) akibat Penyakit Karat
Daun (Phakopsora pachyrhizi) di Lampung Timur
Decreased Edamame (Glycine max Syd.) Production Due to Leaf Rust
Disease (Phakopsora pachyrhizi) in East Lampung
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Saputra1, Miranda Ferwita Sari3
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ABSTRACT
Lampung has the potential to develop edamame production. The increasing public
interested in consuming edamame which has high nutritional content requires efforts to develop
edamame in Lampung. The purpose of this study was to analyze the decline in edamame
production due to the attack of leaf rust disease (Phakopsora pachyrhizi). This research was
conducted in Banjarrejo Village, Batanghari District, East Lampung Regency at an altitude of
60 meters above sea level, the soil type Podsolic red and yellow. This research was conducted
from July to October 2020. Edamame seeds were planted in a land area of 1600 m2. The spacing
used was 30x20 cm with 3 treatments, namely using plastic mulch, straw mulch, and without
mulch. Fertilization is carried out at planting, namely NPK, Phonska and Urea at a doses of
100 kg ha-1, 200 kg ha-1 and 100 kg ha-1 and at the age of 3 weeks after planting (wap) with a
NPK dose of 200 kg/ha applied in the evening. The results showed that edamame plants grown
using silver mulch were found to be constrained by P. pachyrhizi infestation. The yield of
ubinan with a land area of 1x1 m2 in edamame treatment with silver mulch attacked by P.
pachyrhizi had an average pod weight of 1.740 g, treatment without mulch was 2,333 g and
straw mulch was 2,506 g. The weight reduction of edamame pods due to leaf rust disease
reached 28.07%.
Keywords: production, edamame, mulch, leaf rust disease
ABSTRAK
Lampung berpotensi untuk pengembangan produksi edamame. Meningkatnya minat
masyarakat untuk mengkonsumsi edamame yang memiliki kandungan gizi yang tinggi maka
perlu upaya pengembangan edamame di Lampung. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis
penurunan produksi edamame akibat serangan penyakit karat daun (Phakopsora pachyrhizi).
Penelitian ini dilakukan di desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
pada ketinggian 60 m dpl, jenis tanah Podsolik merah kuning. Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan Juli sampai Oktober 2020. Benih edamame yang ditanam dilahan dengan luas lahan 1600
m2.jarak tanam yang digunakan adalah 30x20 cm dengan 3 perlakuan yaitu menggunakan
mulsa plastik, mulsa jerami, dan tanpa mulsa. Pemupukan dilakukan pada saat tanam yaitu NPK,
Phonska dan Urea dengan dosis 100 Kg ha-1, 200 Kg ha-1 dan 100 Kg ha-1 dan saat umur 3
minggu setelah tanam (mst) dengan dosis NPK 200 Kg/ha diaplikasikan pada waktu sore hari.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman edamame yang ditanam menggunakan mulsa
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perak ditemukan kendala serangan penyakit daun (P. pachyrhizi) . Hasil ubinan dengan luas
lahan 1x1 m2 pada edamame perlakuan mulsa perak yang terserang P. pachyrhizi mempunyai
berat polong rata-rata 1,740 g, perlakuan tanpa mulsa 2,333 g dan mulsa jerami 2,506 g.
Penurunan berat polong edamame akibat serangan penyakit karat daun mencapai 28.07%.
Kata kunci: produksi, edamame, mulsa, penyakit karat daun
PENDAHULUAN
Edamame (Glycine max) adalah jenis tanaman legum yang banyak diminati oleh
masyarakat sebagai bahan konsumsi makanan karena memiliki kandungan gizi yang baik untuk
kesehatan. Edamame atau juga banyak dikenal dengan nama lain kedelai jepang saat ini sangat
diminati oleh masyarakat selain kandungan gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin
yang tinggi (Sukiran et al., 2019; Akbar dan Syarief, 2020), hal ini juga karena rasa dari
edamame lebih manis serta memiliki ukuran polong yang lebih besar dibandingkan kedelai
biasa. Selain itu adanya senyawa yang dikandung oleh biji edamame seperti isoflavon yang
sangat baik dikonsumsi karena kandungan antioksidan yang tinggi. Budidaya edamame juga
memiliki peluang pasar yang besar bahkan memiliki peluang sebagai komoditi ekspor
(Soewanto et al., 2016).
Budidaya edamame sangat cocok jika dilalukan di daerah yang memiliki sinar matahari
yang tinggi dan curah hujan yang tinggi seperti di Indonesia. Memiliki umur panen yang lebih
pendek serta banyaknya permintaan dari masyarakat maka budidaya edamame layak untuk
dikembangkan. Permintaan edamame oleh masyarakat terus mengalami peningkatan, maka
perlu dilakukan upaya peningkatan produksi edamame untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Di provinsi Lampung budidaya edamame belum banyak dikembangkan. Upaya peningkatan
produksi edamame terus dilakukan salah satunya dengan peningkatan lahan budidaya dilahanlahan yang potensial untuk dikembangkan produksi edamame. Upaya yang telah dilakukan juga
menemui beberapa kendala salah satunya adalah adanya serangan organisme pengganggu
tanaman seperti penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penurunan produksi
edamame yang disebabkan oleh penyakit karat daun (Phakopsora pachyrhizi) di Lampung
Timur.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilakukan di desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung
Timur pada ketinggian 60 mdpl, jenis tanah Podsolik merah kuning. Penelitian ini dilaksanakan
pada bulan Juli sampai Oktober 2020. Benih edamame yang ditanam dilahan dengan luas lahan
1600 m2.jarak tanam yang digunakan adalah 30x20 cm dengan 3 perlakuan yaitu menggunakan
mulsa plastik, mulsa jerami, dan tanpa mulsa. Pemupukan dilakukan pada saat tanam yaitu NPK,
Phonska dan Urea dengan dosis 100 Kg ha-1, 200 Kg ha-1 dan 100 Kg ha-1 dan saat umur 3
minggu setelah tanam (mst) dengan dosis NPK 200 Kg ha-1 diaplikasikan pada waktu sore hari.
Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan melakukan penyiangan gulma, penyiraman dan
pemeliharaan dari serangan organisme pengganggu tanaman. Pemanenan dilakukan pada umur
tanam 9 mst . Pengamatan dilakukan pada saat tanaman berumur 3 mst , 6 mst dan 9 mst.
Pengamatan dilakukan secara langsung pada tanaman edamame meliputi gejala serangan dan
bobot tanaman yang diserang dengan mengambil masing-masing perlakuan adalah 20 sampel
tanaman dan diubin dengan luas ubinan 1x1 m2 dan dilakukan sebanyak tiga ulangan kemudian
ditimbang berat polong dari masing-masing perlakuan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Lampung memiliki potensi untuk dijadikan lahan dalam pengembangan produksi
edamame saat ini. Permintaan akan produk segar edamame yang meningkat untuk dikonsumsi
oleh masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan produksi edamame.
Upaya peningkatan produksi edamame terus dilakukan seperti cara budidaya yang tepat dalam
menentukan pupuk dan dosisnya yang sesuai, jarak tanam, pola tanam dan berbagai
pemeliharaan tanaman edamame guna meningkatkan hasil produksi.
Hasil pengamatan didesa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
ditemukan beberapa kendala dari budidaya edamame yaitu adanya serangan dari penyakit karat
daun (P. pachyrhizi). Serangan penyakit karat daun ini ditemukan pada perlakuan tanam
menggunakan mulsa perak/plastik. Budidaya edamame yang dilakukan di desa Banjarrejo
Lampung Timur merupakan kegiatan budidaya edamame untuk pertama kalinya dilakukan.
Serangan penyakit yang berdampak pada penurunan produksi edamame adalah penyakit karat
daun (P. pachyrhizi).
Penyakit karat daun P. pachyrhizi muncul gejala serangan pada tanaman edamame pada
umur tanam 6 mst. Gejala awal berupa bercak coklat kecil dibawah permukaan daun. Gejala
penyakit karat daun P. pachyrhizi ditemukan hanya pada tanaman edamame dengan perlakuan
mulsa perak/plastik. Kemudian gejala ini berkembang hingga tanaman umur 9 mst dan
memasuki saat panen. Pada serangan yang tinggi menyebabkan daun tanaman edamame
menjadu kering dan rontok sehingga tanaman seperti meranggas (Gambar 1).

Gambar 1. Gejala serangan karat daun (Phakopsora pachyrhizi) pada tanaman edamame (Glycine
max L. Merril) (a) gejala awal bercak kecil dibawah daun; (b) gejala meluas dan berwarna
coklat sehingga daun menjadi kering; (c,d) selanjutnya pada serangan tinggi
menyebabkan daun menjadi berlubang dan kering dengan bercak coklat dan ( e) pada
serangan berat daun menjadi rontok sehingga tanaman menjadi meranggas

Pada budidaya edamame yang dilakukan di Lampung Timur di desa Banjarrejo
Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ditanam dengan menggunakan tiga
perlakuan yaitu dengan perlakuan mulsa perak/plastik, mulsa jerami dan tanpa mulsa. Dari
pengamatan di lapangan, edamame yang ditanam menggunakan mulsa perak ditemukan
kendala serangan penyakit daun (P. pachyrhizi) . Serangan muncul ditandai dengan adanya
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bercak kecil-kecil dibawah permukaan daun (Sumartini, 2010). Bercak kemudian meluas dan
berwarna cokelat yang menyebabkan daun lama kelamaan kering hingga menyebabkan daun
menjadi berlubang. Serangan berat menyebabkan daun menjadi gugur sehingga tanaman
menjadi meranggas (Gambar 1). Serangan penyakit karat daun (P. pachyrhizi) memberikan
dampak pada penurunan produksi edamame.
Penyakit karat daun (P. pachyrhizi ) disebabkan oleh cendawan dan menjadi penyakit
yang penting pada budidaya edamame. Hal ini sesuai dengan Susanti et al. (2018) yang
menyatakan bahwa penyakit karat daun menyerang pada tanaman kedelai. Cendawan P.
pachyrhizi membentuk uredospore yang berkembang menjadi teliospora. Uredospora memiliki
perbedaan warna dengan teliospora. Uredospora berwarna kuning sedangkan teliospora
memiliki warna cokelat tua. Ukurannya yang mikroskopis menyebabkan uredospora ini mudah
terbawa oleh angin sehingga menjadi sumber inokulum untuk menularkan pada tanaman yang
sehat. Uredospora dapat berkembang baik pada kisaran suhu mencapai 18-21oC (Maman et al.,
2014; Sumartini, 2010). Dari hasil pengamatan dilapangan perkembangan penyakit karat daun
P. pachyrhizi pada perlakuan mulsa perak dipengaruhi oleh kelembaban dan suhu. Suhu
lingkungan pada saat pengamatan mencapai 28.8-29.8 oC dan kelembaban berkisar 66-71%.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumartini (2010) menyatakan bahwa
penyakit karat daun (P. pachyrhizi) berkembang pada suhu 15-28oC.
Penyakit karat daun (P. pachyrhizi) menyerang tanaman edamame langsung dilapangan
dan tidak dapat diisolasi pada media buatan (parasite obligat). Penyakit ini menginfeksi
langsung pada tanaman. Hasil pengamatan dilapangan di daerah Lampung Timur, hasil ubinan
dengan luas lahan 1x1 m2 pada edamame yang terserang karat daun (P. pachyrhizi) mempunyai
berat polong rata-rata 1,740 gram, pada lahan perlakuan tanpa mulsa hasil ubinan memiliki
berat polong rata-rata 2,333 gram dan jerami berat polong rata-rata adalah 2,506 gram (Tabel
1).
Tabel 1. Rata-rata berat polong edamame pada ubinan 1x1 m2
No
1
2
3

Perlakuan

Rata-rata Berat polong (g)

Mulsa Perak terinfeksi karat daun
Mulsa Jerami
Tanpa Mulsa

1,740
2,506
2,333

Dari tabel 1 diketahui bahwa berat rata-rata polong edamame yang terinfeksi karat daun
memiliki berat polong terendah dibandingkan pada berat polong tanpa infeksi karat daun pada
perlakuan mulsa jerami dan tanpa mulsa. Penurunan berat polong edamame akibat serangan
penyakit karat daun mencapai 28.07% dibandingkan berat rata-rata pada mulsa jerami dan tanpa
mulsa yang tidak ada serangan karat daun. Serangan penyakit karat daun inilah yang menjadi
kendala budidaya edamame di Lampung Timur sehingga menurunkan produksi edamame. Hal
ini perlu untuk menjadi perhatian bahwa penyakit karat daun menjadi kendala penting pada
budidaya edamame di desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
KESIMPULAN
Dari hasil pengamatan di desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung
Timur dapat disimpulkan bahwa budidaya edamame yang terserang penyakit karat daun (P.
pachyrhizi) adalah edamame dengan perlakuan mulsa perak/plastik dengan penurunan berat
polong rata-rata ubinan 1x1 m2 mencapai 28.07%.
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ABSTRACT
The low productivity of potatoes is due to the fact that the land area is increasingly
narrowing but also caused by several important diseases that infect potato plants including
viral infections. The purpose of this activity is to determine the types of viruses based on the
severity and incidence of viral infections in potato plants. The research was carried out at the
IP2TP Margahayu Lembang, Bandung Barat from January to February 2020. A total of 41
potato genotypes were planted and around the plantations using 6 rows of corn borders which
are planted in a zig zag manner. The variables observed included plant height, pest attack,
disease incidence, virus symptom severity and virus serology detection by ELISA (Enzym
Linkage Immunosorbent Assay) method using 4 types of antiserum PVY, PVX, PVS and PLRV.
The results showed : 1). Potato plants were infected with the PVY, PVX, PVS and PLRV viruses
singly or combination. 2). Potato genotypes with an incidence of viral infection and having a
higher severity level than others are Amabile 1, Amabile 2, Kikondo, PN 772, Maglia,
Kastanum, Repita, Andina, GM05, PN 771 and Tenggo.
Keyword: Solanum tuberosum L., Incidence, Symptoms severity, Virus detection
ABSTRAK
Rendahnya produktivitas kentang selain disebabkan oleh luas lahan yang kian menyempit,
namun juga disebabkan oleh beberapa penyakit penting yang menginfeksi tanaman kentang
diantaranya infeksi virus. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui jenis-jenis virus
berdasarkan keparahan dan insidensi infeksi virus pada tanaman kentang. Penelitian
dilaksanakan di Kebun Percobaan IP2TP Margahayu Lembang, Bandung Barat pada bulan
Januari sampai Februari 2020. Sebanyak 41 genotipe kentang ditanam dan disekeliling
pertanaman menggunakan border jagung sebanyak 6 baris yang ditanam secara zig zag. Peubah
yang diamati meliputi tinggi tanaman, serangan hama, insidensi penyakit, keparahan gejala
virus dan deteksi virus secara serologi dengan metode ELISA (Enzym Linkage Immunosorbent
Assay) menggunakan 4 jenis antiserum yaitu PVY, PVX, PVS dan PLRV. Hasil penelitian
menunjukkan : 1). Tanaman kentang terinfeksi virus PVY, PVX, PVS dan PLRV secara tunggal
maupun gabungan. 2). Genotipe kentang dengan insidensi infeksi virus dan memiliki tingkat
keparahan yang lebih tinggi dibanding lainnya yaitu Amabile 1, Amabile 2, Kikondo, PN 772,
Maglia, Kastanum, Repita, Andina, GM05, PN 771 dan Tenggo.
Kata kunci: Solanum tuberosum L., Insidensi, Keparahan gejala, Deteksi virus
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PENDAHULUAN
Tanaman kentang termasuk tanaman yang sering dibudidayakan oleh masyarakat
Indonesia khususnya di wilayah dataran tinggi. Tanaman kentang bisa tumbuh baik pada
dataran tinggi dan menghasilkan umbi yang baik. Produksi kentang di dunia masih di dominasi
oleh Amerika Serikat, Belanda dan Selandia Baru (FAO, 2015).
Rendahnya produktivitas kentang selain disebabkan oleh luas lahan yang kian
menyempit, namun juga oleh beberapa penyakit penting yang menginfeksi tanaman kentang
diantaranya infeksi virus. Virus termasuk salah satu patogen penting bagi tanaman terutama
kentang. Virus merupakan partikel asam nukleat yang terbungkus oleh protein atau lipo-protein
yang mampu bereplikasi pada sel tanaman inang (Hull, 2013). Virus terbagi menjadi dua
kelompok berdasarkan jenis asam nukleat yang menjadi penyusunnya yaitu DNA dan RNA.
Kemudian dibagi lagi menjadi untai tunggal dan untai ganda berdasarkan struktur asam
nukleatnya (Agrios, 2005). Tanaman yang terinfeksi virus umumnya memunculkan gejala
mosaik, kerdil, daun menggulung, vein banding, vein clearing dan klorosis.
Virus yang menginfeksi tanaman kentang di Indonesia seperti Potato virus Y (PVY),
Potato virus S (PVS), Potato virus X (PVX), dan Potato leaf roll virus (PLRV). Infeksi PVY
pernah menyebabkan kerugian hingga 80% di China, India dan Amerika Serikat. Virus ini
umumnya memunculkan gejala mosaik pada daun (Wang et al., 2011; Piche et al., 2004).
Insidensi penyakit virus pada kentang didominasi oleh infeksi campuran dari PVY dan
Cucumber mosaic virus (CMV) strain S yang memiliki persentase sebesar 85% (Damayanti &
Kartika, 2015).
Tanaman yang diperbanyak secara vegetatif (umbi, stek, planlet) seperti kentang berisiko
menjadi sumber infeksi atau penyebar virus yang lebih luas, karena tanaman induk yang
terinfeksi akan terus menularkan atau menyebarkan virus ke generasi berikutnya dan menjadi
sumber infeksi bagi tanaman sehat yang ada disekitarnya (Duriat, 2009).
Oleh karena itu diperlukan inventarisasi gejala virus pada tanaman kentang sehingga
dapat diketahui jenis-jenis virus yang menginfeksi dan untuk dapat membatasi penularan serta
penyebaran virus agar dapat dilakukan upaya pencegahan atau pengendalian.
BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan IP2TP Margahayu Lembang, Bandung Barat
pada bulan Januari sampai Februari 2020. Pada kegiatan ini tidak menggunakan rancangan
khusus. 41 genotipe kentang. Pengamatan meliputi tinggi tanaman, serangan hama, insidensi
penyakit, keparahan gejala virus dan deteksi virus secara serologi dengan metode ELISA
(Enzym Linkage Immunosorbent Assay) menggunakan 4 jenis antisera yaitu PVY, PVX, PVS
dan PLRV.
Metode Pelaksanaan
1.
2.

Tinggi tanaman dan serangan hama
Tiap genotipe kentang diambil 10 tanaman sampel untuk dilakukan pengukuran tinggi
tanaman dan pengamatan hama dengan interval 1 minggu.
Insidensi dan keparahan infeksi virus
Pengamatan gejala infeksi virus pada tanaman kentang dengan interval 1 minggu. Adapun
rumus insidensi penyakit menurut Allen et al. (1983) :
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IP =

x 100%

Keterangan : IP = Insidensi penyakit (%) ; n = Jumlah tanaman bergejala ; N = Jumlah populasi tanaman yang
diamati.

Rumus dari keparahan penyakit menurut Fitriyati (2019) sebagai berikut :
KP =

x 100%

Keterangan : KP = Keparahan penyakit; n = Jumlah tanaman kentang yang diamati menunjukkan skor tertentu; v
= Skor untuk tanaman kentang; N = Nilai skor tertinggi; V = Jumlah populasi tanaman kentang.

Tabel 1. Kriteria keparahan gejala infeksi virus
Skor
Gejala mosaik

3.

Keparahan

0

Tidak bergejala

0

1

Ringan

1-20%

2

Sedang

21-40%

3

Berat

41-60%

4

Sangat Berat

61-80%

5

Amat Sangat Berat

81-100%

Deteksi Virus dengan metoda ELISA pada tanaman bergejala.
Sampel tanaman kentang berupa daun yang bergejala. ELISA dilakukan secara langsung
atau Direct ELISA dengan metode sebagai berikut : 1). tiap lubang plate diisi 100 µl coating
buffer yang mengandung IgG dengan konsentrasi 3 : 200 untuk PLRV, PVY, PVX dan
PVS; 2). plate diinkubasi selama 4 jam pada suhu 37 ºC; 3). plate dicuci dengan PBS-tween
dilakukan sebanyak 3 kali; 4). plate diisi dengan sap sampel tanaman yang bergejala yang
telah ditambahkan extraction buffer dengan pengenceran 1: 10-20; 5). plate diinkubasikan
kembali selama 24 jam dengan suhu 4 ºC; 6). kemudian plate dicuci dengan PBS-tween
dilakukan sebanyak 7 kali; 7). Conjugate buffer yang mengandung antibody
alkalinephosphate conjugate dengan konsentrasi 1:150 dimasukkan sebanyak 100 µl ke
dalam plate; 8). diinkubasikan selama 4 jam pada suhu 37 ºC; 9). plate kemudian dicuci
kembali menggunakan larutan PBS-tween sebanyak 5 kali; 10). substrat buffer yang
mengandung P-Nitrophenylphosphate sebanyak 150 µl dimasukkan ke dalam plate; 11).
inkubasikan pada suhu ruang dan dilakukan pengamatan pada minimal 30 menit secara
visual dan menggunakan Elisa Reader; 12). sampel yang terinfeksi akan bereaksi dan
menunjukkan warna kuning.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi tanaman kentang
Rerata tinggi tanaman kentang yang paling tinggi yaitu genotipe-genotipe kentang yang
berasal dari ubi sebanyak 9 genotipe (Gambar 1). Rerata tinggi tanaman pada setiap genotipe
berbeda-beda yang diduga sebagai pengaruh dari adanya perbedaan kondisi genetik dan daya
adaptasi tanaman terhadap lingkungannya (Sa’diyyah et al., 2017).
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Gambar 1. Tinggi tanaman kentang pada umur 46 hst

Insidensi Gejala Infeksi virus
Pengamatan insidensi infeksi virus dilakukan pada umur tanaman 25 hari setelah tanam
(hst) dengan interval 1 minggu sekali. Kejadian penyakit yang paling tinggi pada umur tanaman
48 hst yaitu genotipe Kastanum, Maglia dan II.1.4.60% dengan persentase berturut-turut
sebesar 33.5%; 37.5% dan 57.1% (Gambar 2). Terdapat beberapa perbedaan dari pengamatan
minggu pertama sampai pengamatan terakhir. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya
adalah gejala infeksi virus yang tidak tampak karena infeksi laten dan adanya masking symtomp.

Gambar 2. Insidensi gejala infeksi virus pada 41 genotipe kentang

Infeksi laten adalah hubungan parasitik patogen yang sifatnya dorman dalam tanaman
inang yang bisa berubah menjadi patogen aktif sewaktu-waktu (Nurholis, 2015). Infeksi laten
akan mengakibatkan gejala infeksi tidak muncul. Masking symtomp merupakan ketiadaan
gejala pada tanaman namun bersifat sangat sementara, hal ini juga bisa menjadi salah satu faktor
gejala tidak nampak (Salazar, 1996).
Keparahan Gejala Infeksi Virus
Pengamatan dimulai pada umur tanaman 25 hst dan gejala virus yang muncul masih
rendah. Gejala awal yang terlihat yaitu daun menggulung ringan yang ditandai dengan bentuk
daun seperti mangkuk, namun hal ini juga masih kurang jelas terlihat. Pada pengamatan
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selanjutnya, gejala-gejala lain seperti vein banding, dan vein clearing ringan mulai nampak.
Sehingga pada pengamatan terakhir sudah dapat dibedakan dengan jelas gejala-gejala infeksi
virus pada tanaman kentang seperti mosaik, kerdil, vein clearing, vein banding dan daun
menggulung.
Tingkat keparahan gejala infeksi virus paling tinggi yaitu pada genotipe II.1.4.60%
sebesar 11.4% pada umur tanaman kentang 46 hst. Semua genotipe kentang memiliki gejala
infeksi virus ringan karena berada pada tingkat keparahan 1-20% (Gambar 3).
Adilah & Sri (2014), gejala kerdil pada tanaman akan terlihat jelas setelah 30 hst sampai
101 hst. Pada umur tersebut sudah dapat dibedakan tanaman yang tumbuh dengan baik dan
normal dibandingkan tanaman yang memiliki gangguan fisiologis yaitu berupa terhambatnya
pertumbuhan sehingga tanaman menjadi kerdil.

Gambar 3. Keparahan infeksi gejala virus pada 41 genotipe kentang

Gejala kerdil biasanya merupakan gejala lanjutan yang menunjukkan bahwa infeksi virus
telah menyebar. Gejala mosaik ditunjukkan pada daun dengan adanya perbedaan warna daun
yang tidak merata. Sedangkan gejala vein banding merupakan gejala yang ditunjukkan dengan
adanya perubahan warna tulang daun yang cenderung lebih tua dibandingkan wilayah sekitar
tulang daun. Vein clearing yang merupakan kebalikan dari vein banding merupakan perubahan
warna tulang daun menjadi cenderung lebih muda dibandingkan warna daun di sekitar tulang
daunnya (Salazar, 1996).
Gejala awal daun menggulung pada tanaman kentang biasanya dimulai dari daun tua yang
berada di dekat permukaan tanah. Gejala awal akan mengakibatkan daun berbentuk seperti
mangkuk. Gejala lanjut akan ditunjukkan dengan daun menggulung pada hampir seluruh daun
kentang, daun yang menggulung ini umumnya berwarna lebih pucat dibandingkan dengan daun
kentang yang sehat. Gejala daun menggulung biasanya dibarengi dengan gejala kerdil (Anonim,
2018).
Berdasarkan hasil pengujian Elisa bahwa tanaman kentang terdeteksi virus PVX, PVY,
PVS dan PLRV secara tunggal maupun gabungan. 11 genotipe kentang yang bereaksi positif
terinfeksi virus yaitu Amabile 1, Amabile 2, Kikondo, PN 772, Maglia, Kastanum, Repita,
Andina, GM05, PN 771 dan Tenggo (Tabel 2).
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Tabel 2. Genotipe kentang positif terinfeksi virus
Genotipe
Amabile 1
Amabile 2
Kikondo
PN 772
Maglia
Kastanum
Repita
Andina
GM05
PN 771
Tenggo

Jenis virus
(±) PLRV ; (±) PVX
(+) PLRV
(±) PVX, (+) PVS
(++) PVS
(++) PVS
(++) PVS
(++) PVS
(+) PLRV
(++) PVS
(++) PVS
(+) PVS; (+)PVY; (+) PLRV

Diketahui bahwa pada genotipe-genotipe yang terdeteksi positif pada pengujian Elisa
menunjukkan insidensi berkisar 2.5% - 33.3% dan tingkat keparahan gejala berkisar 1% - 11.4%
dengan gejala yang dominan yaitu mosaik, daun menggulung dan kerdil. Tanaman yang secara
visual seperti bergejala tetapi setelah dideteksi dengan Elisa tidak bereaksi dengan antiserum
yang diuji, kemungkinan gejala yang nampak menunjukkan jenis virus yang lain.
Hasil penelitian Damayanti & Kartika (2015) menunjukkan bahwa gejala infeksi virus
pada tanaman kentang di Jawa Barat disebabkan oleh infeksi tunggal dan campuran PVY, PVX,
PVS dan CMV dengan virus yang paling dominan adalah PVY dan CMV.
Somerville et al. (1987) melaporkan bahwa tanaman kentang di California dengan gejala
klorosis dan mosaik terinfeksi CMV strain S secara alami. Namun tidak banyak yang
melaporkan infeksi CMV pada tanaman kentang.
Serangan hama pada tanaman kentang
Jenis-jenis hama yang mampu teridentifikasi yaitu diantaranya keong, ulat, kutu kebul
dan Liriomyza sp serta pada beberapa tanaman terdapat kutudaun (Myzus persicae). Jumlah
populasi hama tertinggi yaitu kutu kebul dan Liriomyza sp. Adanya hama kutu kebul dan
kutudaun ini menjadi kemungkinan terjadinya infeksi virus pada tanaman kentang.
Anggraini et al. (2015), infeksi virus disebabkan oleh beberapa vektor virus diantaranya
kutudaun (Myzus persicae), kutu kebul (Bemisia tabaci), dan thrips (Thrips palmi). Infeksi PVS
dapat disebarkan melalui vektor kutu daun secara non-persisten. Non-persisten berarti virus
yang terbawa oleh kutu daun akan hilang jika sudah menularkan ke tanaman lain, dan kutu daun
membawa virus kembali untuk dapat menginfeksi tanaman lainnya (Santilan et al. 2018).
Ruimassa (2003), terjadi dua hubungan antara virus dengan vektor virus. Hubungan yang
pertama ialah adanya vektor namun tidak adanya gejala yang timbul, hal ini menunjukkan
bahwa terjadi pemindahan virus dari vektor ke tanaman namun respon tanaman tidak
memunculkan gejala atau disebut dengan masking. Hubungan yang kedua yaitu tanaman yang
tanpa vektor namun menunjukkan gejala berarti ada kemungkinan bahwa vektor sempat
singgah dan menginokulasikan virus dalam kurun waktu yang cepat sehingga ketika
pengamatan tidak tercatat adanya vektor pada tanaman. Pemanfaatan barrier jagung dapat
mengurangi serangan kutu aphid dan mengurangi infeksi virus sebanyak 48% (Muthomi et al.
2011).
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KESIMPULAN
Hasil deteksi virus menunjukkan tanaman kentang terinfeksi virus PVY, PVX, PVS dan
PLRV secara tunggal maunpun gabungan. Genotipe kentang dengan insidensi infeksi virus dan
memiliki tingkat keparahan yang lebih tinggi dibanding lainnya yaitu Amabile 1, Amabile 2,
Kikondo, PN 772, Maglia, Kastanum, Repita, Andina, GM05, PN 771 dan Tenggo.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Aqila Vianissa dari Universitas Gadjah Mada yang telah membantu
pelaksanaan kegiatan ini.
DAFTAR PUSTAKA
Adilah, N.F., S.H. Hidayat. 2014. Keparahan penyakit daun keriting kuning dan pertumbuhan
populasi kutukebul pada beberapa genotipe cabai. J. Fito Indo, 10(6): 195-201.
Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology 5th Ed. California : Elsevier Academic Press.
Allen, E.J., R.K. Scott. 1980. An analysis growth of the potato crop. The J of Agri Sci 94(3):
583-606.
Anggraini, F., M. Sarjan, A. Nikmatullah 2015. Intensitas serangan potato virus Y (PVY) pada
produksi benih pokok (G3) kentang varietas Granola-L di Sembalun Lombok Timur.
Crop Agro Journal.
Burton, W.G. 1989. The Potato. New York (US) : Longman Scientific Technical.
Damayanti, T.A., R. Kartika. 2015. Deteksi virus-virus pada kentang di Jawa Barat dengan
menggunakan teknik molekuler. J. Hort 25 (2) :171-179.
Duriat, A.S. 2009. Dukungan penelitian virus dalam pengembangan perbenihan kentang.
Pengembangan Inovasi Pertanian 2 (2) : 79-96
Fitriyati, S.S. Penyakit kerdil pada kentang di Jawa Tengah : identifikasi dan taksasi kehilangan
hasilnya. Insititut Pertanian Bogor. Thesis.
Harrison, B.D. 1984. Description of plant viruses CMI/AAB. Potato Leaf Roll Virus.
www.dpvweb.net.
Hooker, W.J. 1981. Compendium of Potato Diseases. St. Paul, Minnesota (US) : The American
Phytopatological Society.
Huisman, M.J., H.J. Linthorst, J.F. Bol, J.C. Cornellisen. 1988. The complete nucleotide
sequence of Potato virus X and its homologies at the amino acid level with various plusstranded RNA viruses. J of Gen Viro 69: 1789-1798.
Hull, R. 2013. Plant virology 5th Edition. California (US) : Elsevier Academic Press.
Muthomi, J.W., T.N. Kinyugu, J.H. Nderitu, J.N. Kabira. Spatial arrangement of maize as
border crop to manage aphids and aphid transmitted viruses in potato. Associate
Professor, Florence M’mogi Olubayo Bsc.
Nienhaus, F., B. Stille. 2005. Transmission of the Potato-X virus by zoosporen of Synchytricum
endobioticum. Phytopatological Journal 54 : 335-337.
Nurholis. 2015. Metode deteksi cendawan penyebab infeksi laten pada buah jeruk impor dan
perlakuan fitosanitari. Thesis. Institut Pertanian Bogor.
Piche, L.M., R.P. Singh, X. Nie, N.C. Gudmestad. 2004. Diversity among Potato virus Y
isolates obtained from potatoes grown in the united states. Phytopathology 94 : 13681375.
Ruimassa, R.M.R. 2003. Hubungan pemencaran kutu daun dengan diseminasi Potato virus Y
pada tanaman kentang (Solanum tuberosum L.). J Perlin Tan Indo 9 (1) : 4- 15.

217

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

Sa’diyyah, I., Damanhuri, E. Iqbal. 2017. Adaptasi pertumbuhan dua varietas kentang (Solanum
tuberosum L.) terhadap pemberian naungan : kajian pengembangan budidaya di dataran
menengah. Journal of Applied Agricultural Sciences 1 (2) : 203-213.
Salazar, L.F. 1996. Potato Viruses and Their Control.
Santilan, F.W., C.E. Fribourg, I.P Adams, A.J. Gibbs, N. Boonham, M.A Kehoe, S. Maina,
R.A.C. Jones. 2018. The Biology and phylogenetics of Potato virus S isolates from the
Andean Region of South America. The American Phytopathological Society
Publications.
Sharma, O.P. 2002. Plant Taxonomy. Mc Graw-Hill Publishing Company Limited. New Delhi.
Somerville, P.A., R.N. Campbell, D.H. Hall, A. Rowhani. 1987. Natural infection of potatoes
(Solanum tuberosum) by a legume strain of cucumber mosaic virus. Plant Dis 71(1) : 1820
Venekamp, J.H., A.B.R. Beemster. 1980. Mature plant resistance of potato against virus
diseases I. Concurrence of development of mature plant resistance against potato virus X,
and decrease of ribosome and t-RNA concentration. Neth. J. Plant Pathology 86: 1-10.
Wang, B., Y. Ma, Z. Zhang, Z. Wu, Y. Wu, Q. Wang, M. Li. 2011. Potato viruses in China.
Crop Protection 30 : 1117-1123.

218

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

Efektivitas Fungisida Tunggal dan Majemuk terhadap Penyakit Embun
Tepung (Erysiphe cichoracearum) pada Tanaman Mentimun
Eli Korlina1*, Bagus Kukuh Udiarto1
1

Balai Penelitian Tanaman Sayuran

*

email korespondensi: korlinae@yahoo.co.id

ABSTRACT
The efficacy of single and multiple fungicides against powdery mildew (Erysiphe
cichoracearum) in cucumber had been carried out in KP. Margahayu Insitute Indonesian
Vegetable Research Institute at an altitude of 1,250 m above sea level, from December 2018 to
March 2019, aims to see the effectiveness of the fungicides AT, TZ AND AZ against powdery
mildew disease (Erysiphe cichoracearum) in cucumber plants. The treatment consisted of 9
(nine), namely T1. AT (1.0 L ha-1), T2. TZ (333 ml ha-1), T3. AZ (500 ml ha-1), T4. AT + TZ
(AT 1.0 L ha-1 + TZ 333 ml ha-1), T5. AT + TZ (AT 1.0 L ha-1 + TZ167 ml ha-1), T6. AT + AZ
(AT 1.0 L ha-1 + AZ 500 ml ha-1), T7. AT + AZ (AT 1.0 L ha-1 + AZ 250 ml ha-1), T8. Fungicide
with active ingredient tebukonazole (comparator), T9. Control, arranged in randomized groups
(RBD) was repeated 4 (four) times. The results showed that the T1 treatment. TZ (333 ml / ha)
and T5. (AT 1.0 L ha-1 + TZ167 ml ha-1), effective to fight the powdery mildew with fungicide
effectiveness levels of 41.09% and 41.74%, respectively. While the intensity of powdery mildew
attack reached 56.88% in T2 treatment and 60.63% at T5 lower in other treatments. The highest
production resulted from T2 treatment, with the number of fruits 6.81 and weight of 1270.20 gr
per plant.
Keywords: Cucumber, fungicide, powdery mildew
ABSTRAK
Efektivitas fungisida tunggal dan majemuk terhadap penyakit embun tepung (Erysiphe
cichoracearum) pada tanaman mentimun telah dilaksanakan di IP2TP. Margahayu Balai
Penelitian Tanaman Sayuran pada ketinggian tempat 1,250 m dpl, pada bulan Desember 2018
sampai dengan Maret 2019, berrtujuan untuk mengetahui efektivitas fungisida AT, TZ DAN
AZ terhadap penyakit powdery mildew (Erysiphe cichoracearum) pada tanaman mentimun.
Perlakuan terdiri atas 9 (sembilan) yaitu T1. AT (1.0 L ha-1), T2. TZ (333 ml ha-1), T3. AZ (500
ml ha-1), T4. AT+TZ (AT 1.0 L ha-1+TZ 333 ml ha-1), T5. AT+TZ (AT 1.0 L ha-1+TZ167 ml
ha-1), T6. AT+AZ (AT 1.0 L ha-1+AZ 500 ml ha), T7. AT+AZ (AT 1.0 L ha-1+AZ 250 ml ha1
), T8. Fungisida berbahan aktif tebukonazol (pembanding), T9. Kontrol, disusun dalam
rancangan acak kelompok (RAK) diulang 4 (empat) kali. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perlakuan T1. TZ (333 ml ha-1) dan T5. (AT 1.0 L ha-1+TZ167 ml ha-1), efektif menekan
serangan powdery mildew dengan tingkat efikasi fungisida masing-masing sebesar 41.09% dan
41.74%. Sedangkan intensitas serangan powdery mildew mencapai 56.88% pada perlakuan T2
dan 60.63% pada T5 lebih rendah daripada perlakuan lainnya. Produksi mentimun tertinggi
dihasilkan dari perlakuan T2 ,dengan jumlah buah 6.81 dan berat 1270.20 gr per tanaman.
Kata Kunci : Mentimun, efektivitas fungisida, embun tepung
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PENDAHULUAN
Mentimun (Cucumis sativus L) merupakan jenis sayuran dalam family cucurbitaceae
(labu-labuan) yang dapat tumbuh di dataran rendah, medium, maupun tinggi. Tanaman ini
bersifat merambat dan termasuk tanaman semusim, dengan curah hujan optimal berkisar antara
200-400 mm/bulan. Curah hujan yang terlalu tinggi tidak baik untuk pertumbuhan mentimun,
karena dapat mempengaruhi kerontokan bunga (Sumpena, 2007).
Produksi mentimun Indonesia masih sangat rendah yaitu 3.5 – 4.8 ton ha-1, padahal
potensinya dapat mencapai 20 ton ha-1 terutama jika menanam varietas hibrida. Varietas hibrida
dapat menghasilkan produksi buah yang lebih tinggi daripada varietas lokal karena
pertumbuhan mentimun hibrida bersifat seragam, relatif tahan terhadap penyakit terutama virus,
dan produksinya hingga diatas 2 kg per pohon. Namun produksi mentimun hibrida hanya
maksimal jika ditanam di lahan pada ketinggian 1.000-1.200 m dpl (Rukmana, 1994). Seperti
halnya tanaman sayuran lain, tanaman mentimun rentan terhadap serangan penyakit. Salah
satu penyakit utama yang mengganggu pertumbuhan mentimun adanya serangan penyakit
embun tepung yang dapat menurunkan produksi mentimun. Gejala yang ditimbulkan oleh
penyakit embun tepung adalah pada permukaan daun dan batang muda terdapat lapisan putih
dan bertepung, yang terdiri dari miselium, konidiofor dan konidium jamur penyebab penyakit
(Semangun, 2007). Menurut Anand et al. (2007) gejala tersebut disebabkan oleh jamur
Erysiphe cichoracearum.
Insiden penyakit embun tepung dapat mencapai 100%, dengan intensitas kerusakan
mencapai 33.75% pada umur tujuh minggu setelah tanam (Prabowo, 2009). Penyakit embun
tepung akan selalu muncul di pertanaman dengan serangan sedang sampai berat, apabila kondisi
cuaca mendukung. Hal ini terjadi karena penyakit embun tepung yang dikendalikan
kemungkinan sudah resisten terhadap fungisida yang digunakan. Berbagai cara pengendalian
terhadap penyakit embun tepung telah banyak dilakukan, antara lain menggunakan agens hayati
seperti bakteri Bacillus subtilis, yang efektif apabila dilakukan di rumah kaca untuk tanaman
melon (Romero et al., 2007). Sedangkan Hajlaoui dan Belanger (1991) menyatakan bahwa
agens antagonis Stephanoascus flocculosus, S. rugulosus dan Tilletiopsis washingtonensis
dapat mengendalikan penyakit embun tepung pada bunga ros. Penggunaan ekstrak tanaman
Reynoutria sachalinensis dapat menekan penyakit embun tepung setara dengan penggunaan
fungisida (Doltsinis and Schmit, 1998). Sumartini dan Rahayu (2017) mengemukakan bahwa
penyakit embun tepung pada kedelai dan kacang hijau dapat dikendalikan dengan aplikasi
ekstrak biji mimba, kompos teh susu sapi, minyak dari citronella, lemongrass, eucalyptus,
cinnamon dan tanaman teh. Fungisida yang sudah dicoba untuk pengendalian embun tepung
pada tanaman gambas yaitu yang berbahan aktif fosetyl-Al, thiophanate methyl, metalaxyl +
mancozeb, ziram, chlorothalonil, copper oxychloride, and mancozeb, dan diantara ke tujuh
fungisida tersebut yang efektif berpengaruh terhadap produksi mentimun dan dapat menekan
penyakit yaitu yang berbahan aktif metalaxyl + mancozeb, fosetyl-Al, and chlorothalonil
(Kagadi et al, 2002). Penelitian lain menyebutkan bahwa aplikasi Silikat konsentrasi 17 mm
pada tujuh hari sebelum inokulasi embun tepung dapat mengurangi pembentukan koloni jamur
(Menzies J et al., 1992) . Penyemprotan larutan yang mengandung fosfat dan garam kalium
efektif dalam menekan pustule embun tepung dibandingkan penggunaan fungisida pyrifenox
sistemik dan dapat mengurangi infeksi embun tepung sampai 11 hari setelah aplikasi (Reuvani
M et al., 1995). Oleh sebab itu dalam pengujian ini perlu dicari fungisida alternative lain sebagai
substitusi fungisida yang sudah ada sebagai sumber pengendalian. Tujuan penelitian untuk
mengetahui efektivitas fungisida AT, TZ, AZ dan kombinasinya terhadap penyakit powdery
mildew (Erysiphe cichoracearum) pada tanaman mentimun.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan IP2TP Margahayu Lembang Balai Penelitian
Tanaman Sayuran, pada ketingggian tempat 1,250 m dpl, mulai bulan Desember 2018 sampai
dengan Maret 2019. Penelitian menggunakan mentimun hibrida varietas Venus, dilaksanakan
melalui percobaan menggunakan rancangan acak kelompok, dengan sembilan perlakuan dan
masing-masing perlakuan diulang empat kali (Tabel 1).
Tabel 1. Perlakuan fungisida yang diuji
Perlakuan
T1. AT
T2. TZ
T3. AZ
T4.AT+TZ
T5.AT+TZ
T6.AT+AZ
T7.AT+AZ
T8.Tebukonazol (pembanding
T9. Kontrol

Dosis (kg produk/ha)
1.0 ha-1
333 ml ha-1
500 ml ha-1
(AT 1.0 ha-1+TZ 333 ml ha-1)
(AT 1.0 ha-1+TZ167 ml ha-1)
(AT 1.0 ha-1+AZ 500 ml ha-1)
AT 1.0 ha-1+AZ 250 ml ha-1)
2 ml L-1
-

Ukuran plot percobaan adalah 1.2 x 7.5 m. Jumlah tanaman dalam satu plot percobaan
terdiri dari 40 tanaman. Jarak tanam yang digunakan 60 cm x 40 cm. Pupuk yang digunakan
yaitu pupuk kandang dosis 10 ton ha-1, N P K mutiara 150 kg ha-1, diberikan tiga kali 1/3 bagian
pada 10 hari sebelum tanam bersamaan dengan pupuk kandang, sisanya diberikan pada umur
tanaman 30 hari dan umur 45 hari setelah tanam, menggunakan mulsa plastik perak hitam dan
stik (ajir). Untuk mencegah serangan hama menggunakan Insektisida sesuai rekomendasi
setempat. Perlakuan fungisida diaplikasikan dengan cara disemprotkan di sekitar tanaman
mentimun dengan jumlah aplikasi sebanyak dua kali dan interval penyemprotan 7-10 hari.
Volume semprot yang digunakan yaitu 400 L ha-1. Data yang dikumpulkan meliputi intensitas
serangan penyakit, dan produksi. Intensitas serangan penyakit embun tepung dihitung dengan
menggunakan rumus :
𝐼=
I

∑(𝑛𝑣)
𝑥 100%
𝑉𝑁

=

tingkat kerusakan tanaman (intensitas kerusakan)

n =

jumlah tanaman dalam setiap kategori kerusakan

v = nilai skala tiap kategori kerusakan
V = nilai skala dari kategori kerusakan tertinggi
N =

jumlah tanaman contoh yang diamati

Skala kerusakan (v) ditentukan sebagai berikut :
0 = tidak ada kerusakan
1 = 0-5% daun terinfeksi
2 = 5-25% daun terinfeksi
3 = 25-50% daun terinfeksi
4 = > 50% daun terinfeksi

Pengamatan fitotoksisitas akibat perlakuan fungisida dilakukan selama percobaan
berlangsung. Data dianalisis menggunakan sidik ragam untuk mengetahui pengaruh perlakuan
terhadap data yang dikumpulkan, dan analisis beda perlakuan menggunakan uji Duncan pada
taraf kepercayaan 95%.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Intensitas Serangan
Gejala serangan embun tepung pada tanaman mentimun yaitu permukaan daun
terdapat lapisan putih bertepung, yang merupakan kumpulan miselium, konidiofor dan
konidium jamur penyebab penyakit, becak kemudian menjadi kuning dan akhirnya mengering.
Menurut Semangun (2007) penyakit disebabkan oleh jamur Erysiphe cichoracearum (Gambar
1).

Gambar 1. Gejala serangan embun tepung pada daun mentimun

Hasil pengamatan intensitas serangan embun tepung sebelum dan setelah aplikasi
ditampilkan pada Tabel 2. Berdasarkan tabel 2 nampak bahwa hasil pengamatan sebelum
aplikasi ke-1, intensitas serangan embun tepung hampir merata dengan rata-rata serangan
antara 11.25 – 17.50%, namun setelah aplikasi ke 1 yaitu pada saat pengamatan tiga hari setelah
aplikasi intensitas serangan mengalami penurunan dengan rata-rata intensitas serangan 8.1313.75%, kecuali perlakuan tanpa pengendalian (kontrol) yang mencapai 26.25%. Pada
pengamatan sebelum aplikasi ke 2 atau pengamatan tujuh hari setelah aplikasi ke 1 (7 HSA),
intensitas serangan meningkat dari pengamatan sebelumnya dengan intensitas berkisar antara
14.38-20.00% yang berdasarkan analisa statistik tidak ada perbedaan, kecuali dengan kontrol.
Sedangkan pada pengamatan tiga hari setelah aplikasi (HSA) ke 2 atau 11 HSA nampak bahwa
intensitas serangan semakin meningkat, namun perlakuan T5 (AT 1.0 L ha-1+TZ167 ml ha-1)
serangan relative paling rendah (28.13%) dibanding perlakuan lainnya, kondisi ini berlanjut
sampai pengamatan berikutnya dengan intensitas serangan 37.50%. Padahal intensitas serangan
pada perlakuan lain berkisar antara 40-50% pada tanaman mentimun 14 hari setelah aplikasi
(HSA). Pada pengamatan 18 HSA untuk semua perlakuan mengalami kenaikan intensitas
serangan, terkecuali perlakuan T5 (AT 1,0 L ha-1+TZ167 ml ha-1) mengalami penurunan
(35.00%). Pada pengamatan 21 HSA intensitas serangan terendah diperlihatkan pada tanaman
mentimun yang diaplikasi dengan TZ (333 ml ha-1) dengan rata-rata sebesar 56.88% yang
secara statistic tidak berbeda nyata dengan perlakuan T3, T4, T5 dan pembanding.
Tabel 2. Rata-rata intensitas serangan embun tepung (Erysiphe cichoracearum) pada tanaman
mentimun sebelum dan setelah aplikasi
Perlakuan
T1. AT (1.0 L ha-1)
T2. TZ (333 ml ha-1)
T3. AZ (500 ml ha-1)
T4. AT+TZ (AT 1.0
L ha-1+TZ 333 ml ha-1)
T5. AT+TZ (AT 1.0
L ha-1+TZ167 ml ha-1)

Aplikasi ke 1
(-1)
4 HSA*)
13.75 a 8.13 a**)
11.25 a
9.38 a
12.50 a 10.00 a

Intensitas embun tepung (%)
Aplikasi ke 2
Tidak ada aplikasi
7HSA
11 HSA
14 HSA
18 HSA
21 HSA
17.50 a
34.38 abc
45.00 ab
47.50 ab
67.50 bcd
14.38 a
28.75 ab
40.00 ab
46.67 ab
56.88 a
18.75 a
42.50 c
50.00 b
55.00 b
66.25 abcd

11.25 a

10.63 a

18.13 a

35.00 abc

50.00 b

43.75 ab

62.50 abc

17.50 a

11.88 a

14.38 a

28.13 a

37.50 a

35.00 a

60.63 ab
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Perlakuan
T6. AT+AZ (AT 1.0 L
ha-1+AZ 500 ml ha-1)
T7. AT+AZ (AT 1.0 L
ha-1+AZ 250 ml ha-1)
T8. Tebukonazol
(Pembanding)
T9. Kontrol

Aplikasi ke 1
(-1)
4 HSA*)

Intensitas embun tepung (%)
Aplikasi ke 2
Tidak ada aplikasi
7HSA
11 HSA
14 HSA
18 HSA
21 HSA

13.13 a

13.75 a

20.00 a

41.88 bc

45.00 ab

50.00 ab

72.50 d

15.63 a

11.25 a

15.00 a

37.50 abc

45.00 ab

45.00 ab

70.63 cd

17.50 a

8.75 a

16.25 a

30.00 abc

45.00 ab

52.50 ab

58.75 ab

13.13 a

26.25 b

29.38 b

56.25 d

63.75 c

70.00 c

93.13 e

Keterangan : *HSA = Hari setelah aplikasi; **angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% uji jarak berganda Duncan

Tingkat Efikasi Fungisida
Berdasarkan tingkat efikasi hasil pengamatan rata-rata intensitas serangan dari
kompilasi tujuh kali pengamatan. nampak bahwa tingkat efikasinya paling tinggi dihasilkan
perlakuan T5. AT+TZ (AT 1.0 L ha-1+TZ167 ml ha-1) dan T2. TZ (333 ml ha-1) dengan
persentase penekanan masing-masing sebesar 41.74% dan 41.09%. Lebih tinggi daripada
perlakuan lainnya.
Tabel 3. Tingkat efikasi beberapa fungisida tunggal dan kombinasi dalam menekan serangan
embun tepung pada tanaman mentimun
Perlakuan

Rata-rata intensitas
serangan (%)
33.39
29.62
36.43
33.04
29.29
36.61
34.29
32.68
50.27

T1. AT (1.0 L ha-1)
T2. TZ (333 ml ha-1)
T3. AZ (500 ml ha-1)
T4. AT+TZ (AT 1.0 L ha-1+TZ 333 ml ha-1)
T5. AT+TZ (AT 1.0 L ha-1+TZ167 ml ha-1)
T6. AT+AZ (AT 1.0 L ha-1+AZ 500 ml ha-1)
T7. AT+AZ (AT 1.0 L ha-1+AZ 250 ml ha-1)
T8. Tebukonazol (Pembanding)
T9. Kontrol

Tingkat efikasi
fungisida (%)
33.57
41.09
27.53
34.28
41.74
27.18
31.79
34.99
-

Produksi
Tanaman mentimun mulai dipanen pada umur 60 hari setelah tanam. Dari hasil
kompilasi empat kali pemanenan jumlah dan berat buah mentimun dapat dilihat pada Grafik 1.
Berdasarkan grafik 1 tersebut nampak bahwa jumlah dan berat buah tertinggi dihasilkan dari
tanaman mentimun pada perlakuan T2 (TZ 333 ml ha-1) yaitu dengan rata-rata 6.81 dan 1270.2
gr per tanaman, kemudian pada perlakuan T6. (AT 1.0 L ha-1+AZ 500 ml ha-1) menghasilkan
jumlah buah 6.22 dan berat buah 1242.51 gr per tanaman. Berdasarkan hasil tersebut masih
perlu diteliti kembali pengaruh fungisida tunggal maupun kombinasi, karena dalam penelitian
ini masih ada perlakuan yang belum sesuai antara intensitas serangan dengan produksi, artinya
intensitas serangan tinggi namun produksinya juga tinggi. Padahal penyakit embun tepung ini
memiliki potensi resistensi yang tinggi terhadap suatu fungisida contohnya yang berbahan aktif
benzimidazol (McGrath, 2001).
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Grafik 1. Jumlah buah (a) dan berat buah (b) mentimun pertanaman

KESIMPULAN
Hasil pengujian menunjukkan bahwa fungisida TZ (333 ml ha-1) dan kombinasi (AT 1.0
L ha-1+TZ167 ml ha-1), efektif menekan serangan powdery mildew dengan tingkat efikasi
fungisida masing-masing sebesar 41.09% dan 41.74%. Intensitas serangan powdery mildew
mencapai 56.88% pada perlakuan T2 dan 60.63% pada T5. Produksi mentimun tertinggi
dihasilkan dari perlakuan T2 dengan jumlah buah 6.81 dan berat 1270.20 gr per tanaman.
DAFTAR PUSTAKA
Anand, T., A. Chandrasekaran, S.P. Kuttalam, G. Senthilraja, T. Raguchander,
R.
Samiyappan, R. 2008. Effectiveness of azoxystrobin in the control of Erysiphe
cichoracearum and Pseudoperonospora cubensis on cucumber. J. Of Plant Protection
Research 48 ( 2): 147-159.
Doltsinis, S.K., A. Schmit. 1998. Impact of treatment with plant extracts from Reynoutria
sachalinensis (F. Schmidt) Nakai on intensity of powdery mildew severity and yield in
cucumber under high disease pressure. Crop protection 17 (8) : 649-656.

224

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

Hajlaoui, M.R ., R.R. Belanger. 1991. Comprative effects of temperature and humidity on the
activity of three potential antagonists of rose powdery. Neth. J. Pl. Path. 97 : 203-208.
Kagadi, S.R., M.L. Deadman., D.R. Pawar., U.A. Gadre. 2002. Effects of fungicide control of
downy mildew (Pseudoperonospora cubensis) on yield and disease management of ridge
gourd (Luffa acutangula). Plant Pathol. J. 18(3) : 147-151.
McGrath, M.T. 2001. fungicide resistance in cucurbit powdery mildew: experiences and
challenges. Plant Disease 85 (3): 236-245.
Menzies, J. P. Bowen., D. Ehret ., A.D.M. Glass. 1992. Foliar applications of potassium
silicate reduce severity of powdery mildew on cucumber, muskmelon, and zucchini
squash. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 117(6):902-905.
Prabowo, D.P. 2009. Survei hama dan penyakit pada pertanaman Mentimun (Cucumis sativus
Linn.) di desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur,Jawa Barat. Skripsi. IPB
Reuvani, M., V. Agavov., R. Reuveni. 1995. Suppression of cucumber powdery
mildew (Sphaerotheca fuliginea) by foliar sprays of pbospbate and potassium salts. Plant
Pathology 44 : 31-39.
Romero, D., A. de Vicente A., H. Zeriouh., F.M. Cazorla, et al. 2007. Evaluation of biological
control agents for managing cucurbit powdery mildew on greenhouse-grown melon. Plant
Pathology 56 : 976-986.
Rukmana, R., 1994. Budidaya Mentimun. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 68 h.
Sumartini., M. Rahayu. 2017. Penyakit embun tepung dan cara pengendaliannya pada tanaman
kedelai dan kacang hijau. Jurnal Litbang Pertanian 36 (2): 59-66.
Sumpena, U . 2007. Budidaya Mentimun Intensif dengan Mulsa, Secara Tumpang Gilir.
Penebar Swadaya. Jakarta. Hal. 16-17.

225

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

Teknologi Perbaikan Budidaya Bawang Merah di Lampung
Agung Lasmono1*, Nina Mulyanti1, Dewi Rumbaiana1
1

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung, Jl. Z.A. Pagar Alam No. 1A, Rajabasa, Bandar
Lampung
*

email korespondensi: bptplasmono@gmail.com

ABSTRACT
The requirement of shallots in Lampung Province is increasing from year to year, but
it is not accompanied by high production of shallots in farmers so it needs supplies from outside
the region, especially from Central Java and East Java. The purpose of this study is to apply
technology improvement of shallot cultivation which is expected to increase the productivity of
shallots in Lampung Province. The assessment was conducted in Pekon Kuto Dalem, Gisting
District, Tanggamus. The plant material of the tubers are two varieties of shallot namely
Pikatan and Super Philipine varieties. Experiment was using randomized block design with
three replications farmers as applying 1) The Farmers Technology Package, 2) Improvement
Technology Package and 3) Recommendation Technology Package. Data anlysis used variance
with Duncan’s continued test at 5% level. Parameters measured were components of growth
(plant height, number of leaves and number of tillers). Yield components (harvest weight ton
ha-1, dry harvest weight ton ha-1, and weight loss), pest and diseases attack. The study showed
that the third application technology package relatively no significant different on plant growth
highest. Highest at treatment recommendation technology that uses Pikatan Varieties (46.28
cm) and the lowest in the treatment of farmers' technology Pikatan varieties (38.36 cm). The
highest of weight yield obtained at treatment technology recommendation Pikatan Varieties
(31.67 ton ha-1) and the lowest in the treatment of farmers' technology with Pikatan varieties
(18.47 ton ha-1). The percentage of armyworm attacks is highest on farmers’ technology with
Pikatan varieties (22.01%) and the lowest in the technology recommendation with Pikatan
varieties (10.39%). The highest of Fusarium attack on farmers' technology Pikatan varieties
(10.67%) and the lowest in the technology recommendation Pikatan varieties (4.17%). The
highest percentage of incidence of root rot on farmers' technology Super Philipine varieties
(32.33%) and the lowest in the technology recommendation Pikatan varieties, namely 0.43%.
Keywords: agriculture, Lampung, shallot, technology
ABSTRAK
Kebutuhan bawang merah di Provinsi Lampung yang semakin meningkat dari tahun ke
tahunnya namun tidak disertai dengan produksi bawang merah yang tinggi di petani sehingga
untuk memenuhi hal tersebut masih perlu pasokan dari luar daerah terutama dari Jawa Tengah
dan Jawa Timur.. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan teknologi perbaikan budidaya
bawang merah yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas bawang merah di Provinsi
Lampung. Penelitian dilaksanakan di Pekon Kuto Dalem, Kecamatan Gisting, Kabupaten
Tanggamus. Bahan tanaman berupa umbi dua varietas bawang merah yaitu varietas Pikatan dan
Super Philipine. Menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 3 petani sebagai ulangan
yang menerapkan 1).Teknologi Cara Petani; 2).Teknologi Perbaikan; dan 3).Teknologi
Rekomendasi. Analisa data menggunakan sidik ragam dengan uji lanjut Duncan pada taraf 5%.
Parameter yang diamati adalah, komponen pertumbuhan (tinggi tanaman, jumlah daun dan
jumlah anakan). Komponen hasil (berat panen ton ha-1, berat eskip ton ha-1, dan susut berat),
serangan hama penyakit. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa penerapan ketiga paket
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teknologi relatif tidak memberikan pengaruh yang nyata pada pertumbuhan. Tanaman tertinggi
ada pada perlakuan teknologi rekomendasi yang memakai varietas Pikatan (46.28 cm) dan
terendah pada perlakuan teknologi petani varietas Pikatan 38.36 cm). Berat panen tertinggi
didapat pada perlakuan teknologi rekomendasi varietas Pikatan (31,67 ton ha-1) dan terendah
pada perlakuan teknologi petani varietas Pikatan (18.47 ton ha-1). Persentase serangan ulat
grayak tertinggi terdapat pada teknologi petani dengan varietas Pikatan (22.0%) dan terendah
pada teknologi rekomendasi varietas Pikatan (10.39%). Serangan fusarium tertinggi pada
teknologi petani varietas Pikatan (10.67%) dan terendah pada teknologi rekomendasi varietas
Pikatan (4.33%). Persentase kejadian busuk akar tertinggi pada teknologi petani varietas Super
Philipine (32.33%) dan terendah pada teknologi rekomendasi varietas Pikatan, yaitu 0.43%.
Kata kunci: bawang merah, budidaya, Lampung, teknologi
PENDAHULUAN
Kebutuhan bawang merah terus mengalami kenaikan seiring dengan laju pertumbuhan
penduduk. Berdasarkan data konsumsi bawang merah per kapita sebesar 2.81 kg orang-1 tahun1
(BPS, 2017), namun produksi dalam negeri kurang mampu memenuhi permintaan sehingga
pemerintah melakukan impor. Laju pertumbuhan impor yang terus meningkat dari tahun
ketahun cukup meresahkan petani karena harga dan kualitas bawang merah impor cukup
bersaing di pasar dalam negeri (Ridwan et al., 2012). Di Provinsi Lampung bawang produksi
bawang merah masih rendah, tercatat pada tahun 2014 hanya 5.18 ton ha-1. Produksi bawang
merah di Lampung tahun 2014 tersebut turun 47.5% dibanding tahun 2013 yang disebabkan
karena penurunan luas panen 15 ha (38.46%) di Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus dan
Pesawaran, sedangkan untuk Kabupaten Tanggamus, pertanaman bawang merah tersebar di 20
kecamatan dengan produktivitas hampir sama dengan produktivitas di propinsi, yaitu 5 tonha-1
(BPS Lampung , 2015).
Untuk memenuhi kebutuhan bawang merah di Lampung, Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung pada tahun 2013 mulai mengembangkan budidaya bawang
merah di dua kabupaten yang kondisi lahannya mirip dengan daerah penghasil seperti Brebes,
yaitu di Kabupaten Lampung Selatan Dan Kabupaten Tanggamus (Tribun Lampung, 2013).
Oleh karena itu untuk meningkatkan produksi bawang merah di Lampung selain menambah
luas areal panen, perlu dilakukan pengelolaan tanaman bawang merah secara terpadu dengan
penggunaan benih bermutu, penggunaan varietas unggul baru, pengelolaan hara spesifik lokasi,
pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan, penanganan pasca panen dan
perbaikan sistem distribusi dan pemasaran.
Untuk meningkatkan produksi bawang merah di Lampung beberapa usaha perlu
dilakukan, yaitu dengan menambah luas areal panen, penggunaan benih bermutu dan varietas
bawang merah yang mempunyai sifat-sifat unggul terutama dalam hal produksi serta ketahanan
terhadap hama dan penyakit utama, pengendalian hama penyakit terpadu yang ramah
lingkungan dan pengelolaan hara seperti pemupukan tepat waktu dan tepat jumlah. Teknologi
perbaikan budidaya bawang merah diharapkan dapat mendukung pengembangan dan
peningkatan produksi bawang merah di Lampung, sehingga Propinsi Lampung dapat
berswasembada bawang merah dan tidak bergantung lagi dengan pasokan dari Pulau Jawa.
Beberapa hasil penelitian yang menerapkan perbaikan teknologi menunjukkan produktivitas
bawang merah bisa mencapai 10-15 ton ha-1 (Maskar et al., 1995; Suwandi et al., 1997;
Thamrin et al.,2003), dan bisa mencapai ton ha-1 (Winarto et al., 2009). Tujuan penelitian ini
adalah menerapkan teknologi perbaikan budidaya bawang merah yang diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas bawang merah di Provinsi Lampung.
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BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan di Pekon Kuto Dalem, Kecamatan Gisting Kabupaten
Tanggamus, Provinsi Lampung mulai bulan April sampai Juli 2015 pada lahan seluas 7000 m2.
Bahan tanaman berupa umbi dua varietas bawang merah yaitu Varietas Pikatan yang berasal
dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang dan varietas yang dipakai oleh petani yaitu
Varietas Super Philipine. Rancangan yang digunakan adalah, Rancangan Acak Kelompok
dengan 3 petani sebagai ulangan yang menerapkan 1) Teknologi Cara Petani; 2) Teknologi
Perbaikan dan 3) Teknologi Rekomendasi. Rakitan Teknologi yang diterapkan pada pengkajian
ini, disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Paket teknologi budidaya bawang merah di Lampung
Uraian
Varietas

Jarak Tanam
Pemupukan

Pengendalian
Hama dan
Penyakit

Paket Teknologi
Cara Petani
Perbaikan
Varietas dari petani : Varietas dari petani :
Super Philipin
Super Philipin
Varietas Balitsa:
Varietas Balitsa:
Pikatan
Pikatan
Jarak tanam di petani
20 x 15 cm
Pemupukan cara
100 kg/ha Urea+100
petani per ha: Urea
kg/ha SP-36 +100
300 kg, ZA 500 kg,
kg/ha KCl+100 kg/ha
Phonska 600 kg,
NPK, 150 kg ha-1 ZA,
KCl 200 kg, pupuk
5 ton ha-1 pukan sapi /
organik komersial
2 ton ha-1pukan ayam
1,5 ton, dolomit 1
ton, pupuk hayati
Pengendalian cara
petani

Pengendalian OPT
dengan sistem PHT,
perlakuan pada benih
perangkap kuning
berperekat, agensia
hayati.

Rekomendasi
Varietas dari petani :
Super Philipin
Varietas Balitsa: Pikatan
20 x 15 cm
150 kg/ha Urea+150
kg/ha SP-36 +100 kg/ha
NPK, 400 kg/ha ZA, 150
kg KCl/ha, 15 ton/ha
pukan sapi / 6 ton ha-1
pukan ayam, dolomit 500
kg/ha, pupuk hayati
melalui bibit
Pengendalian OPT
dengan sistem PHT,
perlakuan pada benih,
perangkap kuning
berperekat, agensia
hayati

Parameter yang diamati adalah, komponen pertumbuhan (tinggi tanaman jumlah
daun/rumpun dan jumlah anakan/rumpun). Komponen produksi (berat panen, berat eskip dan
susut berat), serangan hama penyakit. Sampel tanaman setiap perlakuan diambil 5 ulangan dan
15 tanaman setiap ulangan untuk pengamatan pertumbuhan dan serangan hama dan penyakit.
Analisa data menggunakan sidik ragam dengan uji lanjut Duncan pada taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan
Pada pengamatan pertumbuhan tanaman bawang merah umur 43 HST didapatkan hasil
seperti pada tabel 2 di bawah ini.
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Tabel 2. Data tinggi tanaman (cm), jumlah anakan/rumpun dan jumlah daun/rumpun bawang
merah di Kabupaten Tanggamus.
Paket Teknologi
Teknologi Petani Varietas Pikatan
Teknologi Perbaikan Varietas
Pikatan
Teknologi Rekomendasi Varietas
Pikatan
Teknologi Petani Varietas Super
Philipine
Teknologi Perbaikan Varietas Super
Philiphine
Teknologi Rekomendasi Varietas
Super Philipine
Rerata
KK (%)

Tinggi
(cm)
38.36 c

Jumlah
anakan/rumpun
8.56 a

Jumlah
Daun/rumpun
40.07 a

41.21 b c

10.42 a

42.32 a

46.28 a

11.98 a

41.03 a

42.73 a b c

10.62 a

34.28 a

43.86 a b

7.71 a

35.90 a

44.79 a b

8.65 a

36.79 a

42.89
5.89

9.66
20.88

37.73
10.58

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom
pada taraf 5%.

menunjukkan tidak berbeda nyata

Tinggi tanaman bawang merah rata-rata adalah 42.89 cm. Tertinggi ada pada perlakuan
teknologi rekomendasi yang memakai Varietas Pikatan (46.28 cm) dan terendah pada perlakuan
teknologi petani Varietas Pikatan (38.36 cm). Dari hasil analisa, ada perbedaan nyata antar
perlakuan terhadap tinggi tanaman. Jumlah rata-rata anakan per rumpun dan jumlah daun per
rumpun tanaman bawang berturut-turut adalah 9.66 anakan dan 37.73 helai daun, namun pada
analisa ternyata tidak ada perbedaan yang nyata antar perlakuan. Jumlah anakan terbanyak ada
di perlakuan teknologi rekomendasi yang memakai Varietas Pikatan (11.98 anakan/rumpun)
dan terendah pada perlakuan teknologi perbaikan Varietas Super Philipine (7.71
anakan/rumpun). Sedangkan jumlah daun per rumpun tanaman bawang merah terbanyak pada
perlakuan teknologi perbaikan Varietas Pikatan yaitu 42.32 dan terendah pada teknologi
petani varietas super Philipine (34.28 helai/rumpun).
Secara umum keragaan pertumbuhan varietas tanaman bawang merah yang ditanam di
Kabupaten Tanggamus ini mendekati deskripsi dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran (2015)
dan Baswarsiati (2009), namun rata-rata tinggi tanaman Varietas Pikatan lebih tinggi dari
deskripsinya, terutama pada teknologi budidaya rekomendasi. Sedangkan jumlah daun Varietas
Super Philipin mempunyai jumlah daun per rumpun yang lebih sedikit untuk semua perlakuan.
Perbedaan keragaan pertumbuhan pada 2 varietas bawang ini mungkin disebabkan oleh mutu
benih yang dipakai. Benih Varietas Pikatan didapat dari Balitsa, Lembang sedangkan benih
yang dipakai oleh petani asalnya dari turunan kelima bibit yang dibeli dari Brebes.
Selain pupuk kotoran kambing, pupuk hayati yang digunakan dalam kegiatan pada
teknologi rekomendasi dan teknologi perbaikan banyak mengandung mikroba yang dapat
memacu pertumbuhan tanaman. Mikroba ini menambat nitrogen (N), melarutkan posfat (P).
Nitrogen (N2) yang cukup tersedia di udara difiksasi oleh bakteri penambat N menjadi NH3,
sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh tanaman. Ketersediaan P sangat rendah dalam
tanah karena terikat oleh mineral tanah. Bacilllus pantotkenticus yang yang terkandung dalam
pupuk hayati dapat membantu ketersediaan hara dan meningkatkan serapan unsur hara sehingga
tanaman dapat tumbuh dan memberikan hasil yang tinggi. Bakteri-bakteri tersebut juga mampu
menghasilkan hormon tumbuh seperti, auksin, gliberelin, maupun kinetin yang merangsang
pertumbuhan akar rambut sehingga meningkatkan serapan hara tanaman (Tombe, 2010). Pada
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Varietas Super Phillipin pemakaian pupuk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan karena
bibit tidak terlalu meresponnya.
Serangan Hama dan Penyakit
Hama dan penyakit yang menyerang tanaman bawang merah di lokasi kegiatan relatif
rendah. Data serangan hama penyakit utama pada tanaman bawang merah di lokasi kegiatan
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3. Data serangan hama dan penyakit tanaman bawang merah di Kabupaten Tanggamus.
Paket Teknologi
Teknologi Petani Varietas Pikatan
Teknologi Perbaikan Varietas Pikatan
Teknologi Rekomendasi Varietas Pikatan
Teknologi Petani Varietas Super Philipine
Teknologi Perbaikan Varietas Super Philiphine
Teknologi Rekomendasi Varietas Super
Philipine
Rerata
KK (%)

Ulat
Grayak
%
22.01 a
14.99 b
10.39 b
21.59 a
15.12 b

%
10.67 a
4.17 c
4.33 c
9.83 abc
6.83 bc

Busuk
Akar
%
30.43 a
6.50 b
0.43 b
32.33 a
28.33 a

12.71 b

4.43 c

2.31 b

16.14
16.61

6.71
29.58

16.72
35.25

Fusarium

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom menunjukkan itdak berbeda nyata pada
taraf 5%.

Hama yang dominan menyerang tanaman bawang merah adalah ulat grayak
(Spodoptera exigua) dengan tingkat serangan antara 12–22% yang terjadi pada semua umur
tanaman. Serangan terlihat berbeda nyata antar perlakuan, persentase tertinggi terdapat pada
teknologi petani dengan varietas pikatan (22.01%) dan terendah pada perlakuan teknologi
rekomendasi varietas pikatan (10.39%). Penyakit yang menyerang adalah moler yang
disebabkan oleh Fusarium dan serangannya berbeda nyata antar perlakuan. Tingkat serangan
pada pertanaman di lokasi tidak begitu tinggi, antara 4–10% dimana serangan tertinggi terdapat
pada teknologi petani Varietas Pikatan (10.67%) dan serangan terendah pada teknologi
rekomendasi Varietas Pikatan (4.33%).
Pada awal tanam terjadi turun hujan selama 3 hari berturut-turut, sehingga sebagian
lahan agak tergenang yang mengakibatkan akar tanaman tidak berkembang atau busuk.
Persentase kejadian busuk akar pada tanaman dan umbi bawang merah ini cukup tinggi, terlihat
tertinggi pada teknologi petani Varietas Super Philipine (32.33%) dan terendah pada teknologi
rekomendasi Varietas Pikatan, yaitu 0.43% dan ada perbedaan nyata pada analisa statistiknya.
Pengendalian penyakit pada ketiga paket teknologi hampir sama antara lain untuk
pengendalian ulat grayak di ketiga paket memakai perangkap kuning. Pada teknologi
rekomendasi dan teknologi perbaikan diaplikasikan agensia hayati corine bacterium dan
agensia hayati yang mengandung mikroorganisme untuk mengantisipasi serangan jamur
fusarium yang menyerang tanaman. Peningkatan aktivitas mikroba non-pathogen termasuk
mikroba antagonis akan membantu melindungi tanaman terhadap penyakit dari proses
antibiosis dan mycoparasitisme (Yusnaini, 2010). Pupuk hayati yang diapliksikan mengandung
Bacillus dan Pseudomonas yang dapat menghasilkan senyawa antibiotik yang dapat
memusnahkan patogen tanaman dalam tanah sehingga dapat meningkatkan kesehatan lahan dan
tanaman (Tombe, 2010).
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Produksi
Panen bawang merah di lokasi kegiatan dilakukan dengan cara panen ubinan (5 m 2)
pada umur 57 hari setelah tanam untuk semua perlakuan. Data hasil pengamatan produksi 2
varietas pada 3 paket teknologi budidaya bawang merah di Kabupaten Tanggamus, tersaji
pada tabel berikut ini.
Tabel 4. Data berat panen (ton ha-1), berat eskip (ton ha-1) dan susut berat (%) di Kabupaten
Tanggamus.
Paket Teknologi
Teknologi Petani Varietas Pikatan
Teknologi Perbaikan Varietas Pikatan
Teknologi Rekomendasi Varietas Pikatan
Teknologi Petani Varietas Super Philipine
Teknologi Perbaikan Varietas Super Philiphine
Teknologi Rekomendasi Varietas Super
Philipine
Rerata
KK (%)

Berat
Panen
ton ha-1
18.47 c
28.57 ab
31.67 a
18.87 c
25.27 b

Berat
Eskip
ton ha-1
14.41 e
22.86 b
24.86 a
14.42 e
19.38 d

Susut
Berat
%
22.00 bc
19.90 c
21.51 bc
23.58 ab
23.30 ab

27.93 ab

21.12 c

24.40 a

25.13
14.51

19.51
5.51

22.45
15.33

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom
pada taraf 5%.

menunjukkan itdak berbeda nyata

Berat panen adalah berat umbi dengan daunnya pada saat panen. Berat panen rata-rata
bawang merah adalah 25.13 ton ha-1, dimana pada uji satatistiknya ada perbedaan antar
perlakuan pada taraf 5%. Berat panen tertinggi didapat pada perlakuan teknologi rekomendasi
Varietas Pikatan (31.67 ton ha-1) dan terendah pada perlakuan teknologi petani varietas Pikatan.
Teknologi rekomendasi dan teknologi perbaikan produksinya lebih tinggi berturut-turut 59.61%
dan dengan 44.19% dibandingkan dengan teknologi petani. Sedangkan produksi teknologi
rekomendasi 10.70% lebih tinggi dibanding budidaya bawang merah dengan teknologi
perbaikan. Susut berat rata-rata adalah persentase selisih berat panen dan berat eskip. Berat
eskip tersebut adalah berat umbi yang sudah dibersihkan dari tanah yang menempel tetap
dengan daunnya dan telah dijemur selama 7 hari dan dikering anginkan selama 2 minggu lagi.
Berat eskip rata-rata 19.51 ton ha-1 dengan susut berat rata-rata 22.45%.
Produksi bawang merah terlihat tinggi pada teknologi rekomendasi dan teknologi
perbaikan dibandingkan dengan dengan teknologi petani disebabkan oleh input pupuk yang
seimbang dan serangan hama penyakit yang relatif rendah. Selain itu pada teknologi
rekomendasi dan teknologi perbaikan ada penambahan pupuk hayati dari Balai Nasional yang
tampaknya cukup efektif bagi pertumbuhan dan produksi dibanding dengan pupuk hayati yang
dipakai petani. Perbedaan hasil yang diperoleh dari paket teknologi rekomendasi, modifikasi,
dan cara petani disebabkan adanya perbedaan komponen teknologi tersebut yaitu penggunaan
jenis varietas, jarak tanam, jenis pupuk, dosis pupuk, cara aplikasi, dan pengendalian hama
penyakit tanaman pada bawang merah (Limbongan et al., 2003; Wiguna et al., 2013; dan Ketut,
2017).
Menurut Yusnaini (2010), pupuk hayati meningkatkan populasi bakteri pelarut P,
sehingga meningkatkan ketersediaan P dan efisiensi penggunaan posfat. Mikroba mengurai
bahan organik menjadi asam organik dan mikroba selulotik mengurai bahan organik menjadi
unsur mikro yang diperlukan dalam proses metabolisme dan dimanfaatkan oleh tanaman.
Bacilllus pantotkenticus yang yang terkandung dalam pupuk hayati dapat membantu
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ketersediaan hara dan meningkatkan serapan unsur hara sehingga tanaman dapat tumbuh dan
memberikan hasil yang tinggi. Pada bulan April saat awal kajian ini, intensitas hujan cukup
tinggi sehingga beberapa blok pertanaman mengalami kebanjiran yang mengganggu
pertanaman bawang. Fluktuasi produksi selalu terjadi pada usahatani bawang merah yang
disebabkan adanya perbedaan produksi di musim kemarau dan musim hujan. Pada musim
hujan intensitas serangan hama terutama Spodoptera exigua dan penyakit seperti Fusarium
semakin tinggi. Sehingga kegagalan panen sering terjadi pada musim hujan. Hal ini disebabkan
pada musim hujan, kelembaban udara lebih tinggi dibandingkan musim kemarau sehingga
intensitas serangan penyakit lebih tinggi. Sedangkan pada musim kemarau suhu udara lebih
tinggi dibandingkan musim hujan sehingga intensitas serangan hama lebih tinggi dibandingkan
intensitas serangan penyakit (Rosmahani et al., 1998).
KESIMPULAN
Penerapan ketiga paket teknologi pada budidaya bawang merah di Tanggamus relatif
tidak memberikan pengaruh pada pertumbuhan tanaman. Produksi tinggi didapat oleh teknologi
rekomendasi baik pada bawang merah varietas pikatan maupun super philipine, yaitu 31.67 ton
ha-1 dan 27.93 ton ha-1. Teknologi rekomendasi dan teknologi perbaikan produksinya lebih
tinggi 59.61% dan dengan 44.19% dibandingkan dengan teknologi petani, sedangkan produksi
teknologi rekomendasi 10.70% lebih tinggi dibanding budidaya bawang merah dengan
teknologi perbaikan.
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ABSTRACT
True Shallot Seed (not bulb) could be planted using seedling method. However,
information about TSS seedling media is limited. So that, trial about TSS seedling media was
done. Trial was held using Randomized Block Design one factor six level (P1 = cocopeat :
manure : soil (3 : 0 : 0); P2 = cocopeat : manure : soil : Tanah (2 : 1 : 0); P3 = cocopeat :
manure : soil (2 : 0 : 1); P4 = cocopeat : manure : soil (1 : 1 : 1); P5 = cocopeat : manure :
soil (1 : 2 : 0); P6 = cocopeat : manure : soil (1 : 0 : 2) with four replications. Data were
collected from germination, hypocotil length, speed of growth and acceleration of growth. The
data showed that seedling media had correlation with all characters. Media P1 smaller than
others for all characters. Although five treatments (P2-P6) not significantly different among
them.
Keywords : cocopeat, manure, soil
ABSTRAK
Bawang merah yang ditanam dengan menggunakan benih True Shallot Seed (TSS) dapat
dilakukan dengan cara disemai. Namun informasi tentang media semai TSS masih terbatas.
Oleh karena itu dilakukan percobaan mengenai media semai TSS. Percobaan dilakukan dengan
menggunakan Rancangan Acak Lengkap satu faktor (media semai) enam taraf, yakni : P1 =
kokopit : pupuk kandang : tanah (3 : 0 : 0); P2 = kokopit : pupuk kandang : tanah (2 : 1 : 0); P3
= kokopit : pupuk kandang : tanah (2 : 0 : 1); P4 = kokopit : pupuk kandang : tanah (1 : 1 : 1);
P5 = kokopit : pupuk kandang : tanah (1 : 2 : 0); P6 = kokopit : pupuk kandang : tanah (1 : 0 :
2) dan diulang empat kali. Parameter yang diamati antara lain daya berkecambah, panjang
hipokotil, kecepatan tumbuh dan laju pertumbuhan kecambah. Data yang diperoleh
menunjukkan bahwa media semai berpengaruh nyata semua parameter yang diamati. Perlakuan
P1 nyata lebih rendah dari kelima perlakuan lainya untuk semua parameter. Sedangkan antara
lima perlakuan tersebut (P2-P6) tidak berbeda nyata untuk semua parameter yang diamati.
Kata kunci : kokopit, pupuk kandang, tanah
PENDAHULUAN
Bawang merah (Allium cepa L.) termasuk tanaman sayuran yang banyak dibudidayakan
di Indonesia dan merupakan salah satu komoditas sayuran yang memiliki nilai ekonomis tinggi
karena unggul secara kompetitif (Waryanto et al., 2014). Keunggulan kompetitif ini disebabkan
petani lebih memilih tanam bawang merah dibandingkan tanaman yang lain. Hal ini
menyebabkan luas tanam bawang merah nasional tiap tahun meningkat. Dilihat dari data BPS,
di tahun 2019, produksi bawang merah di Indonesia mencapai 158,024 ton. Angka ini setara
dengan 15 ribu hektar dan membutuhkan sekitar 18rb ton benih umbi bawang merah.
Ketersediaan benih yang berkualitas dan berkesinambungan merupakan salah satu
faktor penentu keberhasilan usahatani bawang merah. Penyediaan benih bermutu secara
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kuantitas sangat terbatas setiap tahunnya. Pada umumnya petani menggunakan umbi bawang
merah sebagai bahan perbanyakan. Kebutuhan benih banyak dipenuhi dari umbi konsumsi atau
benih impor, namun penggunaan umbi seperti itu seringkali menurunkan kualitas hasil karena
mutu benih umbi kurang terjamin. Oleh karena itu, penggunaan biji botani bawang merah (true
shallot seed/TSS) sebagai bahan tanam merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan
produktivitas tanaman bawang merah (Sumarni et al., 2012). Beberapa keuntungan
menggunakan TSS adalah volume kebutuhan TSS lebih rendah dibandingkan dengan umbi
bibit sehingga penggangkutan dan penyimpanannya lebih mudah, menghasilkan tanaman yang
lebih sehat (Saputri et al., 2018), menghasilkan umbi berukuran lebih besar (Pangestuti et al.,
2011) dan secara ekonomi lebih menguntungkan (Rahayu et al., 2019; Makhziah et al., 2019).
Namun perbanyakan dengan menggunakan TSS belum banyak dilakukan oleh petani. Hal ini
disebabkan karena ketersediaan TSS masih terbatas dan belum ditemukan teknologi
pembibitannya/penyemaian. Melalui penyemaian, penggunaan TSS yang diperlukan lebih
hemat, bibit lebih kuat dan lebih tegar (Sumarni & Rosliani 2010).
Penelitian terkait persemaian TSS telah dilakukan meliputi beberapa aspek namun
masih terbatas. Peningkatan perkecambahan TSS dengan GA3 dilakukan oleh Sinaga et al.,
(2016) dan Brar et al., (2020). Teknik penyemaian alur pada semaian TSS lebih baik dari
penyemaian Teknik sebar dengan populasi 4 gram per meter (Pernando et al., 2019).
Penggunaan mikroba pada TSS juga pernah dilakukan Triharyanto et a., (2019). Oleh karena
itu, diperlukan penelitian mengenai media semai terbaik dan kompak pada pertumbuhan bibit
bawang merah asal TSS.
Banyak bahan yang digunakan sebagai media semai. Salah satunya limbah buah kelapa
berupa sabut kelapa. Limbah sabut kelapa biasanya diolah menjadi cocofiber (serat sabut) dan
cococoir (serbuk sabut). Cocofiber berbentuk serat dan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan
baku industry karpet, jok kendaraan, dashboard kendaraan, springbed, dan hardboard
(Sepriyanto, 2019). Kokopit adalah olahan serbuk kelapa yang berasal dari mesocarp buah
kelapa. Kokopit dapat digunakan antara lain untuk memecah dormansi benih lengkuas (Rivai
et al., 2015); dapat digunakan sebagai bahan untuk menyimpan benih rekalsitran (Nurhayani et
al., 2019); dimanfaatkan sebagai bahan media hidroponik (Ramadhan et al., 2015; Harjoko et
al., 2018; Taofik et al., 2019; Yanti et al., 2020) atau bahan alternatif aquaponic (Alam et al.,
2020); dan yang umum adalah sebagai media semai atau tanam berbagai tanaman hias/bunga
semisal cempaka (Irawan et al., 2014), krisan pot (Singh et al., 2015); tanaman
hutan/perkebunan semisal kapas (Singh et al., 2013), kelapa sawit (Andri et al., 2016),
Radermarchera xylocarpa and Dolicandrone falcata (Trivedi et al, 2016), gaharu (Riana et al.,
2017), sengon laut (Ramadhan et al., 2018), karet (Cahyo et al., 2019, kakao (Saputra et al.,
2019), kayu manis (Nurhayati et al.,2019), tembakau (Fatmawati 2020); tanaman ubi-ubian
semisal porang (Handayani et al., 2019), ubi jalar (Wiyanti et al., 2018), bengkuang (Rosalyne,
2019). Tanaman sayuran (Kotur, 2014) semisal cabai (Harjoko et al., 2018), kentang (Sutari et
al., 2018; Putra et al., 2019), horenso (Simanjuntak et al., 2018), jamur tiram (Jayanti, 2015;
Rambey et al., 2018), kale (Taofik et al., 2019; Yanti et al., 2020)); tanaman buah antara lain
pepaya (Bhardwaj, 2013; Desai et al., 2017; Dayeswari, et al., 2017), jeruk (Prajapati et al.,
2017), Nangka (Gawankar et al., 2019) dll. Namun informasi penggunaan kokopit pada TSS
masih terbatas (Sopha et al., 2015; Thoriqussalam et al., 2019). Oleh karena itu dilakukan
penelitian media semai pada benih TSS menggunakan kokopit.
BAHAN DAN METODE
Penelitian akan dilaksanakan pada bulan April-Agustus 2017 di KP. Margahayu, Balai
Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang. Bahan yang digunakan adalah benih TSS varietas
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Pancasona, tanah, pupuk kandang, kokopit, SP 36 dan label. Percobaan disusun dalam
rancangan acak lengkap non faktorial dengan 6 perlakuan media yang diulang sebanyak 4 kali.
Perlakuan media semai terdiri atas :
P1 = kokopit : pupuk kandang : tanah (3 : 0 : 0)
P2 = kokopit : pupuk kandang : tanah (2 : 1 : 0)
P3 = kokopit : pupuk kandang : tanah (2 : 0 : 1)
P4 = kokopit : pupuk kandang : tanah (1 : 1 : 1)
P5 = kokopit : pupuk kandang : tanah (1 : 2 : 0)
P6 = kokopit : pupuk kandang : tanah (1 : 0 : 2)
Tiap satuan percobaan dibutuhkan benih sebanyak 2 gr sehingga diperlukan 24 gram
benih TSS.Tempat persemain berupa tray yang berisi 105 lubang. Masing-masing perlakuan
diolah dan diaduk rata kemudian dimasukkan ke dalam tray. Setelah itu, benih ditanam
sebanyak 1 biji/lubang kemudian ditutup dengan tanah halus dan plastik. Tray diletakkan di
dalam screenhouse. Bibit asal TSS yang tumbuh dipelihara (pengendalian hama dan penyakit
serta penyiangan) dan disiram sebanyak 2 kali sehari pada pagi dan sore hari menggunakan
embrat. Variabel yang diamati adalah panjang kecambah, daya berkecambah, kecambah
abnormal, kecepatan tumbuh, dan laju pertumbuhan kecambah.
1. Panjang kecambah diperoleh dengan mengukur panjang kecambah pada pengamatan
pertama (First Day Count/FDC) yaitu pada hari ke 6 kecambah yang tumbuh normal.
2. Daya berkecambah diperoleh dengan rumus:
Daya kecambah ditentukan dengan menghitung jumlah benih yang berkecambah normal
pada hari ke-6 (First Day Count/FDC) dan hari ke-12 (Last Day Count/LDC) dengan
rumus:
𝐷𝐵 (%) =

∑ 𝐾𝑁 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐹𝐷𝐶 + ∑ 𝐾𝑁 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐿𝐷𝐶
𝑥 100%
∑ 𝑏𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚

Keterangan:
KN = kecambah normal

3. Kecambah abnormal diperoleh dengan menghitung jumlah yang tumbuh tidak normal.
Kriteria tidak normal pada kecambah TSS adalah kecambah rusak, akar primer pendek,
bentuk kecambah cacat, perkembangan bagian-bagian penting lemah dan kurang
seimbang.
Jumlah kecambah abnormal
Kecambah abnormal
Jumlah contoh benih yang di uji
=
4. Kecepatan tumbuh diperoleh dengan rumus:
Kecepatan tumbuh dihitung menggunakan rumus:
𝑡𝑛

𝐾𝑁
𝑁
𝐾𝐶𝑇 = (%
)=∑
𝑒𝑡𝑚𝑎𝑙
𝑡
0

KCT

= kecepatan tumbuh

t

= waktu pengamatan ke-i

N

= Persentase kecambah normal setiap waktu pengamatan

tn

= waktu akhir pengamatan (Last Day Count) (hari ke-12)

1 etmal

= 1 hari
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5. Laju pertumbuhan kecambah
Laju pertumbuhan kecambah ditentukan dengan membagi bobot kering kecambah normal
dengan jumlah kecambah normal.
Data yang diperoleh dihitung rata-ratanya dan dianalisis ragam kemudian diuji lanjut
dengan uji BNJ dengan taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum penelitian berjalan dengan baik. Pertumbuhan benih TSS diamati mulai
hari pertama semai hingga hari terakhir pengamatan (LDC). Dari hasil analisis ragam terlihat
bahwa perlakuan media semai memberikan pengaruh yang nyata pada panjang hipokotil, daya
berkecambah, kecambah abnormal, kecepatan tumbuh, dan laju pertumbuhan kecambah
dengan koefisien keragaman antara 10.36-31.29%. Angka ini tergolong rendah sehingga
dikatakan kondisi lingkungannya seragam (Tabel 1).
Tabel 1. Rekapitulasi sidik ragam
Peubah

Perlakuan

KK (%)

Panjang hipokotil

**

14.24

Daya berkecambah

**

10.36

Kecambah abnormal

**

15.62

Kecepatan tumbuh

**

11.37

Laju pertumbuhan kecambah

**

31.29

* = berpengaruh nyata pada P<0.05, ** = berpengaruh nyata pada P<0.01, tn = tidak berpengaruh nyata

Pada Tabel 2 ditampilkan respon perlakuan media terhadap panjang hipokotil, daya
berkecambah, dan jumlah kecambah abnormal. Panjang hipokotil pada semua perlakuan tidak
berbeda nyata kecuali dengan P1. Panjang hipokotil terbesar ditunjukkan oleh perlakuan P4
(10.87 cm) dan terkecil ditunjukkan oleh perlakuan P1 (5.25 cm). Panjang hipokotil pada
perlakuan P4 dua kali lipat dari perlakuan P1. Dari hasil penelitian Sinaga et al. (2016) yang
menguji TSS varietas Pancasona di laboratorium menggunakan uji di atas kertas, diketahui
panjang hipokotil 4.25 cm. Angka ini adalah murni hasil cadangan makanan yang ada di benih
sedangkan ketika ditanam di media bernutrisi (P1-P6), panjang hipokotil melebihi potensi
benihnya.
Daya berkecambah diperoleh dengan menghitung jumlah kecambah normal pada
periode waktu tertentu (hari keenam dan kedua belas). Kecambah normal merupakan kecambah
yang menunjukan potensi untuk berkembang lebih lanjut hingga menjadi tanaman normal.
Kriteria kecambah normal diantaranya adalah kecambah yang memiliki perkembangan sistem
perakaran yang baik; terutama akar primer dan akar seminal paling sedikit dua; perkembangan
hipokotil baik dan sempurna tanpa ada kerusakan pada jaringan; pertumbuhan plumula
sempurna dengan daun hijau tumbuh baik; epikotil tumbuh sempurna dengan kuncup normal
dan memiliki satu kotiledon untuk kecambah dari monokotil dan dua bagi dikotil.
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Tabel 2. Panjang hipokotil, daya berkecambah, dan jumlah kecambah abnormal benih TSS
pada berbagai media semai
Perlakuan

Panjang
Hipokotil
(cm)

DB
(%)

ΣKA
(%)

P1= kokopit : pupuk kandang : tanah (3 : 0 : 0)

5.25b

41.25b

58.75a

P2 = kokopit : pupuk kandang : tanah (2 : 1 : 0)

9.69a

66.50a

33.50b

P3 = kokopit : pupuk kandang : tanah (2 : 0 : 1)

10.77a

62.75a

37.25b

P4 = kokopit : pupuk kandang : tanah (1 : 1 : 1)

10.87a

64.50a

35.50b

P5 = kokopit : pupuk kandang : tanah (1 : 2 : 0)

9.98a

64.50a

35.50b

P6 =kokopit : pupuk kandang : tanah (1 : 0 : 2)

10.33a

61.25a

38.75b

HSD 5%

3.12

14.40

14.40

Keterangan : DB = Daya berkecambah; ΣKA = Kecambah abnormal

Daya berkecambah benih TSS varietas pancasona pada penelitian ini menunjukkan
tidak berbeda nyata antara semua perlakuan kecuali dengan perlakuan P1. Perlakuan P1 yang
hanya menggunakan media kokopit memiliki daya berkecambah paling rendah dibandingkan
semua perlakuan (41.25%). Daya berkecambah tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan P2
(66.50%). Daya berkecambah yang rendah pada P1 kemungkinan dapat disebabkan oleh
beberapa hal.
Pertama, kemungkinan dikarenakan kandungan tanin yang terlalu tinggi pada perlakuan
P1 yang komposisi kokopitnya paling tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Kokopit adalah
bahan yang dilaporkan memiliki senyawa tanin yang bisa meracuni tanaman. Sukarman et al.
(2012) menyatakan bahwa zat tanin merupakan senyawa penghalang mekanis dalam
penyerapan unsur hara. Dalam penelitiannya, respons yang diberikan dari pengaruh
penggunaan kokopit terhadap pertumbuhan bibit sengon adalah menjadikan ukuran daun lebih
kecil dan berwarna kekuning-kuningan, akibatnya bibit sengon mengalami pertumbuhan tinggi
dan diameter yang lambat. Tanaman pada perlakuan P1 banyak menyerap tanin sehingga
tanaman teracuni dan akhirnya daya berkecambah TSS perlakuan P1 lebih rendah dibandingkan
perlakuan lain. Kecambah yang teracuni tanin ini dapat dibuktikan dari persentase kecambah
abnormal yang tinggi di perlakuan P1(58.75%) dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Kadar
tanin dapat diturunkan dengan perendaman kokopit selama beberapa hari dengan air mengalir.
Kedua, kemungkinan disebabkan C/N rasio yang tinggi pada media perlakuan P1
dibandingkan perlakuan lainnya. Kokopit adalah media yang berbentuk serbuk yang berasal
dari sabut kelapa. Kokopit mentah memiliki C/N rasio (112:1) dan lignin tinggi yang dapat
membuat unsur-unsur tidak dapat bergerak. C/N ini dapat diturunkan dengan mengkomposkan
kokopit sehingga C/N dapat turun hingga 30:1 (Krishnapillai et al., 2020). Pada penelitian Dewi
et al., (2019) juga membuktikan bahwa kelapa yang telah difermentasikan memiliki C/N lebih
rendah dibandingkan yang segar/mentah. Salah satu cara mengkomposkan kokopit adalah
dengan mencampurkan kokopit dengan tanah atau media lain atau dengan mikroba (Dayeswari
et al., 2017). Cahyo et al., 2019 tidak merekomendasikan penggunaan kokopit secara tunggal.
Lebih lanjut Cahyo et al., 2019 menyebutkan penggunaan kokopit harus penyeimbang pupuk
agar dapat memberikan nutrisi yg tidak ada di kokopit. Penggunaan hanya kokopit saja
menurunkan tinggi tanaman karet dibandingkan jika dg kombinasi tanah dan kokopit.
Pengkomposan atau pencampuran dengan bahan lain akan memperbaiki sifat-sifat kokopit
sehingga baik sebagai media tanam (Krishnapillai et al., 2020). Fermentasi kokopit dan pupuk
kendang kambing dicampur dg tanah/pasir setelah 5 minggu difermentasi dapat meningkatkan
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bobot segar dan kering tanaman plantlet tembakau di media aklim (Fatmawati et al., 2020).
Mengkomposkan kelapa dapat meningkatkan bakteria mendegradasi lignin dan selulosa. Ada
bakteri pelarut fosfat, bakteri penghasil IAA, bakteri penghasil siderofor, bakteri penghancur
lignin dan selulosa dan juga menghasilkan enzim proteolitik (Dewi et al., 2019). Dengan adanya
pencampuran kokopit dengan bahan lain (Perlakuan P2-P6) maka terjadi fermentasi dan
dihasilkan bakteri-bakteri yang dapat meningkatkan zat yang berguna bagi pertumbuhan
tanaman. Lebih lanjut Dewi et al. (2019) menambahkan bahwa siderofor berkontribusi dalam
penyerapan nutrisi tanaman; meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengendalikan pathogen
yang menyerang tanaman dll. Triharyanto et al. (2019) juga menjelaskan bahwa adanya bakteri
pelarut fosfat tidak meningkatkan pertumbuhan yang signifikan jika tidak ada bakteri
pencampur nitrogen.
Ketiga, porositas media yang terlalu tinggi pada P1. Kokopit diketahui memiliki tingkat
porositas yang tinggi dibandingkan media lain seperti tanah, pupuk kandang, dll. Porositas yang
tinggi pada kokopit dikarenakan kokopit memiliki banyak pori-pori mikro sehingga daya
pegang airnya juga tinggi (Hasriani et al., 2013; Saputra et al., 2019). Menurut Istomo dan
Valentino (2012), kokopit mampu menyimpan air dengan kuat sehingga memiliki kapasitas
menahan air yang cukup tinggi sehingga menyebabkan pertukaran gas pada media mengalami
hambatan karena media jenuh oleh air. Hal ini terjadi karena ruang pori makro yang seharusnya
terisi oleh udara ikut terisi oleh air sehingga akar mengalami hambatan dalam pernapasan. Oleh
karena itu, udara dalam media cocopeat akan semakin berkurang sehingga dapat menghambat
pertumbuhan tanaman dan menyebabkan benih tersebut mati atau tumbuh abnormal. Media
dengan daya pegang air yang tinggi ini baik jika ditambahkan pada media kering atau berpasir
dengan daya pegang air yang rendah seperti tanah ultisol (Hasriani et al. (2013; Krishnapillai
et al., 2020). Kadar air dan daya simpan air kokopit menurut Hasriani et al. (2013) adalah 119%
dan 695.4%. Kotur (2014) menyatakan bahwa penambahan tanah pada media kokopit dapat
meningkatkan kepadatan media dan menurunkan kadar air sehingga porositas tanah turun.
Kalaivani et al., 2019 menyatakan bahwa campuran bahan organik lain pada kokopit
meningkatkan bulk density (kepadatan media), kepadatan partikel, menurunkan porositas
menurunkan kelembaban, menurunkan kapasitas pegang tanah, menurunkan laju evaporasi
bahan kokopit saja. Sehingga dengan adanya tambahan bahan organik lain seperti pada
perlakuan P2-P6, maka media dapat mencapai kondisi yang baik untuk tanaman.
Keempat, pH yang terlalu rendah pada perlakuan P1. Menurut Rivai et al., 2015, pH
kokopit paling rendah dibandingkan dengan media yang lain seperti kompos, arang sekam, pasir.
Kondisi pH rendah dapat membuat nutrisi yang dibutuhkan tanaman tidak dapat diserap
tanaman. Dengan adanya penambahan media lain yang pH nya lebih tinggi, pH media
campuran (P2-P6) akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan media tunggal (P1). Dengan
naiknya pH, mobilitas unsur akan lancar dan tanaman dapat menyerap unsur-unsur yang
dibutuhkan dengan baik dan pertumbuhan tanaman pun akan baik. Campuran kokopit dengan
tanah 3:1 meningkatkan pH, pertukaran Ca dan Mg tapi menurunkan ketersediaan P dan S serta
semua unsur mikro yang dapat diekstrak oleh DTPA (diethylenetriaminepentaacetic acid)
seperti tembaga (Co), besi (Fe), mangan (ma), dan seng (zinc) (Kotur, 2014).
Kelima, Jenis tanaman atau varietas. Perbedaan tanaman atau varietas memberikan
respon yang berbeda terhadap perlakuan media kokopit. Kotur (2014) menemukan bahwa
respon pertumbuhan yang diberikan berbagai jenis sayuran berbeda-beda terhadap
penggunaan media kokopit. Sinaga et al., 2016 menambahkan bahwa daya berkecambah,
indeks vigor, PTM, panjang akar, panjang hipokotil TSS dipengaruhi oleh jenis varietas.
Kecepatan tumbuh dan laju pertumbuhan kecambah dapat dilihat pada Tabel 3. Terlihat
bahwa kecepatan tumbuh diantara perlakuan tidak berbeda nyata kecuali pada P1 yang nyata
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lebih rendah dibandingkan perlakuan yang lain. Meskipun tidak berbeda nyata Perlakuan P4
memiliki kecepatan tumbuh paling tinggi diantara perlakuan P2-P6 (10.18%/etmal). Begitu
juga dengan laju pertumbuhan kecambah, perlakuan P4 (0.05%/etmal) memiliki laju
pertumbuhan kecambah tertinggi meski tidak berbeda nyata dengan semua perlakuan kecuali
dengan P1 (0.02 mm/kecambah).
Tabel 3. Kecepatan tumbuh dan dan laju pertumbuhan kecambah benih TSS pada berbagai
media semai
KCT
(% etmal)

Perlakuan

LPK
(mg/kecambah)

P1= kokopit : pupuk kandang : tanah (3 : 0 : 0)

5.16b

0.02b

P2 = kokopit : pupuk kandang : tanah (2 : 1 : 0)

9.77a

0.04a

P3 = kokopit : pupuk kandang : tanah (2 : 0 : 1)

9.85a

0.04ab

P4 = kokopit : pupuk kandang : tanah (1 : 1 : 1)

10.18a

0.05a

P5 = kokopit : pupuk kandang : tanah (1 : 2 : 0)

10.07a

0.03ab

P6 =kokopit : pupuk kandang : tanah (1 : 0 : 2)

9.76a

0.03ab

HSD 5%

2.40

0.02

Keterangan : KCT = kecepatan tumbuh; LPK = Laju pertumbuhan kecambah

Komposisi P1 yang merupakan 100% kokopit diduga mengandung zat penghambat
pertumbuhan (tanin) pada benih TSS. Dan sebaiknya digunakan menggunakan campuran bahan
lain dengan komposisi tertentu untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik. Perlakuan semua
kombinasi media kokopit, pupuk kandang dan tanah (P2-P6) dapat digunakan sebagai media
semai benih TSS. Hal ini senada dengan penelitian Sopha et al. (2015) yang menghasilkan
bahwa kombinasi media semai tidak berbeda nyata pada daya tumbuh benih TSS. Lebih lanjut
Sopha et al. (2015) menyatakan bahwa komposisi kokopit, pupuk kandang, tanah 1:1:1 lebih
efisien karena dapat menghasilkan benih yang tumbuh lebih banyak dibandingkan dengan
perlakuan yang lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan perlakuan
P4 (kokopit : pupuk kandang : tanah (1 : 1 : 1)) lebih baik diantara semua perlakuan kombinasi
media yang ada. Dengan nutrisi yang cukup dari campuran kokopit, pupuk kandang dan tanah,
pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak terganggu. Kokopit pada dasarnya memiliki
kemampuan mengikat dan menyimpan air yang sangat kuat. Dengan tekstur remah dan
porositas yang baik, kokopit dengan campuran tanah dan pupuk kandang dapat dijadikan media
semai TSS.
Pada penelitian ini P1 (kokopit tunggal) merespon lebih rendah dibandingkan perlakuan
kombinasi kokopit dengan bahan lain (P2-P6) juga terjadi pada tanaman lain. Media kokopit
merespon lebih rendah pertumbuhan bibit cempaka untuk media sapih dibandingkan dengan
topsoil (Irawan et al., 2014). Penggunaan kokopit secara tunggal memberikan pengaruh yang
lebih rendah pada pertumbuhan sengon laut dibandingkan dengan campuran media tanah dan
kokopit (Ramadhan et al., 2018)
Media kombinasi kokopit (P2-P6) yang memberikan respon yang tidak berbeda nyata
antar perlakuan kombinasi kokopit dengan bahan lain terhadap pertumbuhan benih TSS juga
terjadi pada tanaman yang lain. Perlakuan ketebalan kokopit pada media tanam tidak
memberikan perbedaan yg nyata pada pertumbuhan dan hasil kentang (Putra et al., 2019)
Media kombinasi kokopit dengan bahan lain (P2-P6) memberikan pengaruh yang lebih
baik dibandingkan dengan media tanpa kokopit (P1) banyak terjadi di tanaman. Penggunaan
kombinasi media tandan kosong kelapa sawit dengan campuran kokopit dengan berbagai dosis
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memberikan pertumbuhan benih kelapa sawit lebih tinggi dibandingkan dengan media tunggal
kokopit (Andri et al., 2016). Kombinasi kokopit mempercepat perkecambahan dan
meningkatkan/mempercepat pertumbuhan tanaman pepaya (Bhardwaj, 2013; Desai et al., 2017;
Dayeswari et al. 2017) jeruk (Prajapati et al., 2017), gaharu (Riana et al., 2017), kentang (Sutari
et al., 2018), horenso (Simanjuntak et al., 2018), ubi jalar (Wiyanti et al., 2018), porang
(Handayani et al., 2018), nangka (Gawankar et al., 2019), bengkuang (Rosalyne, 2019), caisim
dengan system hidroponik (Taofik et al., 2019), karet Cahyo et al., 2019), kakao
(Thoriqussalam et al., 2019), kale (Yanti et al., 2020). Tentunya dengan perbandingan yang
berbeda untuk jenis tanaman yang berbeda. Singh et al. (2015) menyebutkan 75% kokopit dan
25% pupuk kendang merupakan komposisi media yang ideal untuk krisan pot. Cahyo et al.,
2019 menyatakan kokopit : tanah = 4:1 dapat dijadikan pengganti media tanah untuk bibit karet.
Namun pada beberapa penelitian, disebutkan penggunaan campuran kokopit
menurunkan atau memberikan pertumbuhan atau hasil yang sama dengan tanpa kokopit.
Campuran tanah dan kokopit memberikan pengaruh lebih rendah daripada campuran tanah dan
pupuk kendang pada tanaman kapas (Singh et al., 2013). Penggunaan kokopit dan tapioka dapat
digunakan untuk pertumbuhan jamur tiram (Jayanti, 2015) dan penggunaan 50% kokopit untuk
media jamur tiram memberikan pertumbuhan jamur tiram lebih baik dibandingkan dengan
perlakuan kombinasi lain tetapi hasilnya masih di bawah media jamur dengan serbuk gergaji
saja (Rambey et al., 2018). Pada cabai dengan sistem aeroponic, kokopit memberikan hasil yg
baik sama dg arang sekam (Harjoko et al., 2018). Saputra et al., 2019 menyebutkan bahwa
kombinasi kokopit berbagai taraf atau tanpa kokopit memberikan pengaruh yg sama pada
pertumbuhan bibit kakao. Penggunaan kokopit pada media tanam stek kayu manis memberikan
hasil yang setara dengan arang sekam (Nurhayani et al., 2020).
Pada tanaman lain, media tunggal kokopit memberikan pertumbuhan yang lebih baik
dibandingkan dengan media kombinasi kokopit dengan bahan lain. Panjang akar, initial
germination rate perlakuan media kokopit pada benih lengkuas lebih tinggi daripada media
tunggal pasir, arang sekam atau compost tetapi memiliki klorofil paling rendah (Rivai et al.,
2015). Perkecambahan benih tanam pohon Radermarchera xylocarpa dan Dolicandrone
falcata Trivedi lebih tinggi dibandingkan dengan media kombinasi kokopit dengan pasir atau
tanah atau tanah saja (Trivedi et al., 2016).
KESIMPULAN
Kombinasi kokopit : pupuk kandang : tanah = 1 : 1 : 1 memberikan hasil paling baik
untuk peubah panjang hipokotil, kecepatan tumbuh dan laju pertumbuhan kecambah benih TSS
varietas Pancasona dibandingkan dengan media kokopit secara tunggal tetapi tidak berbeda
nyata dengan media kokopit dengan berbagai kombinasi bahan media lain.
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Efektivitas Pupuk An-Organik “Healing Kristal N” terhadap Pertumbuhan
dan Hasil Bawang Merah (Allium cepa var.)
Effectiveness of Inorganic Fertilizer "Healing Crystal N" on Growth and
Yield Of Shallots (Allium cepa var.)
Eni Fidiyawati1*, Dwi Setyorini1
BPTP Jawa Timur Jl. Raya Karangploso Km 4 Malang Jatim, Telp. 081230836460
*

email korespondensi: fidiya_world@yahoo.com

ABSTRACT
Shallots are a commodity that affects regional economic inflation. Consumption of
shallots increases every year. In 2014 it was 2.64 kg-1capita-1year-1, increasing to 3,468 kg1
capita-1year-1 in 2016. The purpose of the study is to find out the effectiveness of an-organic
fertilizer "Healing Crystal N" against the growth and yield of shallot plants. The research site
was conducted in Tawangargo village, Karangploso sub-district, Malang district. Using
Random Group Design (RAK), 2 factors with replay 4 times. The first factor, the recommended
fertilizer dose is 3 doses (0, 1/2 and 1 dose), the second factor of fertilizer dose "Healing Crystal
N" (0.2 g.l-1, 4 g.l-1, 6 g.l-1). The interval of fertilizer administration is carried out at 7-10 days.
Administration of 6 g.l-1 dose of an-organic fertilizer "Healing Crystal N" along with npk
dosage recommendations affects plant growth and yield. The highest per ha production in
plants treated with 1 dose of NPK recommendations plus 6 g/l "Healing Crystal N". The highest
RAE score was 185.37% on the treatment of 1 recommended NPK dose plus 6 g.l-1 of "Healing
Crystal N", and economically with the highest R/C calculation, which was 2.55. The highest
farmer income on fertilizer recommended crops 1 dose plus 6 g/l fertilizer "Healing Kristal N",
generating a net income of Rp. 149,506,790,- per ha.
Keywords : organic fertilizer, shallot, yield.
ABSTRAK
Bawang merah merupakan komoditas yang mempengaruhi inflasi ekonomi daerah.
Konsumsi bawang merah meningkat tiap tahun. Tahun 2014 sebesar 2.64 kg-1capita-1year-1,
meningkat menjadi 3.468 kg 2.64 kg-1capita-1year-1kapita 2.64 kg-1capita-1year-1tahun pada
tahun 2016. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas pupuk an-organik “Healing
Kristal N” terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah. Lokasi penelitian
dilakukan di desa Tawangargo, kecamatan Karangploso, kabupaten Malang. Menggunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK), 2 faktor dengan ulangan sebanyak 4 kali. Faktor pertama,
dosis pupuk anjuran sebanyak 3 dosis (0 , ½ dan 1 dosis), faktor kedua dosis pupuk “Healing
Kristal N” (0, 2g.l-1, 4 g.l-1, 6 g.l-1). Interval pemberian pupuk dilakukan pada 7-10 hari sekali.
Pemberian 6 g.l-1 dosis pupuk an-organik “Healing Kristal N” bersamaan dengan dosis NPK
rekomendasi mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Produksi per ha tertinggi pada
tanaman yang diperlakukan dengan 1 dosis NPK rekomendasi ditambah 6 g.l-1 “Healing Kristal
N” . Nilai RAE tertinggi yaitu 185.37% pada perlakuan 1 dosis NPK rekomendasi ditambah
6 g/l “Healing Kristal N”, dan secara ekonomi dengan perhitungan R/C tertinggi, yaitu 2.55.
Pendapatan petani tertinggi pada tanaman yang di pupuk rekomendasi 1 dosis ditambah dengan
6 g/l pupuk “Healing Kristal N”, menghasilkan pendapatan bersih Rp. 149,506,790,- per ha.
Kata kunci : bawang merah, hasil, pupuk anorganik.
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PENDAHULUAN
Bawang merah merupakan komoditas yang mempunyai peranan penting dalam
kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bahkan harga bawang merah sangat nyata
mempengaruhi nilai inflasi ekonomi daerah, khususnya inflasi kota Malang (Rizaldy, 2016).
Konsumsi bawang merah meningkat dari tahun ke tahun, tahun 2014 sebesar 2.64
kg/kapita/tahun, meningkat menjadi 2.94 kg-1kapita-1tahun-1 pada tahun 2015, dan tahun 2016
menjadi 3.468 kg-1kapita-1tahun-1. Sedangkan produktivitas bawang merah menurun selama
tiga tahun, tahun 2014 produktivitas bawang merah sebesar 9.57 ton ha-1, produktivitas tahun
2015 menurun menjadi 9.00 ton ha-1 dan tahun 2016 produktivitas menurun menjadi 8.42 ton
ha-1 (Badan Pusat Statistik, 2016).
Untuk meningkatkan produktivitas bawang merah perlu meningkatkan pertumbuhan
dan hasil bawang merah, salah satunya dengan pemberian pupuk berimbang. Rekomendasi
pupuk bawang merah di Jawa Timur, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
menggunakan dosis pupuk 200 kg.ha-1 Urea/ZA, 200 kg.ha-1 KCl, 150 kg.ha-1 SP-36, 100-200
kg.ha-1 NPK, dan pupuk organik 5-15 ton ha-1 (Baswarsiati et al., 2013). Peneliti dari Balai
Penelitian Sayur mencoba dosis perbaikan untuk pemupukan bawang merah penggunaan 200
kg.ha-1 N, 135 kg.ha-1 P2O5, dan 150 kg K2O, menghasilkan produksi sama dengan penggunaan
pupuk dosis tinggi 300 kg.ha-1 N, 150 kg.ha-1 P2O5 dan 200 kg.ha-1 K2Om (Suwandi et al.,
2012). Pada penelitian lain, terjadi interaksi antara pemupukan N dan K terhadap tinggi
tanaman, jumlah daun, bobot umbi basah dan kering bawang merah, tetapi tidak terjadi interaksi
terhadap jumlah anakan per rumpun, diameter umbi, dan jumlah umbi per rumpun. Dosis 250
kg.ha-1 pupuk N dan dosis 100 kg.ha-1 pupuk K dapat menghasilkan bobot umbi kering tertinggi,
sebesar 64.69 g.rumpun-1 (Supariadi et al., 2017).
Pada penelitian pupuk kalium, diperoleh hasil bahwa bentuk pupuk kalium ternyata
tidak berpengaruh nyata terhadap parameter pertumbuhan seperti tinggi tanaman, jumlah tunas,
dan bobot kering tanaman. Namun, pada parameter panen, bentuk pupuk kalium berpengaruh
nyata. Tanaman yang mendapat pupuk K dalam bentuk K2SO4 menghasilkan umbi kering per
tanaman, umbi segar per petak, dan hasil umbi kering per petak lebih tinggi, dibandingkan
dengan tanaman yang diberi pupuk K dalam bentuk KCl. Penggunaan pupuk kalium sulfat tidak
meningkatkan kualitas umbi bawang merah pada saat panen dibandingkan dengan penggunaan
pupuk kalium klorida. Dosis pupuk kalium mulai 50 kg.ha-1 sampai 250 kg.ha-1 K2O, tidak
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman seperti tinggi tanaman, jumlah tunas per
tanaman, jumlah daun per tanaman. Tidak berpengaruh juga terhadap bobot kering tanaman,
hasil umbi segar dan umbi kering, baik per tanaman maupun per petak (Gunadi, 2009). Pada
penelitian tentang pupuk sulfur diperoleh hasil bahwa bobot kering tanaman umur satu bulan,
bobot kering umbi saat panen, bobot umbi kering dan kelas umbi dipengaruhi secara nyata
pupuk dengan kandungan sulfur, blotong, dan interaksinya. Sedangkan susut bobot umbi tidak
dipengaruhi oleh sulfur, blotong, dan interaksinya. Pemberian 40 ppm S dan 75 g.pot-1 blotong,
menghasilkan umbi kering dengan bobot tertinggi (Muhammad et al., 2003).
Pemberian pupuk Urea 80% + ZA 20% + Pupuk Daun Growmore (10-55-10) memberi
hasil yang lebih baik pada panjang tanaman, bobot umbi segar dan bobot susut setelah panen
selama masa simpan 1 bulan. Pemberian pupuk daun Growmore (10-55-10) yang
dikombinasikan dengan Urea 80% + ZA 20% meningkatkan panjang tanaman pada umur 42
HST sebesar 15-19%, 56 HST sebesar 18% dan bobot umbi segar, serta mengurangi susut umbi
panen hingga 22.56% (Herwanda et al., 2017). Peningkatan dosis pupuk organik cair Titonia
1200 ml/tanaman tidak meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman bawang merah
secara nyata. Interval waktu pemberian pupuk organik cair Titonia nyata meningkatkan tinggi
tanaman 4 MST, diameter umbi, dan bobot kering jual umbi per plot, tetapi tidak berbeda nyata
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pada jumlah daun, jumlah umbi, bobot basah umbi per rumpun, bobot basah umbi per plot, dan
bobot kering jual umbi per sampel. Interaksi antara dosis pupuk dan interval waktu pemberian
tidak berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter pengamatan (Azyyati et al., 2016).
Penambahan konsentrasi pupuk organik cair memberikan pengaruh pada semua
parameter pengamatan kecuali jumlah umbi. Pemberian pupuk anorganik 100% (kontrol)
memiliki angka paling tinggi dibandingkan dengan semua perlakuan penambahan konsentrasi
pupuk organik cair pada semua parameter pengamatan dan tidak berbeda dengan penambahan
POC 8 g.l-1. Penambahan pupuk organik cair 8 g.l-1 dapat direkomendasikan untuk tanaman
bawang merah (Rahayu et al., 2016). Pupuk organik cair berpengaruh terhadap peningkatan
jumlah umbi dan berat basah umbi bawang merah. Konsentrasi 4 g.l-1 menghasilkan jumlah
umbi terbanyak dan konsentrasi 5 g.l-1 menghasilkan berat basah uumbi tertinggi (Setiyowati
et al., 2010). Pemberian pupuk organik cair super ACI mampu meningkatkan tinggi tanaman
hingga 19.90%, jumlah daun 29.39% dan produksi per plot 20.10% pada pemberian 9 g.l-1 air.
Interaksi pemberian kompos kulit kopi dan pupuk organik cair super ACI mampu
meningkatkan diameter umbi persampel hingga 57.98% pada pemberian 90 g kompos/tanaman
dan 6 ml.l-1 air (Sahputra et al., 2013). Respon tinggi tanaman pada umur 20, 40 dan 60 hari
setelah tanam, jumlah daun pada umur 20, 40 dan 60 hari setelah tanam, jumlah anakan pada
umur 40 dan 60 hari setelah tanam, berat umbi per petak, dan produksi umbi berbeda sangat
nyata terhadap konsentrasi POC Nasa. Produksi umbi paling tinggi dihasilkan pada perlakuan
POC Nasa dengan konsentrasi 3 ml l-1 air yaitu 9.12 Mg ha-1 (Nugrahini, 2013). Sedangkan
pada penelitian yang lain, pemberian berbagai unsur hara (makro-mikro), vitamin, protein dan
zat pengatur tumbuh (ZPT) yang diberikan dengan dosis anjuran maupun dosis triple pada
system budidaya bawang merah dalam keadaan optimal tidak dapat memperbesar diameter
umbi, panjang umbi, tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah umbi per rumpun serta berat basah
tanaman (Irfan, 2013).
Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pupuk an-organik “Healing
Kristal N” terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah.
BAHAN DAN METODE
Lokasi penelitian dilakukan di lahan sawah di desa Tawangargo, kecamatan
Karangploso, kabupaten Malang, dengan luas ± 0.1 ha. Pola tanam lokasi penelitian, selalu
ditanami sayur yaitu: sawi hijau-seledri-kobis-bawang daun atau pola tanam sayur-sayur-sayur.
Ketinggian tempat ± 700 m dari permukaan laut. Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan
Maret sampai dengan Agustus 2019. Bahan yang digunakan dalam penelitian inin terdiri dari
bibit bawang merah varietas Batu Ijo, pupuk Urea, ZA, SP-36, ZK, pupuk “Healing Kristal N”,
insektisida (Buldok, Dharmabass dan Arrivo), fungisida (Antarcol, Score dan Amistratop), air
bersih dan pupuk organik kotoran sapi (10 t/ha). Kandungan unsur pupuk “Healing Kristal N”
disajikan pada Tabel 1. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, garpu, solet
bambu, ember, sprayer gendong, gelas ukur, pisau, karung plastik, tali rafia, ajir bambu dan alat
ukur panjang (meteran).
Tabel 2. Kandungan unsur pupuk “Healing Kristal N”
No
1.
2.
3.

Parameter
Kadar Air
Kadar Nitrogen
Kadar P2O5

Nilai
5.47
18.02
10.10

Satuan
%
%
%
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Metode
Pemanasan Oven 70ºC
SNI 2803:2012
SNI 2803:2012
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No
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Parameter
Kadar K2O
Total N+P2O5+K2O
Kadar Zn
Kadar Mn
Kadar MgO
Kadar Boron
Kadar Sulfur
Logam Berat:
Kadmium (Cd)
Timbal (Pb)
Arsen (As)
Raksa (Hg)

11.
12.
13.
14.

Nilai
10.08
38.20
0.15
0.46
1.20
0.19
12.49

Satuan
%
%
%
%
%
%
%

Metode
SNI 2803:2012
Perhitungan
SNI 2803:2012
SNI 2803:2012
SNI 2803:2012
ICP-MS*)
ICP-MS*)

Td
0.29
Td
td

ppm
ppm
ppm
ppm

ICP-MS*)
ICP-MS*)
ICP-MS*)
ICP-MS*)

(Sumber: Laboratorium Tanah Tanaman Pupuk Air. BPTP Jawa Timur. Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, 2018)

Rancangan penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok
Lengkap, 2 faktor dengan ulangan sebanyak 4 kali. Faktor pertama, dosis pupuk anjuran
sebanyak 3 dosis (0 , ½ dan 1 dosis), faktor kedua dosis pupuk “Healing Kristal N” (0, 2g.l-1, 4
g.l-1, 6 g.l-1). Interval pemberian pupuk dilakukan pada 7-10 hari sekali.
Tabel 3. Perlakuan faktorial pemupukan an-organik tanah dan pupuk “Healing Kristal N” pada
tanaman bawang merah, pada musim tanam MH 2019 (Februari – April 2019)
Dosis Rekomendasi (kg)
Perlakuan
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Dosis Rekomendasi (kg)

Urea

ZA

SP-36

ZK

N

P2O5

K2O

0
0
0
0
73.37
73.37
73.37
73.37
146.74
146.74
146.74
146.74

0
0
0
0
160.71
160.71
160.71
160.71
321.43
321.43
321.43
321.43

0
0
0
0
208.33
208.33
208.33
208.33
416.67
416.67
416.67
416.67

0
0
0
0
166.67
166.67
166.67
166.67
333.33
333.33
333.33
333.33

0
0
0
0
67.5
67.5
67.5
67.5
135
135
135
135

0
0
0
0
75
75
75
75
150
150
150
150

0
0
0
0
100
100
100
100
200
200
200
200

Dosis
“Healing
Kristal N”
(g.l-1)
0
2
4
6
0
2
4
6
0
2
4
6

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian dilakukan di lahan sawah, yang umumnya mempunyai pola tanam sayursayur-sayur, tepatnya Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan
ketinggian tempat ± 700 mdpl. Hasil analisis tanah awal, lahan untuk penelitian disajikan pada
Tabel 5.
Tabel 4. Hasil analisa tanah lokasi penelitian
No
1.
2.

Parameter
Kadar Air
pH H2O

Nilai
7.76
7.06

Satuan
%
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Metode
Gravimetri
(1:5), Elektrometri, pH Meter
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No
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Parameter
pH KCl
C-Organik
Nitrogen Total
P2O5 tersedia
Nilai Tukar Kation
dapat ditukar/dd
K dd
Ca dd
Mg dd
Na dd
Kapasitas
Tukar
Kation
Tekstur
Pasir
Debu
Liat
Kreteria

Nilai
5.41
1.11
0.14
170.96

Satuan
%
%
ppm

Metode
(1:5), Elektrometri, pH Meter
Walkley & Black; Spektrofotometer
Kjeldahl, Titrimetri
Olsen, Spektrofotometer

0.83
20.34
5.60
0.36
20.25

me.100 g-1
me.100 g-1
me.100 g-1
me.100 g-1
me.100 g-1

NH4Oac 1 M, pH7, AAS
NH4Oac 1 M, pH7, AAS
NH4Oac 1 M, pH7, AAS
NH4Oac 1 M, pH7, AAS
NH4Oac 1 M, pH7, Titrimetri
Hidrometer

27
24
49
Liat

%
%
%
Segitiga Tekstur (USDA)

Tabel 5, menunjukkan bahwa lahan yang digunakan untuk penelitian tergolong tingkat
kesuburan sedang, mempunyai reaksi tanah Netral (pH 7.06), N total tergolong rendah, Corganik tergolong rendah, P tersedia tergolong tinggi, K dd tergolong tinggi (0.83/100 me/g
tanah), KTK tergolong tinggi (20.25 me.100 g-1 tanah) dan tekstur tanah liat. Berdasarkan hasil
analisis tanah, lahan sesuai untuk penelitian pupuk karena kandungan bahan organik dan
kandungan N yang rendah, sebagai syarat minimal persyaratan lahan untuk penelitian pupuk.
Tinggi Tanaman
Pertumbuhan awal tidak terdapat perbedaan antar perlakuan. Setelah tanaman umur 7
minggu, terdapat perbedaan antara perlakuan tanaman yang dipupuk dengan 1 dosis
rekomendasi + pupuk “Healing Kristal N” dengan tanaman yang tanpa pupuk NPK + tanpa
pemberian “Healing Kristal N”. Tanaman yang dipupuk dengan 1 dosis NPK rekomendasi +
pupuk “Healing Kristal N” 2 g.l-1 atau 4 g.l-1 atau 6 g.l-1, berbeda nyata dengan tanaman yang
tidak dipupuk NPK dan penambahan “Healing Kristal N” dengan dosis 2 g.l-1 dengan aplikasi
1 minggu 1x. Pada perlakuan dengan pemupukan rekomendasi 1 dosis dengan tanpa pemberian
“Healing Kristal N” ternyata juga mempunyai tinggi tanaman yang berbeda dengan pemupukan
1 dosis rekomendasi dengan pemberian “Healing Kristal N” dengan dosis 6 g.l-1 (Tabel 4).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dosis aplikasi pupuk “Healing Kristal N” dengan dosis 2
g.l-1 belum mampu memberikan perbedaan nyata pada penelitian ini. Dosis pupuk ini
diperlukan 4-6 g.l-1 sebagai pupuk pelengkap dengan penambahan 1 dosis NPK rekomendasi,
untuk menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan yang bagus.
Tabel 5. Tinggi tanaman bawang merah umur 3 minggu sampai dengan 7 minggu setelah
tanam.
Perlakuan
A
B
C

Umur tanaman (minggu)
3
4
5
6
7
--------------------------------- cm -----------------------------------27.78
tn 30.90
tn 37.65
tn 38.72 tn 34.79
26.79
tn 31.95
tn 38.75
tn 40.54 tn 35.48
27.21
tn 34.58
tn 41.53
tn 41.91 tn 35.74
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Perlakuan
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Umur tanaman (minggu)
3
26.67
27.61
26.55
26.81
26.02
25.75
26.53
27.19
26.59

tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

4
32.55
36.27
31.43
33.73
33.07
32.60
34.20
35.60
35.18

5
40.40
43.85
39.80
37.23
40.55
41.87
43.53
44.75
45.93

tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

6
41.58
44.50
40.38
40.71
41.26
44.89
43.65
44.61
46.64

tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

7
36.16
40.83
37.51
38.34
37.73
33.66
39.53
39.22
43.49

bc
ab
abc
abc
abc
c
bc
abc
a

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan’s 5%; tn=tidak nyata; A=
Tanpa pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik ; B= Tanpa pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik; 2g.l-1
Healing Kristal N ;C= Tanpa pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik; 4 g.l-1 Healing Kristal N; D= Tanpa
pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik; 6 g.l-1 Healing Kristal N; E= ½ dosis pupuk NPK rekomendasi;
10 ton/ha pupuk organic; F= ½ dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik; 2 g.l -1
Healing Kristal N; G= ½ dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik; 4 g.l -1 Healing
Kristal N; H= ½ dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik; 6 g.l -1 Healing Kristal N; I=
1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik.; J= 1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10
ton/ha pupuk organik., 2 g.l-1 Healing Kristal N; K= 1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk
organik., 4 g.l-1 Healing Kristal N; L= 1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik., 6
g.l-1 Healing Kristal N

Jumlah Anakan
Parameter jumlah anakan sampai umur 8 minggu tidak terdapat perbedaan nyata (Tabel
7). Hasil ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth et al. (2013) dengan
perlakuan komposisi bahan organik, juga memberikan jumlah anakan yang sama. Penggunaan
varietas bawang merah Batu Ijo mempunyai karakter ukuran umbi yang lebih besar, namun
memiliki jumlah umbi sedikit dibanding varietas yang lain, cenderung memberikan jumlah
anakan lebih sedikit. Demikian juga menurut (Nungki Ainun Yaqin, 2015), yang menyatakan
bahwa varietas Batu Ijo merupakan bawang merah tahan hujan dengan ukuran umbi yang lebih
besar dibandingkan varietas yang lain, cenderung mempunyai anakan yang sedikit.
Tabel 6. Jumlah anakan tanaman bawang merah umur 3 minggu sampai dengan 7 minggu
setelah tanam.
Perlakuan
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Umur tanaman (minggu)
3
4
5
6
7
------------------------------------ buah--------------------------------4
tn
4
tn
4
tn
4
tn
4
3
tn
4
tn
5
tn
5
tn
5
4
tn
4
tn
4
tn
4
tn
4
3
tn
4
tn
4
tn
4
tn
4
4
tn
4
tn
4
tn
4
tn
4
3
tn
4
tn
4
tn
4
tn
4
3
tn
4
tn
4
tn
4
tn
4
3
tn
4
tn
4
tn
4
tn
4
4
tn
4
tn
4
tn
4
tn
4
4
tn
4
tn
4
tn
4
tn
4
4
tn
4
tn
5
tn
5
tn
5
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Perlakuan
L

Umur tanaman (minggu)
3
4
5
6
7
------------------------------------ buah--------------------------------3
tn
5
tn
5
tn
5
tn
5

tn

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan’s 5%; tn=tidak nyata; A=
Tanpa pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik ; B= Tanpa pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik; 2g.l1
Healing Kristal N ;C= Tanpa pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik; 4 g.l -1 Healing Kristal N; D=
Tanpa pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik; 6 g.l -1 Healing Kristal N; E= ½ dosis pupuk NPK
rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organic; F= ½ dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk
organik; 2 g.l-1 Healing Kristal N; G= ½ dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik; 4
g.l-1 Healing Kristal N; H= ½ dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik; 6 g.l-1 Healing
Kristal N; I= 1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik.; J= 1 dosis pupuk NPK
rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik., 2 g.l-1 Healing Kristal N; K= 1 dosis pupuk NPK rekomendasi;
10 ton/ha pupuk organik., 4 g.l-1 Healing Kristal N; L= 1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha
pupuk organik., 6 g.l-1 Healing Kristal N

Jumlah Daun
Jumlah daun tidak terdapat perbedaan antar perlakuan (Tabel 8). Jumlah daun yang sama
juga terjadi pada penelitian sebelum pada perlakuan pemberian kombinasi bahan organik pada
tanaman bawang merah (Elisabeth et al., 2013).
Tabel 7. Jumlah daun tanaman bawang merah umur 3 minggu sampai dengan 7 minggu setelah
tanam.
Perlakuan
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Umur tanaman (minggu)
3
4
5
6
7
------------------------------------ lembar --------------------------------10
tn 17
tn 19
tn 20
tn 14
7
tn 18
tn 23
tn 24
tn 16
10
tn 18
tn 24
tn 24
tn 15
9
tn 19
tn 20
tn 20
tn 17
10
tn 20
tn 22
tn 25
tn 15
9
tn 17
tn 22
tn 23
tn 18
9
tn 17
tn 21
tn 21
tn 14
8
tn 17
tn 21
tn 20
tn 15
9
tn 18
tn 23
tn 19
tn 13
8
tn 18
tn 19
tn 24
tn 15
10
tn 19
tn 25
tn 23
tn 17
9
tn 23
tn 26
tn 29
tn 19

tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan’s 5%; tn=tidak nyata; A=
Tanpa pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik ; B= Tanpa pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik; 2g.l-1
Healing Kristal N ;C= Tanpa pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik; 4 g.l-1Healing Kristal N; D= Tanpa
pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik; 6 g.l-1 Healing Kristal N; E= ½ dosis pupuk NPK rekomendasi;
10 ton/ha pupuk organic; F= ½ dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik; 2 g.l -1
Healing Kristal N; G= ½ dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik; 4 g.l -1 Healing
Kristal N; H= ½ dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik; 6 g.l -1 Healing Kristal N; I=
1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik.; J=1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10
ton/ha pupuk organik., 2 g.l-1 Healing Kristal N; K= 1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk
organik., 4 g.l-1 Healing Kristal N; L= 1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik., 6
g.l-1 Healing Kristal N

Produksi
Pada produksi basah saat panen lebih banyak dipengaruhi oleh perlakuan pemupukan
NPK dari dalam tanah. Namun setelah pengeringan, hasil umbi kering eskip menunjukkan hasil
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yang nyata dengan pemberian kombinasi antara perlakuan NPK dengan pemberian pupuk
“Healing Kristal N”. Tanaman yang dipupuk dengan 1 dosis NPK rekomendasi + 6 g.l-1
“Healing Kristal N” mendapatkan hasil umbi basah dan umbi kering eskip paling tinggi, yaitu
4.59 kg dan 3.9 kg per plot (Tabel 7). Perhitungan produksi per ha tertinggi pada tanaman yang
dipupuk 1 dosis NPK rekomendasi + 6 g.l-1 pupuk “Healing Kristal N”, yaitu 13.01 t.ha-1.
Tabel 8. Produksi bawang merah Batu Ijo masing-masing perlakuan

Perlakuan

Umbi Basah
Per Plot
(kg)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

3.55
3.68
4.04
3.88
4.42
4.10
3.76
4.44
4.27
4.30
4.47
4.59

c
bc
abc
abc
ab
abc
abc
ab
abc
abc
ab
a

Umbi
Kering
Eskip per
plot
(kg)
2.87 c
3.01 bc
3.40 abc
3.15 abc
3.63 ab
3.34 abc
3.18 abc
3.72 ab
3.61 abc
3.41 abc
3.75 ab
3.90 a

Umbi Basah
Per Rumpun
(g)

Umbi Kering
Eskip Per
Rumpun
(g)

40.78
44.80
55.78
54.76
68.11
59.70
61.28
58.26
62.41
72.07
73.89
74.16

33.06
36.76
46.77
44.58
55.94
46.25
52.07
48.87
52.72
55.54
62.02
63.03

c
bc
abc
abc
a
abc
ab
abc
ab
a
a
a

d
cd
abcd
bcd
ab
abcd
abc
abcd
abc
ab
a
a

Produksi Umbi
Kering Eskip
(t.ha-1)
6.80
7.55
9.67
9.15
11.73
9.53
10.69
9.86
10.15
11.43
12.81
13.01

e
de
abcde
cde
abc
bcde
abcd
abcde
abcde
abc
ab
a

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan’s 5%; tn=tidak nyata; A=
Tanpa pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik ; B= Tanpa pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik; 2g.l-1
Healing Kristal N ;C= Tanpa pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik; 4 g.l-1 Healing Kristal N; D= Tanpa
pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik; 6 g.l-1 Healing Kristal N; E= ½ dosis pupuk NPK rekomendasi;
10 ton/ha pupuk organic; F= ½ dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik; 2 g.l -1
Healing Kristal N; G= ½ dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik; 4 g.l -1 Healing
Kristal N; H= ½ dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik; 6 g.l -1 Healing Kristal N; I=
1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik.; J= 1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10
ton/ha pupuk organik., 2 g.l-1 Healing Kristal N; K= 1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk
organik., 4 g.l-1 Healing Kristal N; L= 1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton/ha pupuk organik., 6
g.l-1 Healing Kristal N

Parameter umbi basah dan umbi kering eskip per rumpun saat panen, terdapat perbedaan
secara nyata antara tanaman yang tidak di pupuk NPK tanpa tambahan “Healing Kristal N” atau
penambahan 2 g.l-1 “Healing Kristal N” dengan tanaman yang dipupuk dengan 1 dosis NPK
dengan tambahan 2, 4 dan 6 g.l-1 “Healing Kristal N” (Tabel 4). Produksi umbi basah tertinggi
pada tanaman yang diperlakukan 1 dosis pupuk NPK + 6 g.l-1 “Healing Kristal N” dengan hasil
74.16 g per rumpun. Produksi umbi kering eskip per rumpun tertinggi pada perlakuan yang
sama dengan produksi 63.03 g. Hal ini terjadi karena penambahan “Healing Kristal N” dengan
kombinasi antara pupuk N dan K pada pupuk daun dapat meningkatkan hasil umbi bawang
merah per rumpun. Hasil umbi per rumpun yang tinggi juga terjadi pada penelitian yang telah
dilakukan oleh (Napitupulu and Winarto, 2010), pada perlakuan pemberian kombinasi 250
kg.ha-1 pupuk N dengan 100 kg.ha-1 pupuk K, pemupukan N tanpa dikombinasikan dengan K
akan menyebabkan produksi yang lebih rendah.
Konversi hasil umbi bawang merah kering eskip per ha tertinggi adalah pada perlakuan 1
dosis NPK rekomendasi + 6 g.l-1 “Healing Kristal N” yaitu 13.01 t.ha-1. Hal ini bisa terjadi
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karena penambahan pupuk dengan unsur hara lengkap akan memacu fotosintensis dengan
bertambahnya tinggi tanaman (Herwanda et al., 2017). Hasil paling rendah yaitu pada
tanaman yang diperlakukan tanpa pupuk NPK rekomendasi dan tanpa pupuk “Healing Kristal
N”, dengan pemupukan organik 10 t.ha-1, yaitu 6.80 t.ha-1.
Diameter Umbi
Parameter diameter umbi terlebar diperoleh pada tanaman dengan perlakuan 1 dosis
pupuk NPK+“Healing Kristal N” dengan dosis 2-6 g.l-1 (Tabel 8). Perlakuan ini berbeda dengan
perlakuan tanpa pemupukan NPK dan tanpa pupuk “Healing Kristal N”, berbeda juga dengan
perlakuan tanpa NPK+“Healing Kristal N” 2 g.l-1. Hal ini disebabkan penambahan pupuk
Kalium pada perlakuan 1 dosis NPK+“Healing Kristal N” dengan dosis 2-6 g.l-1, dapat
meningkatkan diameter umbi bawang merah. Sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh
Gunadi (2009), yang menghasilkan umbi lebih lebar dengan pemberian dosis 200–250 kg.ha-1
Kalium, dibandingkan dengan pemberian dosis 50 kg/ha Kalium.
Rendemen Umbi Basah Menjadi Umbi Kering Eskip
Rendemen umbi bawang merah menjadi umbi kering eskip tertinggi pada perlakuan
pemupukan 1 dosis NPK rekomendasi + 6 g.l-1 “Healing Kristal N” (Tabel 8). Rendemen
bawang merah yang tinggi pada perlakuan ini disebabkan tingginya kandungan S, yaitu 12,49%
pada pupuk daun “Healing Kristal N” sesuai dengan hasil pengujian laboratorium pada
Lampiran 3. Sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad et al. (2003),
tanaman dapat menghasilkan umbi kering eskip tertinggi dengan pemberian 40 ppm Sulfur dan
75 g blotong.pot-1.
Tabel 9. Diameter dan rendemen umbi bawang merah “Batu Ijo” saat panen menjadi kering
eskip pada masing-masing perlakuan.
Diameter
Umbi
(cm)
2.40 b

Perlakuan

A=Tanpa pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik
B=Tanpa pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik; 2 g.l-1 Healing
Kristal N
C=Tanpa pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik; 4 g.l-1 Healing
Kristal N
D=Tanpa pupuk NPK; 10 ton/ha pupuk Organik; 6 g.l-1 Healing
Kristal N
E= ½ dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton.h-1a pupuk
organik
F=½ dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton.ha-1 pupuk
organik; 2 g/l Healing Kristal N
G=½ dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton.ha-1 pupuk
organik; 4 g/l Healing Kristal N
H=½ dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton.ha-1 pupuk
organik; 6 g/l Healing Kristal N

2.40

b

2.74

ab

2.60

ab

2.73

ab

2.71

ab

2.69

ab

2.49

b

I=1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton.ha-1 pupuk organik. 2.61
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Rendemen
Umbi
(%)
80. d
79
81. bcd
65
84. abc
18
81. cd
32
82. abcd
18
81. bcd
75
84. ab
52
83.
69 abc
84.
38 ab
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Diameter
Umbi
(cm)

Perlakuan

J=1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton.ha-1 pupuk organik.,
2 g/l Healing Kristal N
2.89
-1
K=1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton.ha pupuk
organik., 4 g/l Healing Kristal N
2.88
-1
L=1 dosis pupuk NPK rekomendasi; 10 ton.ha pupuk organik;
6 g/l Healing Kristal N
2.91

a
a
a

Rendemen
Umbi
(%)
83.
70 abc
83.
97 abc
85.
00 a

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan’s 5%.

KESIMPULAN
Pemberian 6 g.l-1 dosis pupuk an-organik “Healing Kristal N” bersamaan dengan
dosis NPK rekomendasi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah.
Produksi per ha tertinggi terjadi pada perlakuan 1 dosis NPK rekomendasi ditambah 6 g.l-1
“Healing Kristal N” dengan interval pemberian 1 minggu sekali, sebesar 13.01 t ha-1. Nilai RAE
yang tertinggi yaitu 185.37% pada perlakuan 1 dosis NPK rekomendasi ditambah 6 g l-1
“Healing Kristal N”. Pendekatan secara ekonomi dengan perhitungan R/C ratio, hasil tertinggi
sebesar 2.55, diperoleh pada perlakuan pemberian 1 dosis NPK rekomendasi ditambah 6 g.l-1
“Healing Kristal N”, dengan pendapatan bersih Rp. 149,506,790,- per ha.
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Efektivitas Mikoriza dalam Meningkatkan Pertumbuhan dan Efisiensi
Pupuk pada Tanaman Bawang Merah (Allium Ascalonicum L.)
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ABSTRACT
The effort to increase the amount of shallot production is by applying appropriate
cultivation technology, by taking into account the fertilization factor. Mycorrhizal biofertilizer
supports the concept of sustainable and environmentally friendly agriculture. This study aims
to analyze the effect of mycorrhizal biofertilizers in the efficiency of standard fertilizers on the
growth of shallots and to determine root infections and spore types. The experimental design
used a completely randomized design with 6 treatments and 5 replications. The experimental
treatments were: 1) control, 2) standard fertilizers, 3) mycorrhizal biological fertilizers, 4)
mycorrhizal biological fertilizers + 25% standard fertilizers, 5) mycorrhizal biological
fertilizers + 50% standard fertilizers, 6) mycorrhizal biological fertilizers + 75% fertilizer
standard. The combination of biological fertilizers of 2.5 g/plant and 25% of standard fertilizers
gave the best tuber weight. The combination of biological fertilizer of 2.5 g/plant and 50%
standard fertilizer provides the best plant height, number of leaves, number of tubers, and
biomass weight, but it is more recommended for the parameters of the number of tubers used
without standard fertilizers and the parameter of biomass weight of 25% standard fertilizer.
Root infection in the treatment that was applied mycorrhizae had very high values above 75%.
Associated spore types are Acaulospora sp, Glomus etunicatum, and Glomus sp. The best soil
N-total and K-dd levels were found in the standard fertilizer treatment, and the best available
P levels were in the combination treatment of 2.5 g/plant and 25% standard fertilizer.
Keywords : tubers, root, infection, glomus, biological fertilizer
ABSTRAK
Upaya meningkatkan jumlah produksi bawang merah adalah dengan menerapan
teknologi budidaya yang sesuai, dengan memperhatikan faktor pemupukan. Pupuk hayati
mikoriza mendukung konsep pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penelitian ini
bertujuan menganalisis pengaruh pupuk hayati mikoriza dalam mengefisiensi pupuk standar
terhadap pertumbuhan bawang merah serta mengetahui infeksi akar, dan jenis spora.
Rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 6 perlakuan dan 5
ulangan. Perlakuan percobaan yaitu: 1) kontrol, 2) pupuk standar, 3) pupuk hayati mikoriza, 4)
pupuk hayati mikoriza + 25% pupuk standar, 5) pupuk hayati mikoriza + 50% pupuk standar,
6) pupuk hayati mikoriza + 75% pupuk standar. Kombinasi pupuk hayati 2.5 g/tanaman dan
25% pupuk standar memberikan bobot umbi terbaik. Kombinasi pupuk hayati 2.5 g/tanaman
dan 50% pupuk standar memberikan tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah umbi, dan bobot
biomassa terbaik, namun lebih direkomendasikan untuk parameter jumlah umbi pemakaian
tanpa pupuk standar dan parameter bobot biomassa 25% pupuk standar. Infeksi akar pada
perlakuan yang diaplikasikan mikoriza memiliki nilai sangat tinggi di atas 75%. Jenis spora
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yang berasosiasi adalah Acaulospora sp, Glomus etunicatum, dan Glomus sp. Kadar N-total
dan K-dd tanah terbaik terdapat pada perlakuan pupuk standar, dan kadar P-tersedia.
Kata kunci : umbi, infeksi akar, glomus, pupuk hayati
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Bawang merah (Allium Ascalonicum L.) merupakan salah satu komoditas hortikultura
yang sangat umum dikonsumsi oleh masyarakat indonesia. Berdasarkan data Kementerian
Pertanian 2016 permintaan bawang merah tinggi dan bersifat merata/stabil setiap saat, yang
mana kebutuhan bawang merah tercatat 82.6 ton/bulan, sementara produksi bawang merah
bersifat musiman yang terjadi pada bulan Juni-September dengan rata-rata 109.7 ton/bulan.
Kelangkaan pasokan yang terjadi pada bulan lewat musim panen mengakibatkan lonjakan harga
atau fluktasi harga karena adanya senjang (gap) antara pasokan dan permintaan.
Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatan jumlah produksi bawang merah adalah
dengan menerapkan teknologi budidaya yang sesuai agar mendapatkan hasil yang maksimal.
Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah manajemen pengelolaan pupuk. Aplikasi
pupuk anorganik dalam jangka panjang dan tidak berimbang tanpa disertai penggunan pupuk
hayati, dapat menurunkan produktivitas lahan dan tidak mendukung pertanian berkelanjutan.
Solusi yang tepat untuk mengatasinya adalah dengan penambahan pengaplikasian pupuk hayati,
dimana salah satunya adalah penggunaan pupuk hayati Mikoriza.
Pupuk hayati mikoriza adalah pupuk yang mendukung konsep pertanian berkelanjutan
dan ramah lingkungan. Cendawan mikoriza dapat mengintensifkan fungsi akar dan
meningkatkan efisiensi serapan unsur hara. Cendawan ini akan bersimbiosis dengan tanaman
inang dan menghasilkan hifa-hifa ekstrenal, dimana hifa tersebut akan mempenetrasikan
tanaman inang. Selain itu membantu mendekatkan unsur hara dari zona perakaran ke inangnya,
dan mengambil hara yang terfiksasi menjadi unsur yang tersedia bagi tanaman. Namun berapa
dosis kombinasi harus diteliti terlebih dahulu. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan
untuk mengetahui berapa dosis kombinasi pupuk hayati mikoriza dan pupuk standar yang tepat
untuk efsiensi pupuk pada bawang merah.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pupuk hayati mikoriza dalam
mengefisiensi pupuk standar terhadap pertumbuhan bawang merah (Allium Ascalonicum L.),
serta mengetahui infeksi akar, dan jenis spora.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret - Agustus 2020, di laboratorium PT. INAGRO
Ciseeng, Kabupaten Bogor dan laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, Departemen Ilmu
Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB. Bahan yang digunakan adalah tanah
Regosol Dramaga, Umbi Varietas Bima Brebes, 300 g pupuk hayati mikoriza MZ2000 milik
PT. INAGRO, pupuk TSP dan NPK standar, KOH 2.5%, HCL 0.1 N, trypan blue 0.02.
Kemudian peralatan yang digunakan polibagh (30x30), sekop, penggaris 30 cm, label, alat tulis,
neraca analitik, botol kaca, saringan, pinset, gunting, cover glass, kaca preparat, cawan petri,
batang pengaduk, saringan bertingkat berukuran 250 µm, 125 µm, dan 63 µm, mikroskop stereo.
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Persiapan media tanam di awali dengan mencampurkan tanah kering 4 kg/polybagh
dengan pupuk SP-36 sesuai dosis masing-masing perlakuan, kemudian disiram dan dibiarkan
selama seminggu sebelum akhirnya dilakukan penanaman. Umbi yang digunakan adalah
varietas Bima Brebes yang disimpan selama 5 bulan. Umbi dibersihkan dari kulit luar yang
mengelupas kemudian ujung umbi dipotong sebelum akhirnya dibenamkan ¾ bagian umbi
kedalam lubang tanam. Selanjutnya aplikasikan pupuk hayati mikoriza 1 kali pada saat tanam
pada rizosfer (zona perakaran) sebanyak 2.5 g/umbi, yang mana setiap polybagh akan ditanami
2 umbi bawah merah.
Rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 6
perlakuan dan 5 ulangan sehingga terdapat 30 satuan percobaan. Perlakuan pengujian
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 70/ Permentan/ SR. 140/10/2011, yaitu: A =
kontrol, B = pupuk standar (PS), C = pupuk hayati mikoriza, D = pupuk hayati mikoriza + 25%
PS, E = pupuk hayati mikoriza + 50% PS, F = pupuk hayati mikoriza + 75% PS. Pupuk standar
(PS) bawang merah yang diaplikasikan yaitu SP-36 sebanyak 3 g/polybagh pada saat tanam,
serta NPK majemuk sebanyak 3 g/polybagh pada 14 HST, dan 3 g/polybagh pada 30 HST,
kemudian dosis pupuk hayati mikoriza yanng diberikan 2.5 g/umbi. Selanjutnya seluruh data
yang diperoleh diuji dengan Analysis of variances (ANOVA) menggunakan perangkat lunak
SAS 9.3, dengan uji lanjut Duncan pada taraf nyata 5%.
Setelah dilakukan penanaman kemudian dilanjutkan kepada pemeliharaan, yang
meliputi penyiraman, pemupukan susulan, dan penyiangan. Penyiraman dilakukan secara rutin
setiap pagi dan sore. Selanjutnya untuk pemupukan susulan NPK dilakukan pada umur 14 hari
dan umur 30 hari. Berikutnya penyiangan dilakukan bersamaan dengan pengamatan tanaman,
setiap 2 minggu sekali. Kemudian setelah tanaman berumur 12 MST, dilakuan pemanenan dan
dilanjutkan dengan pengamatan di laboratorium.
Pengamatan kolonisasi akar, di awali dengan membersihkan akar tanaman bawang
merah dan kemudian direndam larutan KOH 10% selama 24 jam, selanjutnya dicelupkan ke
larutan HCL 2%, dan direndam larutan pewarna (Trypan blue) selama 24 jam. Akar yang
telah direndam pewarna kemudian dipotong dan dijejerkan diatas kaca preparat, lalu diamati
infeksi akar menggunakan mikroskop. Selanjutnya sampel tanah untuk pengamatan jenis spora
disaring dengan sistem saringan basah bertingkat berukuran 250 µm, 125 µm, dan 63 µm
dibawah air mengalir, kemudian hasil saringan dimasukan kedalam cawan petri, dan berikutnya
diamati menggunakan mikroskop stereo. Dilanjutkan dengan analisis kimia tanah, meggunakan
tanah kering udara yang kemudian diayak pada saringan ukuran 2 mm untuk analisis K-dd dan
0.5 mm untuk analisis N-Total dan P-Tersedia. Metode yang digunakan adalah metode
Kjeldhal untuk N-Total, Metode Bray1 untuk P-Tersedia, dan metode ekstraksi NH4OAc.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanaman bawang merah memiliki dua fase tumbuh, yaitu fase vegetatif dan fase
generatif. Fase vegetatif ditandai dengan perkembangan akar, daun dan batang yang mana pada
fase ini terjadi diferensiasi awal sel, pembelahan dan pemanjangan sel. Tanaman bawang merah
memulai fase vegetatif pada saat tanaman berumur 11 – 35 hari setelah tanam (HST).
Berikutnya dilanjutkan oleh fase generatif atau fase reproduktif pada saat tanaman berumur 36
HST. Fase generatif ini terdiri dari fase pembentukan umbi (36 – 50 HST), dan fase
pematangaan umbi (51 – 56 HST).
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Fase Vegetatif Tanaman
Tabel 1. Pengaruh pemberian pupuk hayati mikoriza MZ2000 dan berbagai dosis pupuk standar
terhadap fase vegetatif bawang merah
Perlakuan

Tinggi tanaman
(cm)
25.70 ab
29.20 ab
29.90 a
28.75 ab
30.20 a
29.35 ab

A. Kontrol
B. Pupuk Standar (PS)
C. 0% PS + 2,5g MZ2000
D. 25% PS + 2,5g MZ2000
E. 50% PS + 2,5g MZ2000
F. 75% PS + 2,5g MZ2000

Jumlah daun
(helai/rumpun)
19 a
13 a
19 a
19 a
21 a
20 a

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan nilai tidak berbeda nyata pada taraf nyata
5% dengan Uji Wilayah Berganda Duncan (Duncan’s Multiple Range Test)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui tinggi tanaman dan jumlah daun terbaik
ditunjukkan oleh perlakuan E yaitu kombinasi 50% PS + 2.5g MZ2000, sebesar 30.20 cm dan
21 helai/rumpun. Akan tetapi perlakuan E dan perlakuan kombinasi lainnya menunjukan hasil
sidik ragam yang tidak berbeda nyata dengan kontrolnya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai
faktor, berdasarkan hasil penelitian Mohamed et al. (2014) diketahui bahwa mikoriza dapat
menghasilkan interaksi dalam tiga aspek, yaitu positif, netral dan negatif pada asosiasi akar,
dalam hasil penelitian ini mikoriza menghasilkan interaksi netral terhadap tinggi tanaman dan
jumlah daun. Faktor lainnya juga dapat didasarkan karena media tanam regosol yang digunakan
memiliki porositas dan sifat kimia tanah yang bagus, ditandai dengan nilai N, P, K, pH dan
Kejenuhan Basa (KB) yang relatif tinggi sehingga menyebabkan perlakuan kontrol juga
memiliki jumlah daun yang baik. KB mengindentifikasikan kesuburan tanah, karena semakin
tinggi KB suatu tanah, maka semakin tinggi nilai pH tanah dan kesuburan tanah tersebut (Aji
dan Teapon, 2019).
Fase Generatif Tanaman
Tabel 2. Pengaruh pemberian pupuk hayati mikoriza MZ2000 dan berbagai dosisi pupuk
standar terhadap fase generatif bawang merah.
Perlakuan
A. Kontrol
B. Pupuk Standar (PS)
C. 0% PS + 2.5g MZ2000
D. 25% PS + 2.5g MZ2000
E. 50% PS + 2.5g MZ2000
F. 75% PS + 2.5g MZ2000

Jumlah umbi
(bh/rumpun)
3b
5a
6a
5a
7a
6a

Bobot Umbi
(g)
22.76 ab
24.09 a
23.57 a
28.06 a

Bobot
Biomassa (g)
33.42 b
38.22 ab
40.01 ab
42.31 a

27.92 a
27.29 a

45.40 a
42.65 a

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan nilai tidak berbeda nyata pada taraf nyata
5% dengan Uji Wilayah Berganda Duncan (Duncan’s Multiple Range Test)

Tabel 2 memperlihatkan hasil terbaik untuk jumlah umbi dan bobot biomassa bawang
merah ditunjukkan oleh perlakuan E, yaitu kombinasi 50% PS + 2.5g MZ2000 sebesar 7
buah/rumpun dan 45.40 g. Perlakuan ini berbeda nyata jika dibandingkan dengan kontrolnya,
namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainya. Perlakuan kombinasi lainnya juga
menunjukkan sidik ragam yang berbeda nyata dengan kontrolnya, yaitu perlakuan dengan
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lambang C untuk parameter jumlah umbi dan D untuk bobot biomassa. Perlakuan C dan D
tersebut lebih disarankan untuk digunakan karena lebih ekonomis dan memberikan hasil yang
tidak berbeda nyata dengan E.
Bobot biomassa yang diperoleh sesuai dengan hasil penelitian Lone et al. (2015)
melaporkan biomassa segar dan kering bawang merah lebih tinggi pada tanaman yang
diinokulasi mikoriza. Mikoriza meningkatkan penyerapan hara menjadi tersedia bagi tanaman,
sehingga karbohidrat yang dihasilkan akan semakin banyak dan disimpan sebagai cadangan
makanan yang akan meningkatkan biomassa tanaman. Selain itu unsur hara N mempengaruhi
pembentukan umbi bawang merah yang berasal dari lapisan daun yang membesar dan menyatu.
N menyebabkan proses kimia yang menghasilkan asam nukleat yang berperan dalam inti sel
pada proses pembelahan sel, sehingga lapisan-lapisan daun dapat terbentuk dengan baik yang
selanjutnya berkembang menjadi umbi bawang merah.
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bobot umbi tertinggi terdapat pada perlakuan D, yaitu
kombinasi 25% PS + 2.5g MZ2000, sebesar 28.06 g/rumpun. Perlakuan ini tidak berbeda nyata
jika dibandingkan dengan kontrolnya. Hal ini karena media tanam Regosol yang digunakan
memiliki porositas dan sifat kimia tanah yang bagus, sehingga mampu menunjang pertumbuhan,
dan menyebabkan perlakuan kontrol juga memiliki jumlah umbi yang baik. Selain itu bobot
umbi yang tidak berbeda nyata ini berkolerasi positif dengan jumlah daun yang tidak berbeda
nyata. Jumlah daun yang banyak akan meningkatkan fotosintat yang akan ditranslokasikan ke
organ-organ tanaman seperti umbi yang juga akan mempengaruhi lilit umbi yang akhirnya akan
menentukan berat umbi.
Kolonisasi atau Infeksi Akar
Parameter untuk menentukan tingkat keberhasilan simbiosis mikoriza dengan tanaman
inangnya adalah infeksi mikoriza, yang dapat dihitung berdasarkan kenampakan struktur
mikoriza, seperti arbuskula, hifa, spora, vesikel, atau salah satu diantaranya.

Gambar 1. Akar bawang merah yang terinfeksi oleh mikoriza dilihat dari mikroskop perbesaran 100x.

Gambar 1 menunjukan tiga stuktur mikoriza yang terkolonisasi, yaitu hifa, vesikel
(vesikula) dan arbuskula. Hifa merupakan struktur mikoriza yang berbentuk benang berfungsi
sebagai penyerap hara. Berikutnya struktur mikoriza vesikel, merupakan perkembangan
sitoplasma hifa yang menjadi lebih padat, mengandung cairan lemak yang berfungsi sebagai
organ penyimpanan makanan, atau berkembang menjadi klamidospora yang berfungsi sebagai
organ reproduksi. Selanjutnya stuktur mikoriza arbuskula, yang merupakan hifa yang
bercabang-cabang berfungsi sebagai tempat pertukaran zat-zat metabolit primer antara
mikoriza dan akar tanaman (Novtiar, 2019).
Formula pupuk hayati mikoriza MZ2000 yang digunakan tersusun dari 5 spesies
mikoriza yaitu Acaulospora sp., Glomus etunicatum, Glomus sp., Glomus maniholtis, dan
Gigaspora sp. Namun yang berhasil berasosiasi hanya 3 spesies, yaitu Acaulospora sp., Glomus
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etunicatum, dan Glomus sp. Hal ini karena pada penelitian ini Glomus maniholtis, dan
Gigaspora sp. menunjukkan respon tidak cocok dan tidak menyukai tanaman bawang merah
sebagai inangnya, sehingga tidak terjadi infeksi dan penetrasi ke dalam akar tanaman bawang
merah, dan pada akhirnya Glomus maniholtis, dan Gigaspora sp. mati. Hubungan simbiotik
antara cendawan mikoriza tertentu terjadi karena informasi spesifik yang dihasilkan oleh akar
tanaman untuk menarik mikoriza agar dapat bersimbiosis dengannya.
Tabel 3. Pengaruh pemberian pupuk hayati mikoriza MZ2000 dan berbagai dosisi pupuk
standar terhadap inveksi akar bawang merah.
Perlakuan

Inveksi akar (%)

A. Kontrol
B. Pupuk Standar (PS)
C. 0% PS + 2.5g MZ2000
D. 25% PS + 2.5g MZ2000
E. 50% PS + 2.5g MZ2000
F. 75% PS + 2.5g MZ2000

20 c
26.67 c
86.70 ab
100 a
100 a
100 a

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan nilai tidak berbeda nyata pada taraf nyata
5% dengan Uji Wilayah Berganda Duncan (Duncan’s Multiple Range Test)

Semua perlakuan yang menggunakan pupuk hayati mikoriza menghasilkan inveksi akar
yang tinggi dan berbeda nyata jika dibandingkan dengan perlakuan tanpa penggunaan pupuk
hayati mikoriza (Tabel 3). Hal ini karena dengan aplikasi mikoriza, terbentuk hifa eksternal
pada bagian rhizosfer tanah yang menginfeksi akar tanaman dan memperluas bidang serapan
akar terhadap air dan unsur hara, selain itu berfungsi untuk penyerapan larutan nutrisi di dalam
tanah dan sebagai alat transportasi nutrisi dari tanah menuju akar (Rini et al., 2019). Kolonisasi
atau inveksi akar kurang dari 5% sangat rendah, 6 – 25% rendah, 26 – 50% sedang, 51 – 75%
tinggi, dan di atas 75% sangat tinggi (Novtiar, 2019). Dilihat dari Tabel 3, inveksi akar yang
diperoleh pada perlakuan yang diaplikasikan mikoriza termasuk kedalam kriteria sangat tinggi.
Analisi Kimia Tanah
Kandungan N-total dan K-dd tanah tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan dengan kode
B yang merupakan perlakuan pupuk standar, sebesar 0.83% dan 0,21 cmol/kg. Akan tetapi
perlakuan yang disertai kombinasi mikoriza, menunjukkan hasil yang juga berbeda nyata
dengan kontrolnya. Hal ini mengindikasikan bahwa mikoriza berpengaruh nyata terhadap kadar
N-Total dan K-dd tanah, meskipun tidak signifikan seperti respon pupuk standar. Sesuai dengan
hasil penelitian Mohamed et al. (2014), konsentrasi N, P, K, S di rhizosfer tanaman bawang
merah dan jagung merespon positif terhadap pengaplikasian mikoriza. Hal ini karena jangkauan
penyerapan unsur hara tanaman yang terkolonisasi mikoriza dapat meningkat lebih cepat.
Selaras dengan penelitian Nurmasyitah et al. (2013), mikoriza berpengaruh sangat nyata
terhadap N-total, karena hifa ekstraradikal mikoriza meningkatkan aktivitas enzim-enzim
penting yang berperan dalam asimilasi N seperti nitrat reduktase (NR), glutamine synthetase
(GNS) dan glutamate synthase (GMS) serta meningkatkan konsentrasi asam amino dan protein.
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Tabel 4. Pengaruh pemberian pupuk hayati mikoriza MZ2000 dan berbagai dosisi pupuk
standar terhadap kadar N, P, K Tanah.
N- Total
(%)
0.11 c
0.83 a
0.34 cb
0.35 cb
0.53 b
0.52 b

Perlakuan
A. Kontrol
B. Pupuk Standar (PS)
C. 0% PS + 2.5g MZ2000
D. 25% PS + 2.5g MZ2000
E. 50% PS + 2.5g MZ2000
F. 75% PS + 2.5g MZ2000

P-Tersedia
(ppm)
25.91 b
26.19 ab
29.10 a
29.13 a
26.71 ab
23.10 c

K-dd
(cmol/kg)
0.12 b
0.21 a
0.19 a
0.21 a
0.20 a
0.20 a

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan nilai tidak berbeda nyata pada taraf nyata
5% dengan Uji Wilayah Berganda Duncan (Duncan’s Multiple Range Test)

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa mikoriza berpengaruh dalam meningkatkan kadar
P-tersedia didalam tanah. Kandungan P-tersedia paling tinggi berada pada perlakuan D yaitu
kombinasi 25% PS + 2.5 g MZ2000, sebesar 29.13 ppm. Mikoriza melepaskan unsur P yang
difiksasi menjadi tersedia bagi tanaman, meningkatkan ketersediaan P melalui jaringan hifa
eksternal yang dapat menghasilkan enzim fosfatase yang dilepaskan dalam tanah sehingga
mampu melepaskan P yang terfiksasi oleh ion Al dan Fe, sehingga senyawa P organik dalam
tanah dapat menjadi tersedia bagi tanaman sesudah dihidrolisis oleh enzim fosfatase (Musafa
et al. 2015).
KESIMPULAN
Pupuk hayati mikoriza dapat mengurangi kebutuhan pupuk standar (PS) hingga 25%,
dan 50%. Kombinasi pupuk hayati 2.5 g/tanaman dan 25% PS memberikan bobot umbi terbaik;
dengan 50% PS memberikan tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah umbi, dan bobot biomassa
terbaik, namun lebih direkomendasikan untuk parameter jumlah umbi pemakaian tanpa pupuk
standar dan parameter bobot biomassa 25% PS. Perlakuan yang diaplikasikan mikoriza
memiliki nilai infeksi akar sangat tinggi yaitu diatas 75%. Jenis spora yang berhasil berasosiasi
adalah Acaulospora sp, Glomus etunicatum, dan Glomus sp. Ketersediaan N-total, P-Tersedia,
dan K-dd meningkat dengan pemberian mikoriza.
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ABSTRACT
A balance fertilizer application can increase fertilizer use efficiency, maintain soil
fertility, and achieve optimal land and plant productivity. This study aimed to determine the
optimum top-dress urea and ZA fertilizers rate for dryland shallot (Allium ascalonicum L.). The
assessment was carried out at Labuan Lombok Village, East Lombok Regency - NTB from June
to August 2017. The experiment was in a randomized block design (RAK) that consisted of nine
rate of top-dress fertilizer treatment at 0 kg/ha (T0), 25 kg/ha urea (T1), 50 kg/ha urea (T2), 75
kg/ha urea (T3), 100 kg/ha urea (T4), 25 kg/ha urea and 100 kg/ha ZA (T5), 50 kg/ha urea and
150 kg/ha ZA (T6), 75 kg/ha urea and 200 kg/ha ZA (T7), 100 kg/ha urea and 250 kg/ha ZA
(T8). The results showed that the highest yield produced at T4 (20.10 t/ha) whih was not
significantly different to T3, T2 and T1. The yield of shallots tends to decrease between 20-40%
along with the increase of ZA fertilizer rate. The optimum rate of urea top-dress application for
this experiment site was 100 kg/ha that applied together with 250 kg/ha of NPK-Phonska,
beside additional 5 t/ha of manure and 150 kg/ha of SP-36 for basal fertilizer.
Keywords : Allium ascalonicum L., dryland, top-dress, urea, ZA
ABSTRAK
Pemupukan berimbang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk,
mempertahankan kesuburan tanah, dan mencapai produktivitas lahan dan tanaman secara
optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis optimum pupuk susulan urea dan ZA
dalam budidaya bawang merah (Allium ascalonicum L.) di lahan kering. Pengkajian
dilaksanakan di Desa Labuan Lombok, Kabupaten Lombok Timur – NTB pada bulan JuniAgustus 2017. Percobaan dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK) terdiri dari sembilan
perlakuan pupuk susulan Urea dan ZA yang diulang dalam 3 plot percobaan, yaitu 0 kg/ha (T0),
25 kg/ha urea (T1), 50 kg/ha urea (T2), 75 kg/ha urea (T3), 100 kg/ha urea (T4), 25 kg/ha urea
dan 100 kg/ha ZA (T5), 50 kg/ha urea dan 150 kg/ha ZA (T6), 75 kg/ha urea dan 200 kg/ha ZA
(T7), 100 kg/ha urea dan 250 kg/ha ZA (T8). Hasil pengkajian menunjukkan bahwa hasil
tertinggi dicapai dalam T4 (20.10 t/ha) namun tidak berbeda nyata dengan T3, T2, dan T1. Hasil
bawang merah secara nyata cenderung menurun antara 20-40% seiring dengan bertambahnya
dosis pupuk ZA. Dosis optimum pupuk susulan urea di lokasi pengkajian adalah 100 kg/ha urea
yang dikombinasikan dengan 250 kg/ha NPK-phonska, selain pemberian pupuk dasar berupa 5
t/ha pupuk kandang dan 150 kg/ha SP-36.
Kata kunci : Allium ascalonicum L., lahan kering, pupuk susulan, urea, Z
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PENDAHULUAN
Dewasa ini, pemupukan merupakan salah satu input produksi utama yang berperan
penting dalam menentukan keberhasilan produksi tanaman. Pemupukan merupakan proses
untuk memperbaiki atau memberikan tanmbahan unsur hara pada tanah, baik secara langung
maupun tidak langsung agar dapat memenuhi kebutuhan hara tanaman (Pupuk Indonesia, 2016).
Kekurangan atau kelebihan unsur hara dapat menghambat pertumbuhan tanaman,
meningkatkan kerentanan terhadap organisme pengganggu tanaman (OPT), dan menurunkan
hasi (Agung, 2005). Oleh karena itu, penggunaan pupuk harus rasional dengan memperhatikan
kadar unsur hara di dalam tanah, jenis dan mutu pupuk, keadaan pedo-agroklimate, dan jenis
tanaman yang dibudidayakan.
Pupuk urea (CH4N2O) dan pupuk ZA (Zwavelzure Ammoniak) atau ammonium sulfat
(NH4)2SO4 adalah dua jenis pupuk yang sering diaplikasikan sebagai pupuk susulan oleh petani
bawang merah di NTB. Pupuk urea dan ZA sama-sama menyediakan hara nitrogen (N) untuk
tanaman. Pupuk urea mengandung 46% N, sedangkan ZA mengandung 21% N dan 23% S
(sulfat) (Lide, 2006). Pertumbuhan dan perkembangan bagian tanaman (akar, batang, dan daun)
sangat bergantung pada ketersediaan hara N. Unsur N berfungsi sebagai regulator penggunaan
hara lainnya, seperti kalium, fosfor, dan lainnya (Yoneyama, 1991).
Bawang merah memiliki sistem perakaran yang dangkal dan tidak bercabang, sehingga
pemupukan perlu dilakukan secara bertahap. Rekomendasi pemupukan pada bawang merah
diberikan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah pupuk dasar diberikan sebelum
pencangkulan terakhir atau tujuh hari sebelum tanam berupa campuran pupuk NPK, SP-36 dan
KCl. Tahap kedua adalah pupuk susulan pertama saat tanaman berumur 10-15 HST berupa
Urea atau ZA, dan tahap ketiga adalah pupuk susulan kedua saat tanaman berumur 30-35 HST
berupa Urea (Moekasan et al., 2016). Sumarni dan Hidayat (2005) merekomendasi komposisi
pupuk N untuk menghasilkan umbi bawang merah konsumsi adalah 1/3 N (urea) + 2/3 N (ZA).
Komposisi pupuk tersebut juga tergantung pada kondisi lahan. Hasil penelitian Pire et al. (2001)
melaporkan bahwa jumlah N yang diserap bawang merah berkisar antara 50 – 300 kg/ha
tergantung pada varietas, iklim, jarak tanam, pupuk dan potensi hasil. Tanpa pupuk organik
dosis pupuk N di daerah Brebes-Jawa Tengah pada kisaran 135-190 kg N/ha (Asandi et al.,
2005)
Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu penghasil bawang merah nasional
yang telah menyumbang sebanyak 101,628 ton tahun 2013 (BPS, 2013). Potensi lahan untuk
pengembangan bawang merah juga masih cukup luas yaitu 118,241 ha namun yang baru
dimanfaatkan untuk budidaya bawang merah hanya 6.32%. Input produksi dalam budidaya
bawang merah di NTB cukup tinggi, terutama pupuk dan pestisida sintesis. Dalam praktiknya,
petani mengaplikasikan pupuk susulan berupa urea dan ZA pada dosis yang sama, dan
cenderung berlebihan. Selain berpotensi sebagai sumber pencemaran lingkungan, produktivitas
tanah juga dapat menurun.
Pemupukan berimbang spesifik lokasi harus menyesuikan dosis pupuk yang ditambahkan
dengan tingkat kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman. Dengan demikian konsep pelestarian
lingkungan dan keberlanjutan ekosistem terjamin, selain tetap dapat meningkatkan pendapatan
petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis optimum pupuk susulan urea dan ZA
dalam budidaya bawang merah (Allium ascalonicum L.) di lahan kering.

266

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan di areal penanaman bawang merah di lahan kering Desa Labuan
Lombok Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB pada bulan Juni
sampai Agustus 2017 (Musim Kemarau/MK I). Lokasi pengkajian terletak di koordinat S
8o30’47.74” x E 116o39’17.56” pada ketinggian 57 m di atas permukaan laut.
Varietas Trisula ditanam dalam rancangan lingkungan acak kelompok dengan dosis
pupuk dasar yang sama, sedangkan dosis pupuk susulan urea dan ZA bervariasi seperti yang
dicantumkan dalam Tabel 1. Pupuk diaplikasikan dengan cara disebar merata. Setiap perlakuan
diulang sebanyak 3 kali dalam bedengan berukuran 1 m x 15 m dalam setiap plot.
Tabel 1. Dosis pupuk dasar dan pupuk susulan pengkajian pengaruh berbagai dosis pemupukan
di lahan kering Lombok Timur, NTB pada MK II 2017
Perlakuan
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

Pupuk Dasar
Kompos
SP-36
(t ha-1)
5
150
5
150
5
150
5
150
5
150
5
150
5
150
5
150
5
150

Pupuk Susulan
NPK
Urea
--------- (kg ha-1)-----------250
0
250
25
250
50
250
75
250
100
250
25
250
50
250
75
250
100

ZA
0
0
0
0
0
100
150
200
250

Pelaksanaan pengkajian meliputi pembersihan lahan, pembuatan bedengan dan saluran
drainase dengan cara dicangkul. Pupuk dasar berupa pupuk kandang sapi sebanyak 5 t ha-1,
NPK 250 kg ha-1, dan SP-36 150 kg ha-1 ditaburkan 7 hari sebelum tanam. Sedangkan pupuk
susulan ditabur pada umur bawang merah 15 HST dan 30 HST. Umbi bibit dipotong 2/3 bagian
ujungnya, ditaburi fungisida, dan dikeringanginkan selama 3 hari sebelum tanam. Tanam
dilakukan secara tugal dengan menanam satu umbi/lubang pada jarak 15 x 20 cm. Sumber air
irigasi dari sumur bor, pengairan dilakuan dengan leb dalam interval 7-10 hari. Pemeliharaaan
tanaman mengacu PTT (pengelolaan tanaman terpadu) bawang merah (Moekasan et al., 2016).
Panen dilaksanaan saat tanaman berumur 60 HST.
Peubah yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah anakan, dan bobot
berangkasan segar pada umur 20, 40, dan 60 HST. Produktivitas bawang merah dihitung
berdasarkan hasil ubinan 1 m2 yang ditimbang berat segar dan berat kering eskip setelah dijemur
selama 7-10 hari. Analisis ragam dilakukan menggunakan software STAR ver. 2.0.1, dan
dilanjutkan uji lanjut menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5% (STAR, 2014).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi Tanaman
Berdasarkan hasil analisis sidik ragam pada peubah tinggi tanaman menunjukkan bahwa
perlakuan beberapa taraf pupuk susulan Urea dan ZA berpengaruh sangat nyata pada tinggi
tanaman umur 40 HST, sedangkan tinggi tanaman pada umur 20 HST dan 60 HST tidak
menunjukkan adanya perbedaan antar perlakuan (Tabel 2). Firmansyah & Sumarni (2013)
menduga pada umur bawang merah 30-45 HST merupakan fase yang optimal bagi pertumbuhan
bawang merah sehingga perbendaan tinggi tanaman terlihat nyata.
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Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman bawang merah umur 20, 40, dan 60 HST pada beberapa
taraf pupuk susulan Urea dan ZA di lahan kering Lombok Timur, NTB pada MK II
2017
Perlakuan
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
CV (%)
Sig

Tinggi tanaman (cm)
40 HST
40.29b
53.23a
50.80a
55.53a
57.53a
57.40a
55.67a
55.53a
54.40a
12.56
**

20 HST
32.11
32.55
31.59
31.97
35.33
31.23
34.11
35.17
32.37
12.92
tn

60 HST
49.27
50.20
51.33
52.47
53.73
51.60
52.47
51.53
47.93
12.12
tn

Keterangan: nilai rata-rata yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berarti tidak berbeda nyata pada
Uji Duncan 5%

Pengaruh perlakuan pemupukan susulan pada tinggi tanaman bawang merah umur 40
HST bervariasi yaitu secara nyata paling rendah pada perlakuan kontrol (dosis 0 kg ha-1) dan
paling tinggi pada perlakuan T4 (dosis pupuk susulan urea 100 kg ha-1). Walaupun tinggi
tanaman tidak berbeda nyata antara T4 dengan perlakuan lainnya (T1 sampai T8) namun terlihat
kecenderungan tinggi tanaman dalam T4 tumbuh lebih baik pada umur 20, 40 dan 60 HST yaitu
masing-masing sebesar 35.33 cm, 57.53 cm, dan 53.73 cm. Pada tanah pasiran pantai, dosis
pupuk N sebesar 187.5 kg ha-1 menghasilkan tinggi tanaman yang lebih baik (Suparso et al.,
2019).
Pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh keseimbangan unsur hara dalam tanah dan
yang diberikan melalui pemupukan. Pemupukan susulan 100 kg ha-1 merupakan dosis optimum
bagi tanaman bawang merah karena mampu menjaga keseimbangan unsur hara yang
menunjang pertumbuhan tanaman bawang merah. Kondisi ini didukung oleh hasil analisis
bahwa semakin tinggi dosis pemupukan susulan yang diberikan menyebabkan tinggi tanaman
semakin rendah. Hasil penelitian Napitupulu dan Winarto (2010) menunjukkan bahwa
pemupukan N sebesar 250 kg ha-1 di tanah ultisol memberikan ukuran tanaman bawang merah
varietas Kuning yang lebih tinggi dibandingkan tanaman lainnya.
Tinggi tanaman bawang merah terendah ditunjukkan pada perlakuan tanpa pemberian
pupuk susulan namun tinggi tanaman tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan deskripsi tinggi
tanaman bawang merah varietas Trisula yang hanya mencapai 39.92 cm (Balitsa, 2018).
Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemberian pupuk dasar (150 kg ha-1 SP-36 dan 250 kg ha1
NPK) mampu memacu tinggi tanaman bawang merah secara optimal.
Jika diamati secara seksama hasil analisis tinggi tanaman pada hampir semua perlakuan
(kecuali T0 dan T2) menunjukkan bahwa tinggi tanaman pada 40 HST lebih tinggi
dibandingkan pada 60 HST. Kondisi ini terjadi karena ada indikasi bahwa pengaruh
penambahan unsur N terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman terjadi sampai pada umur
tertentu, sehingga penambahan unsur N melewati umur tersebut tidak akan mempengaruhi fase
vegetative tanaman. Pada 60 HST tanaman telah memasuki fase generative akhir (panen)
sehingga seluruh hasil fotosintesis (fotosintat) yang dihasilkan oleh organ source (daun) akan
digunakan tanaman untuk mengoptimalkan pengisian umbi. Fase generative tanaman bawang
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merah ini menyebabkan pertumbuhan vegetative tanaman berupa penambahan tinggi tanaman
terhenti bahkan sebaliknya menurun karena sebagian besar daun mengalami senesence.
Jumlah Daun
Berbeda hanya dengan peubah tinggi tanaman, hasil analisis sidik ragam pada peubah
jumlah daun menunjukkan bahwa perlakuan beberapa taraf pupuk susulan Urea dan ZA mulai
mempengaruhi jumlah daun tanaman pada umur 20 dan 40 HST, sedangkan jumlah daun umur
60 HST tidak menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda nyata.
Tabel 3. Rata-rata jumlah daun bawang merah umur 20, 40, dan 60 HST pada beberapa taraf
pupuk susulan Urea dan ZA di lahan kering Lombok Timur, NTB pada MK II 2017
Perlakuan
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
CV (%)
Sig

Jumlah daun (helai)
40 HST
19.93b
28.80ab
24.47ab
29.87ab
34.73a
27.80ab
25.87ab
33.13ab
27.27ab
28.19ab
**

20 HST
15.47ab
16.07ab
14.87ab
17.93a
17.27ab
16.00ab
13.07ab
15.00ab
12.60b
28.71
*

60 HST
32.40
37.27
39.33
40.07
36.33
35.27
28.67
33.87
32.47
31.75
tn

Keterangan: nilai rata-rata yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berarti tidak berbeda nyata pada
Uji Duncan 5%

Dalam Tabel 3 terlihat pengaruh pupuk susulan Urea dan ZA pada bawang merah umur
20 HST secara nyata paling rendah dalam T8 (pupuk susulan berupa Urea 100 kg ha-1 dan ZA
250 kg ha-1). Data ini menunjukkan bahwa dosis pupuk berlebihan dalam T8 dapat menghambat
pembentukan daun pada fase awal pertumbuhan, dan cenderung menghasilkan jumlah daun
lebih rendah sampai umur 60 HST. Jumlah daun tertinggi diperoleh pada dosis pupuk antara
T3 dan T4 yaitu pupuk susulan berupa urea pada dosis 75 – 100 kg ha-1. 10.51. Respon yang
berbeda ditunjukkan pada tanaman bawang daun yang lebih baik pertumbuhan dan hasilnya
bila di pupuk ZA (Manullang et al., 2019).
Jumlah daun tanaman bawang merah varietas Trisula pada semua perlakuan yang berkisar
antara 28-40 helai, sesuai dengan deskripsi bahwa jumlah daun bawang merah Trisula berkisar
antara 28-39 helai. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian pupuk dasar 250 kg ha-1 tanpa
penambahan unsur N melalui pemupukan susulan, tanaman telah mampu membentuk daun
dalam jumlah yang normal. Proses pembentukan daun tidak terlepas dari peranan unsur hara N
dan P yang bersumber dari pupuk dasar. Unsur P dan K berperan dalam pembentukan sel-sel
baru dan komponen utama penyusun senyawa organik dalam tanaman seperti asam amino,
asam nukleat, klorofil, ADP, dan ATP (Nyakpa et al., 1998).
Jumlah Anakan
Hasil analisis ragam (Tabel 4), terlihat bahwa jumlah anakan bawang merah secara
nyata dipengaruhi oleh perlakuan pemupukan hanya pada umur 40 HST. Perlakuan pemupukan
juga mempengaruhi tinggi tanaman dan jumlah daun pada umur 40 HST. Akan tetapi, berbeda
dengan tinggi tanaman dan jumlah daun yang cenderung berkurang dengan bertambahnya dosis
pupuk susulan, bawang merah cenderung membentuk lebih banyak anakan saat pupuk susulan
269

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

urea ditambah ZA seperti dalam T8 di umur 20 HST atau T7 di umur 40 HST. Namun
selanjutnya pada umur 60 HST, jumlah anakan paling banyak kembali dihasilkan pada T3 dan
T4.
Tabel 4. Rata-rata jumlah anakan bawang merah umur 20, 40, dan 60 HST pada beberapa
taraf pupuk susulan Urea dan ZA di lahan kering Lombok Timur, NTB pada MK II
2017
Perlakuan
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
CV (%)
Sig

Jumlah anakan
40 HST
3.40bcd
2.93d
4.27abcd
3.13cd
4.87ab
4.67abc
5.00ab
5.13a
3.60abcd
36.28
**

20 HST
2.87
2.93
3.07
2.53
3.00
2.93
2.73
3.07
3.20
34.09
tn

60 HST
8.37
7.73
7.93
8.53
8.53
7.60
6.27
6.80
6.87
32.51
tn

Keterangan: nilai rata-rata yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berarti tidak berbeda nyata pada
Uji Duncan 5%

Jumlah anakan memiliki hubungan dengan jumlah daun, semakin banyak jumlah daun
maka semakin banyak jumlah anakan yang dihasilkan. Jumlah daun merupakan salah satu
indikator pertumbuhan tanaman karena semakin banyak jumlah daun maka semakin luas tempat
berlangsungnya proses fotosintesis yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah fotosintat.
Fotosintat yang banyak akan menyediakan sumber makanan yang banyak untuk pembentukan
anakan.
Ketersediaan unsur hara dan kondisi lingkungan yang cocok menurut Samadi dan
Cahyono (2005) akan memacu tanaman bawang merah untuk membentuk tunas-tunas lateral
yang akan membentuk cakram baru yang selanjutnya akan membentuk umbi lapis. Pada setiap
umbi dapat menghasilkan 2-20 tunas baru yang akan tumbuh dan berkembang menjadi anakan.
Bobot Tanaman segar
Pengamatan terhadap bobot segar tanaman memperlihatkan pengaruh perlakuan yang
berbeda nyata pada umur tanaman 40 HST dan 60 HST. Hasil analisis menunjukkan bobot
segar tanaman pada umur 40 HST paling tinggi pada T6 (20.27 gr) namun tidak berbeda nyata
dengan perlakuan lainnya, kecuali pada T1 (10.29 gr) dan T8 (12.54 gr). Sedangkan pada umur
60 HST, bobot segar tanaman dalam T6 menurun drastis, hampir sama rendahnya dengan bobot
tanaman dalam T8. Diduga hal tersebut disebabkan karena tanaman lebih rentan terserang
moler.
Pemberian unsur hara N yang berlebihan pada tanaman bawang merah akan memacu
pertumbuhan vegetative menjadi lebih pesat sehingga tanaman menjadi lebih rentan OPT,
menurunkan bobot brangkasan kering, dan mengurangi hasil (Gamiely et al., 1991). Rentannya
bawang merah akan kelebihan N disebabkan karena terjadinya pembesaran ukuran sel tanaman
dan mempertipis dinding sel, sehingga tanaman mudah terserang patogen dan hama (Moekasan
et al., 2016). Selain itu pasokan N yang berlebihan dapat meningkatkan ukuran sel dan
penambahan ketebalan dinding sel sehingga menyebabkan daun dan batang tanaman menjadi
lebih sukulen (kandungan air tinggi) dan kurang keras (Marschner,1986).
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Tabel 5. Rata-rata bobot segar tanaman bawang merah umur 20, 40, dan 60 HST pada
beberapa taraf pupuk susulan Urea dan ZA di lahan kering Lombok Timur, NTB pada
MK II 2017
Perlakuan
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
CV (%)
Sig

20 HST
10.51
9.32
9.98
8.81
11.65
8.07
7.21
9.32
9.03
38.39
tn

Bobot segar tanaman (gr)
40 HST
17.18abc
10.29c
18.70ab
15.05abc
17.37abc
18.62ab
20.70a
18.82ab
12.54bc
39.21
**

60 HST
79.02ab
84.86ab
72.56ab
83.04ab
95.60a
78.50ab
66.01b
67.89ab
58.49b
32.84
**

Keterangan: nilai rata-rata yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berarti tidak berbeda nyata pada
Uji Duncan 5%

Produktivitas Bawang Merah
Dalam Tabel 6 dicantumkan hasil analisis ragam yang sangat berbeda nyata (p<0.01) untuk
bobot kering tanaman, dan pengaruh perlakuan yang berbeda nyata untuk kadar air dan
produktivitas bawang merah. Bobot kering tanaman tertinggi pada T4 secara nyata lebih tinggi
daripada T6 dan T8, namun tidak berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Bobot
tajuk kering merupakan salah satu indikator pertumbuhan tanaman (Rokhminarsi et al., 2019).
Sehingga nilai bobot kering yang tinggi dalam T4 menunjukkan pertumbuhan tanaman yang
baik. Demikian juga dengan kadar air yang tinggi dalam T4 (44.54%) mengindikasikan
tanaman yang tumbuh optimal sehingga mampu menyerap hara dan air secara optimal.
Sebaliknya, kadar air yang yang paling rendah terdapat dalam T0 (28.62%) diperkirakan karena
tanaman tumbuh kurang optimal akibat hara kurang tersedia.
Produktivitas tanaman bawang merah pada perlakuan T4 yang tertinggi didukung oleh
pertumbuhan vegetative tanaman dan pembentukan organ vegetative tanaman yang optimal
dibandingkan perlakuan lainnya. Perlakuan T4 memiliki ukuran tanaman tertinggi dan jumlah
daun terbanyak. Tanaman dengan ukuran yang tinggi akan meningkatkna kemampuan untuk
menerima sinar matahari secara maksimal, jumlah daun yang banyak akan meningkatkan luas
permukaan daun yang menerima sinar matahari. Ketersediaan unsur hara, air dan cahaya
matahari akan meningkatkan laju proses fotosintesis pada tanaman. Fotosintat yang dihasilkan
akan digunakan tanaman untuk pembentukan anakan, jumlah anakan yang banyak akan
mempengaruhi pembentukan dan pengisian umbi. Semakin banyak jumlah dan berat kering
umbi maka produktivitas tanaman menjadi semakin tinggi. Jumlah fotosintat yang dihasilkan
selama proses pembentukan umbi akan mempengaruhi peningkatan berat kering umbi (Lakitan,
2000).
Tabel 6. Rata-rata bobot kering tanaman, kadar air, dan produktivitas bawang merah saat panen
pada beberapa taraf pupuk susulan Urea dan ZA di lahan kering Lombok Timur, NTB
pada MK II 2017
Perlakuan
T0

Bobot kering
(gr/tanaman)
47.02abc
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Kadar air (%)

Produktivitas (t/ha)

28.62b

16.05bcd
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Perlakuan
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
CV (%)
Sig

Bobot kering
(gr/tanaman)
53.35ab
56.29a
55.61a
57.31a
45.83abc
36.31bc
44.90abc
35.40c
31.99
**

Kadar air (%)

Produktivitas (t/ha)

30.98ab
31.25ab
31.90ab
44.54a
39.50ab
42.84ab
31.62ab
39.17ab
36.97
*

17.74ab
17.54abc
18.65ab
20.10a
15.89bcd
12.05e
12.72de
14.08cde
30.89
*

Keterangan: nilai rata-rata yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berarti tidak berbeda nyata pada
Uji Duncan 5%

Pertumbuhan yang optimal dalam T4 memberikan produktivitas bawang merah yang
paling tinggi yaitu mencapai 20.10 t/ha, namun tidak berbeda nyata dengan T3, T2, dan T1.
Produktivitas bawang merah cenderung menurun (Tabel 6) dengan semakin tingginya dosis
pupuk ZA seperti dalam T6, T7, dan T8. Apabila produktivitas T4 dibandingkan dengan T6
maka diperoleh penurunan produktivitas sampai 40%. Penambahan pupuk ZA dapat
meningkatkan kemasaman tanah (menurunkan pH) dari proses nitrifikasi amonia (Foth, 1995;
Suwandi & Hilman, 1992; Firmansyah & Sumarni, 2013).
KESIMPULAN
Aplikasi pupuk susulan berupa urea pada dosis 100 kg/ha menghasilkan pertumbuhan
dan hasil tanaman bawang merah yang optimal, sehingga rekomendasi pemupukan spesifik di
lokasi pengkajian untuk budidaya bawang merah adalah pupuk kandang 5 t/ha, 150 kg/ha SP36 dan 250 kg/ha NPK-phonska sebagai pupuk dasar yang disebar sekitar 7 hari sebelum tanah,
sedangkan pupuk susulan berupa urea 100 kg/ha yang disebar pada umur 15 HST dan 35 HST.
Produktivitas bawang merah secara nyata cenderung menurun seiring dengan makin tingginya
dosis pupuk. Hasil penelitian memperkuat hipotesis bahawa dosis pupuk yang berlebihan justru
menyebabkan penurunan produktivitas bawang merah.
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ABSTRACT
Research aimed to knowing the influence of PGPR type and concentration on shallot
plants was conducted in BPTP East Java, Karangploso-Malang experiment land in March to
May 2020. The study used a Completely Randomized Block Design (RCBD) consisting of two
treatment factors and repeated 3 times. The first factor is PGPR type, Bacillus sp and
Pseudomonas sp. The second factor is the concentration consisting of 4 levels, 5; 10; 15; and
20 ml L-1. In addition, there are control treatments that are not treated with PGPR.
Observations are made on growth variables: the height of plant, the number of leaves, the area
of leaves, and the number of puppies. Observations of results and components of the results
include the fresh weight of tubers, the dry weight of sun tubers, and the number of tubers. The
results showed that there was no interaction between type treatment and PGPR concentration
on all observation parameters. PGPR type treatment Bacillus sp. showed growth and higher
yields than Pseudomonas sp., while the treatment of concentrations of 20 ml L-1 on fresh weights
and dry weight bulbs (tons of ha-1) showed higher results than another concentration treatment.
Furthermore, onion plants treated with PGPR show higher growth and yield than onion plants
without PGPR treatment.
Keywords: PGPR, Bacillus sp., Pseudomonas sp., Shallot
ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis dan konsentrasi PGPR pada
tanaman bawang merah dilakukan di lahan percobaan BPTP Jatim, Karangploso-Malang pada
bulan Maret sampai Mei 2020. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)
yang terdiri dari dua faktor perlakuan dan diulang sebanyak 3 kali. Faktor pertama adalah jenis
PGPR, yaitu: Bacillus sp dan Pseudomonas sp. Faktor kedua adalah konsentrasi PGPR yang
terdiri dari 4 taraf yaitu 5; 10; 15; dan 20 ml L-1. Disamping itu terdapat perlakuan kontrol yang
tidak diperlakukan dengan PGPR. Pengamatan dilakukan terhadap peubah pertumbuhan: tinggi
tanaman, jumlah daun, luas daun, dan jumlah anakan. Pengamatan hasil dan komponen hasil
meliputi berat segar umbi, berat kering umbi matahari, dan jumlah umbi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara perlakuan jenis dan konsentrasi PGPR pada
semua parameter pengamatan. Perlakuan jenis PGPR Bacillus sp. menunjukkan pertumbuhan
dan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan Pseudomonas sp., sedangkan perlakuan konsentrasi
PGPR 20 ml L-1 pada berat segar dan berat kering umbi (ton ha-1) menunjukkan hasil lebih
tinggi dibandingkan dengan perlakuan konsentrasi yang lebih rendah. Selanjutnya tanaman
bawang yang diperlakukan dengan PGPR menunjukkan pertumbuhan dan hasil yang lebih
tinggi daripada tanaman bawang merah tanpa perlakuan PGPR.
Kata kunci: PGPR, Bacillus sp., Pseudomonas sp., bawang merah
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PENDAHULUAN
Bawang merah merupakan tanaman hortikultura yang banyak dibutuhkan masyarakat
karena perannya yang sangat strategis. Meningkatnya kebutuhan konsumsi bawang merah perlu
diiringi dengan peningkatan produksi dan mutu bawang merah. Badan Pusat Statistik (2019)
menyatakan produksi bawang merah pada tahun 2019 mengalami peningkatan 10% dengan
nilai produksi sebesar 407,877 ton di Jawa Timur dari tahun 2018 yaitu 367,031 ton dan
peningkatan nasioanl 4.86% pada tahun 2019 dengan produksi sebesar 1,503,438 ton dari 2018
sebesar 1,580,247 ton. Permasalahan yang dihadapi budidaya tanaman bawang merah saat ini
adalah mutu hasil produksi yang kemungkinan diakibatkan kurangnya nutrisi tanaman bawang
merah, factor curah hujan tinggi dan penggunaan bahan anorganik yang secara berlebihan
dalam jangka panjang. Hal tersebut dapat mengakibatkan perkembangan umbi yang tidak
sempurna dan peningkatan intensitas serangan penyakit. Sehingga muncul inisiatif untuk
menggunakan PGPR yang merupakan salah satu sumbangan bioteknologi dalam usaha
peningkatan produksi dan produktivitas tanaman.
PGPR adalah kelompok mikroorganisme tanah menguntungkan serta termasuk dalam
golongan bakteri yang hidup dan berkembang pada tanah yang kaya akan bahan organik
(Compant et al., 2005). Menurut Baihaqi et al. (2018) PGPR bertujuan agar memperpendek
masa dormansi benih, sehingga benih langsung dapat berkecambah dan mampu mencegah
benih dari hama dan penyakit tanaman. Sedangkan perlakuan penyiraman PGPR berfungsi
sebagai perlakuan susulan untuk menambah bakteri yang ada pada daerah rizosfir, populasi
bakteri pada daerah rizosfir dapat membantu melakukan penyerapan unsur hara yang berguna
bagi tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jenis dan konsentrasi PGPR yang
tepat untuk pertumbuhan tanaman bawang merah yang optimal. Selanjutnya perlakuan PGPR
tersebut diharapkan akan menjadi alternatif penyediaan hara serta pengendalian hama dan
penyakit bawang merah yang berkelanjutan.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2020 di kebun percobaan BPTP Jawa
Timur Jalan Raya Karang Ploso KM 04 Malang, Jawa Timur. Bahan yang digunakan adalah
bibit bawang merah varietas Tajuk, PGPR Pseudomonas sp dan Bacillus sp. Metode yang
digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari dua faktor perlakuan
dan diulang sebanyak 3 kali. Faktor pertama adalah jenis PGPR, yaitu: Bacillus sp dan
Pseudomonas sp. Faktor kedua adalah konsentrasi PGPR yang terdiri dari 4 taraf yaitu 5; 10;
15; dan 20 ml L-1. Disamping itu terdapat perlakuan kontrol yang tidak diperlakukan dengan
PGPR. Pengamatan dilakukan terhadap peubah pertumbuhan: tinggi tanaman, jumlah daun,
luas daun, dan jumlah anakan. Pengamatan hasil dan komponen hasil meliputi berat segar umbi,
berat kering umbi matahari, dan jumlah umbi. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis
ragam dan dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf nyata 5%. Sedangkan untuk mengetahui
pengaruh perlakuan dengan kontrol, diuji dengan menggunakan orthogonal kontras.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis ragam menunjukkan tidak terjadi interaksi antara perlakuan jenis dan
konsentrasi PGPR pada semua komponen pengamatan pertumbuhan dan hasil tanaman bawang
merah. Hal ini berarti bahwa pemberian jenis dan konsentrasi tidak saling mendukung maupun
tidak saling menekan dalam meningkatkan pertumbuhan bawang merah, namun kedua
perlakuan tersebut secara terpisah mampu memberikan pengaruh nyata terhadap parameter
pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah.
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Tinggi Tanaman (cm)
Analisis ragam tinggi tanaman menghasilkan perlakuan jenis dan konsentrasi PGPR
berbeda nyata pada saat tanaman umur 4 dan 5 MST. Perlakuan Bacillus sp menghasilkan
tanaman yang lebih tinggi dan berpengaruh nyata dibandingkan dengan Pseudomonas sp. Pada
perlakuan konsentrasi 20 ml L-1 memiliki nilai lebih tinggi dan berbeda nyata dari 5 ml L-1
tetapi tidak dengan konsentrasi 10 dan 15 ml L-1. Pengamatan tinggi tanaman umur 6, 7 dan 8
MST hasil yang tidak berbeda nyata dikarenakan tanaman mendekati masa panen akan menjadi
rebah dan ujung daun mulai menguning sehingga tinggi tanaman akan semakin menurun. Hasil
tinggi tanaman yang diberi perlakuan PGPR menghasilkan pertumbuhan lebih baik
dibandingkan dengan kontrol. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Ghulamahdi et al. (2006),
pertumbuhan tinggi tanaman lebih aktif terjadi pada awal pertumbuhan yaitu pada pembentukan
organ vegetatif dan terhenti setelah memasuki fase generatif. Soesanto et al. (2011)
menambahkan bahwa PGPR seperti Bacillus sp. dan Pseudomonas sp. menghasilkan IAA,
sitokinin dan giberelin yang berpengaruh langsung yaitu dapat memicu pertumbuhan tanaman,
sedangkan pengaruh tidak langsung yaitu bakteri mampu menghambat pertumbuhan mikroba
merugikan seperti penyebab penyakit. Kemampuan ini terlihat pengaruhnya pada parameter
apabila dikaitkan dengan fungsi masing-masing hormone, Auksin dan giberelin sama-sama
terdapat pada embrio dan meristem apikal untuk pemanjangan sel. Oleh karena itu, tanaman
yang diberikan perlakuan bakteri antagonis memiliki hasil tinggi tanaman yang lebih baik
dibandingkan dengan kontrol.
Tabel 10. Nilai tinggi tanaman (cm) terhadap perlakuan jenis dan konsentrasi PGPR
Perlakuan
Jenis PGPR
Pseudomonas sp
Bacillus sp
BNT 5%
Konsentrasi (ml L-1)
5
10
15
20
BNT 5%
Kontrol
Perlakuan

Umur Tanaman (MST)
5
6

4

7

8

36.81a
39.36b
2.4

34.67a
37.03b
2.17

34.86
36.07
tn

27.58
30.58
tn

20.65
22.70
tn

35.64a
37,89ab
38.28ab
40.53b
3.39
26.89a
38.09b

33.22a
35.61ab
36.25ab
38.31b
3.07
25.95a
31.35b

33.00
35.42
36.11
37.33
tn
25.95a
35.47b

27.94
27.94
28.47
29.28
tn
22.28a
29.08b

21.20
21.45
22.59
24.47
tn
15.83a
19.81b

Keterangan : Bilangan yang didampingin huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata pada uji BNT pada taraf 5%, tn: tidak nyata.

Jumlah Daun
Pada analisis ragam perlakuan jenis PGPR berpengaruh nyata pada pada nilai indeks
jumlah daun saat umur pengamatan 4 sampai dengan 7 MST, sedangkan perlakuan konsentrasi
PGPR tidak berpengaruh nyata pada semua umur pengamatan. Pelakuan jenis PGPR Bacillus
sp menghasilkan jumlah daun lebih banyak dan berpengaruh nyata dibandingkan Pseudomonas
sp. Semakin tinggi tanaman maka semakin banyak ruas-ruas yang akan meningkatkan jumlah
daun. Menurut Tinendung et al. (2014), peningkatan pertumbuhan yang dipacu oleh Bacillus
sp. adalah daerah perakaran tanaman yang dapat memacu pertumbuhan dan meningkatkan
perkembangan tanaman pada fase vegetatif, dimana peningkatan ini berdampak tinggi tanaman
serta aktifitas fotosintesis yang berpengaruh terhadap jumlah daun.
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Tabel 11. Nilai jumlah daun terhadap perlakuan jenis dan konsentrasi PGPR
Perlakuan
Jenis PGPR
Pseudomonas sp
Bacillus sp
BNT 5%
Konsentrasi (ml L-1)
5
10
15
20
BNT 5%
Kontrol
Perlakuan

Umur Tanaman (MST)
5
6
7

4

8

38.75a
46.96b
6.32

37.00a
45.12b
5.03

27.21a
32.13b
3.73

18.39a
23.86b
3.09

7.42
7.94
tn

35.83
43.25
45.19
47.13
tn
42.85a
46.56a

33.72
41.81
43.14
45.64
tn
41.08a
42.87b

26.14
30.18
30.58
31.75
tn
27.94a
29.67b

18.72
20.83
21.92
23.03
tn
19.22a
22.22a

6.64
7.64
7.78
8.67
tn
7.39a
7.69a

Keterangan : Bilangan yang didampingin huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata pada uji BNT pada taraf 5%, tn: tidak nyata.

Jumlah Umbi per Rumpun
Berdasarkan hasil analisis ragam, perlakuan jenis dan konsentrasi PGPR tidak
berpengaruh nyata terhadap hasil jumlah umbi bawang merah, namun rerata jumlah umbi
meningkat sejalan dengan peningkatan konsentrasi PGPR. Hal tersebut menunjukkan bahwa
jumlah umbi per rumpun bawang merah semakin meningkat dan diduga karena bakteri PGPR
mampu menghasilkan zat pengatur tumbuh tanaman, sehingga mampu meningkatkan jumlah
umbi. Dugaan tersebut sesuai dengan pernyataan Husen et al. (2006) yang menyebutkan bahwa
PGPR masuk dalam kelompok rizobakter yang mampu merangsang pertumbuhan dengan
mensintesis dan mengatur konsentrasi zat pengatur tumbuh seperti IAA, gibberelin, sitokinin
dan etilen dalam lingkungan akar. IAA berfungsi untuk meningkatkan perkembangan sel,
memacu pertumbuhan dan berperan meningkatkan hasil panen.
Tabel 12. Rerata jumlah umbi pada perlakuan konsentrasi aplikasi dua jenis PGPR
Perlakuan
Jenis PGPR
Pseudomonas sp
Bacillus sp
BNT 5%
Konsentrasi (ml L-1)
5
10
15
20
BNT 5%
kontrol
Perlakuan

Jumlah Umbi
9.55
9.93
tn
9.14
9.56
10.05
10.22
tn
6.78a
9.74b

Keterangan : Bilangan yang didampingin huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT pada
taraf 5%, tn: tidak nyata.
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Berat Segar Umbi
Berdasarkan tabel 4, perlakuan konsentrasi PGPR 20 ml L-1 menghasilkan nilai berat
segar umbi yang berbeda nyata dan lebih besar dari konsentrasi yang lebih rendah. Hal ini
dikarenakan dengan penambahan PGPR kedalam tanah dapat memberikan keuntungan bagi
pertumbuhan tanaman dengan kemampuanya dalam memproduksi hormon pertumbuhan dan
dapat meningkatkan penyerapan nutrisi serta perkembangan sel. Iswati (2012) mengungkapkan
bahwa semakin tinggi konsentrasi PGPR maka pengaruhnya terhadap tinggi tanaman dan
panjang akar tanaman karena PGPR diduga meningkatkan populasi mikroba sehingga
membantu tanaman untuk penyerapan dan penyediaan unsur hara dengan optimal yang dapat
meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi tanaman.
Tabel 13. Berat segar umbi per ha terhadap perlakuan jenis dan konsentrasi PGPR
Berat Segar umbi (ton ha-1)

Perlakuan
Jenis PGPR
Pseudomonas sp
Bacillus sp
BNT 5%
Konsentrasi (ml L-1)
5
10
15
20
BNT 5%
Kontrol
Perlakuan

2.7
3.20
tn
2.28a
3.00b
3.22c
3.43d
0.63
1.50 a
2.98 b

Keterangan : Bilangan yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT pada
taraf 5%, tn: tidak nyata.

Berat Kering Umbi Matahari
Hasil analisis ragam, perlakuan jenis dan konsentrasi PGPR berpengaruh nyata terhadap
berat kering umbi per ha. Perlakuan Bacillus sp berpengaruh nyata dan menghasilkan rerata
lebih besar dibandingkan PGPR jenis Pseudomonas sp. Sedangkan perlakuan konsentrasi 20
ml L-1, menghasilkan rerata lebih besar dan berpengaruh nyata dari konsentrasi yang lebih
rendah. Berat kering dijadikan indikator bahwa semakin baik pertumbuhan tanaman makin baik
pula berat kering tanamannya. Hal ini membuktikan bahwa PGPR mampu mengoptimalkan
kinerja tanaman dalam menyerap unsur hara didalam tanah. Akbari et al. (2007)
mengungkapkan bahwa rhizobakteria seperti Bacillus sp dan Pseudomonas sp, dapat membantu
proses dekomposisi bahan organik di dalam tanah sehingga penyerapan hara oleh tanaman lebih
sempurna yang secara tidak langsung meningkatkan produktivitas tanaman.
Tabel 14. Berat umbi kering matahari per ha terhadap perlakuan jenis dan konsentrasi PGPR
Berat Kering Umbi Matahari (ton ha-1)

Perlakuan
Jenis PGPR
Pseudomonas sp
Bacillus sp
BNT 5%

8.13a
10.17b
0.28
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Berat Kering Umbi Matahari (ton ha-1)

Perlakuan
Konsentrasi (ml L-1)
5
10
15
20
BNT 5%
Kontrol
Perlakuan

6.67a
9.53b
9.90b
10.42c
0.39
1.07a
1.76b

Keterangan : Bilangan yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT pada
taraf 5%, tn: tidak nyata.

KESIMPULAN
Perlakuan jenis dan konsentrasi plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) pada
tanaman bawang merah memberikan respon yang berbeda terhadap parameter pertumbuhan
serta komponen hasil. Berdasarkan hasil perlakuan jenis PGPR Bacillus sp. menunjukkan
pertumbuhan dan hasil lebih tinggi dari Pseudomonas sp., sedangkan perlakuan konsentrasi
PGPR 20 ml L-1 pada berat segar dan berat kering umbi (ton ha-1) menunjukkan hasil lebih
tinggi dari perlakuan konsentrasi yang lebih rendah. Selanjutnya tanaman bawang yang
diperlakukan dengan PGPR menunjukkan pertumbuhan dan hasil yang lebih tinggi serta
dibandingkan dengan tanaman bawang merah tanpa perlakuan PGPR.
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ABSTRACT
The treatment of seeds during storage plays an important role in maintaining the quality
of shallot bulbs. One of the efforts to maintain seed quality during storage is the seed coating
method. This study aims to determine the effect of seed coating on bulbs stored with leaves and
without leaves in maintaining the quality of shallot bulb seeds during storage. Experiments
were carried out in July - October 2019 at the Papua BPTP Laboratory and on the field for
viability and vigor tests. Using a factorial completely randomized design (CRD) for storage
research and factorial randomized block design (RBD) for viability and vigor tests. The first
factor is the two forms of bulbs storage consisting of bulbs with leaves and without leaves. The
second factor was the coating of the seeds consisting of dolomite + pesticide, ash + pesticide
and without seed coating (control). The results showed that there was no interaction between
bulbs storage form and coating on bulbs quality when stored and viability. Stored shallots with
leaves can maintain tuber quality for 2 months of storage with bulb moisture content of 81.97%,
bulb loss 16.44% and damaged bulb 9.73%. The coating treatment on the bulbs had no
significant effect on the quality of the bulb during storage
Keywords: shallots, quality, storage, seed coating
ABSTRAK
Perlakuan benih saat penyimpanan berperan penting dalam mempertahankan mutu umbi
bawang merah. Salah satu upaya untuk mempertahankan mutu benih selama penyimpanan
adalah dengan metode pelapisan benih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pelapisan benih terhadap umbi yang disimpan dengan daun dan tanpa daun dalam
mempertahankan mutu benih umbi bawang merah selama penyimpanan. Percobaan dilakukan
pada bulan Juli – Oktober 2019 di Laboratorium BPTP Papua dan di lahan untuk uji viabilitas
dan vigor umbi. Menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) faktorial untuk penelitian
penyimpanan dan rancangan acak kelompok (RAK) faktorial untuk uji viabilitas dan vigor.
Faktor pertama adalah dua bentuk penyimpanan umbi yaitu umbi dengan daun dan umbi tanpa
daun. Faktor kedua adalah pelapis benih, yaitu kapur dolomit+pestisida, abu gosok+pestisida
dan tanpa pelapis benih (kontrol). Hasil menunjukan bahwa tidak terdapat interaksi antara
bentuk penyimpanan umbi dan pelapis terhadap kualitas umbi saat disimpan dan viabilitas umbi.
Umbi bawang merah yang disimpan dengan daun dapat mempertahankan kualitas umbi selama
penyimpanan 2 bulan dengan kadar air umbi 81.97%, susut umbi 16.44% dan umbi rusak 9.73%.
Perlakuan pelapis pada umbi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kualitas umbi
selama penyimpanan.
Kata kunci: bawang merah, kualitas, penyimpanan, pelapis benih
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PENDAHULUAN
Bawang merah merupakan komoditas hortikultura yang memiliki sifat mudah sekali
mengalami kerusakan karena memiliki kandungan air yang tinggi. Jenis kerusakan yang terjadi
berupa pelunakan umbi, keriput, keropos, busuk, pertunasan, pertumbuhan akar dan tumbuhnya
jamur. Kerusakan-kerusakan semacam itu pada proses penyimpanan akan menyebabkan
turunnya kualitas umbi bawang merah di samping kehilangan berat, yang pada akhirnya akan
mempengaruhi harga bawang merah di pasaran (Komar et al., 2001). Menurut Nega et al.
(2015), banyak faktor yang mempengaruhi kerusakan umbi selama penyimpanan bawang
merah seperti kultivar, kematangan umbi, kadar air umbi, suhu dan relatif kelembaban, selain
itu juga keberadaan hama di gudang penyimpanan juga dapat menurunkan kualitas benih umbi.
Faruki & Khan (1993) menyatakan hasil panen yang disimpan khususnya dalam bentuk
umbi dan biji-bijian setiap saat dapat diserang oleh berbagai hama gudang yang dapat
merugikan. Kerugian yang ditimbulkan oleh hama pascapanen ini berupa penurunan kualitas
dan kuantitas yaitu kerusakan bentuk, aroma, tercampur kotoran, daya tumbuh, dan umbi
bawang yang disimpan menjadi kempes (Ashworth, 1993). Taksiran kerusakan yang
disebabkan oleh hama gudang E. cautella pada bawang merah yang disimpan di gudang petani
di daerah Cirebon dan Brebes berkisar antara 10–40% (Hasyim et al., 2014)
Perlakuan benih saat penyimpanan berperan penting dalam mempertahankan mutu umbi
bawang merah. Mutu bawang merah yang tetap terjaga selama penyimpanan akan memberikan
dampak yang positif terhadap pertumbuhan dan hasil di lapangan. Menurut Rahim et al. (2019)
dan Basavaraj et al. (2008), perlakuan benih sangat penting dilakukan untuk pertumbuhan
tanaman dan produksi yang lebih baik.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan mutu benih selama
penyimpanan adalah dengan teknologi pelapisan (seed coating) menggunakan zat tertentu
seperti zat pengatur tumbuh, zat hara mikro, mikroba fungisida, pestisida maupun antioksidan.
Menurut Copeland & McDonald (2001), seed coating merupakan salah satu metode untuk
memperbaiki mutu benih menjadi lebih baik dengan penambahan bahan kimia pada formula
coating. Seed coating dapat mengendalikan dan meningkatkan perkecambahan serta berpotensi
digunakan untuk inokulasi benih dengan mikroorganisme hidup, dapat melindungi benih dari
hama dan penyakit tanaman yang menyerang saat persemaian dan awal musim tanam,
meningkatkan vigor bibit, serta mengurangi penggunaan pestisida saat menanam (Palupi et al.,
2013). Penggunaan lapisan benih dalam industri benih sangat efektif untuk meningkatkan
kualitas benih dan mengurangi risiko lebih tinggi untuk tertular dari tanaman yang tumbuh
berdekatan satu sama lain.
Saat ini petani bawang merah di daerah Bantul, Yogyakarta menerapkan penggunaan
kapur untuk mempertahankan kualitas bibit bawang merah saat penyimpanan dengan cara
pelapisan (penepungan umbi bawang merah), hasilnya bibit lebih tahan terhadap serangan hama
dan penyakit di gudang. Belum diadakan penelitian secara ilmiah mengenai pelapisan umbi
dengan kapur sehingga perlu dilakukan penelitian penggunaan kapur dan bahan lain seperti abu
dapur untuk membuktikan apakah bahan-bahan tersebut mampu mempertahankkan kualitas
bibit bawang merah selama penyimpanan.
Kapur memiliki fungsi mencegah penguapan pada umbi selama penyimpanan sehingga
dapat mempertahankan mutu umbi bawang merah. Menurut Soedomo & Sunaryono (1988) dan
Soedomo (2006), kapur mampu menyerap uap air sehingga kadar air umbi tetap terjaga. Petani
di Indonesia biasanya menggunakan batu kapur (CaCO3) sebagai bahan pelapis benih.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelapisan benih terhadap umbi
yang disimpan dengan daun dan tanpa daun dalam mempertahankan mutu benih umbi bawang
merah selama penyimpanan.
BAHAN DAN METODE
Benih umbi bawang merah varietas Timor (lokal) di peroleh dari petani di Arso 4,
Kabupaten Keerom yang telah dikeringkan selama 7 hari menggunakan sinar matahari. Bawang
merah yang telah kering kemudian dikemas menggunakan jaring plastik dengan masing-masing
perlakuan sebanyak 500 gr. Bawang merah yang digunakan adalah bawang merah
lepasan/tanpa daun dan dengan daun. Bawang merah yang telah dikemas dan diberi perlakuan
kemudian disimpan di gudang dengan cara di gantung
Percobaan dilakukan di Laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua
pada bulan Juli-Oktober 2019 dengan kisaran suhu 1.28±30.08 0C dan RH 4.92±68.78%.
Rancangan percobaan yang digunakan untuk penyimpanan benih adalah rancangan acak
lengkap (RAL) faktorial dua faktor sedangkan untuk uji viabilitas dan vigor menggunakan
rancangan acak kelompok (RAK) faktorial dua faktor. Semua perlakuan diulang tiga kali.
Faktor pertama adalah dua bentuk penyimpanan umbi yaitu umbi dengan daun dan umbi tanpa
daun. Faktor kedua adalah pelapis benih terdiri dari tiga perlakuan yaitu pelapis benih dengan
kapur+pestisida, pelapis benih dengan abu gosok+pestisida dan tanpa pelapis benih (kontrol).
Penyimpanan dilakukan selama 8 minggu dan dilakukan pengamatan 2 (dua) minggu
sekali untuk variabel kadar air dan padatan total terlarut (PTT), sedangkan variebel susut bobot
akhir, persentase umbi rusak dan umbi yang bertunas diamati setelah akhir penyimpanan.
1.

Kadar air umbi bawang merah (%), diukur dengan metode oven (AOAC 1995)
Kadar air umbi =

Berat umbi sebelum di oven-berat umbi sesudah di oven
x100%
Berat umbi sebelum di oven

2.

Padatan Total Terlarut (PTT), dikukur menggunakan alat hand refraktometer “ATAGO”
A-0137 berskala 0-32% Brix

3.

Persentase umbi yang rusak (%), dengan membandingkan jumlah umbi yang rusak
meliputi umbi busuk, keropos (hampa) dan berakar dengan jumlah umbi yang disimpan.
Kerusakan umbi =

4.

Persentase umbi bertunas (%) dengan membandingkan jumlah umbi yang telah bertunas
dengan jumlah umbi yang disimpan dengan rumus:
Umbi bertunas =

5.

Jumlah umbi yang rusak
x100%
Jumlah umbi yang disimpan

Jumlah umbi yang bertunas
x100%
Jumlah umbi yang disimpan

Susut bobot akhir (%), diperoleh dengan cara menimbang bobot awal penyimpanan dan
bobot akhir penyimpanan, dengan rumus sebagai berikut:
Susut bobot akhir =

Bobot umbi sebelum penyimpanan - Bobot umbi setelah penyimpanan
x100%
Bobot umbi sebelum penyimpanan

284

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

Setelah penyimpanan selama 8 minggu, dilakukan pengujian viabilitas dan vigor benih
umbi bawang merah di lahan selama 14 hari, Variabel yang diamati adalah:
1.
Gaya berkecambah,
 benih yang berkecambah sampai hari ke-14
x100%
 benih yang ditanam
Index Vigor
GB=
2.

IV 

G1 G 2 G3
Gn


 ... 
D1 D 2 D3
Dn

Keterangan:
IV = Index vigor
G = Jumlah benih yang berkecambah pada hari tertentu
D = Waktu yang bersesuaian dengan G
N = Jumlah hari pada perhitungan akhir

3.

Kecepatan Tumbuh
i n

Kct   % Kn / etmal
i 0

Keterangan:
Kct
=Kecepatan tumbuh
%Kn
=Persentase kecambah normal pada hari tertentu
etmal = 24 jam

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan diuji dengan sidik ragam tingkat kepercayaan
95%, apabila terdapat beda nyata antar perlakuan, selanjutnya dilakukan uji perbandingan antar
rerata menggunakan Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada α 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadar air
Kadar air merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan selama proses
penyimpanan karena dapat mempengaruhi mutu umbi bawang merah. Selama proses
penyimpanan 8 minggu, semua perlakuan cenderung mengalami penurunan kadar air.
Diketahui rata-rata kadar air awal umbi di awal penyimpanan adalah 85.29%
Gambar 1 menunjukan perubahan kadar air umbi selama penyimpanan. Kadar air umbi
semua perlakuan berfluktuatif, hal ini disebabkan benih akan mengadakan keseimbangan kadar
air dengan udara sekitarnya. Sejalan dengan penelitian Lestari et al. (2018) dan Djali &
Rachmat (2013), kadar air umbi bawang merah berfluktuasi dan cenderung menurun hingga
akhir penyimpanan. Lebih lanjut Mutia et al. (2014) menyatakan bahwa penyimpanan dengan
kisaran suhu 26-32 0C dan kelembaban 52-86% akan menyebabkan umbi bawang merah dengan
mudah menyerap dan menguapkan air dari dalam umbi yang menyebabkan terjadinya
perubahan kadar air. Namun secara keseluruhan kadar air pada penelitian ini masih memenuhi
persyaratan kualitas benih yaitu 80-85%.
Berdasarkan hasil analisis tidak terdapat interaksi antara perlakuan kondisi umbi dan
pelapis benih. Perlakuan kondisi umbi menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap kadar air
umbi pada penyimpanan minggu ke 2, 4 dan 8, sedangkan perlakuan pelapis benih
menunjukkan perbedaan yang nyata pada penyimpanan minggu ke 2.
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Penyimpanan MInggu keGambar 1. Kadar air umbi bawang merah (%) saat penyimpanan 8 minggu. A: Kondisi umbi; B:
Pelapis benih

Pada Gambar 1A terlihat bahwa umbi yang disimpan dengan daun memiliki kadar air
yang lebih rendah dibandingkan tanpa daun yaitu berkisar antara 81.97-82.35% sedangkan
kadar air pada umbi yang disimpan tanpa daun berkisar antara 82.98-84.24%. Selama proses
penyimpanan umbi mengalami penguapan air. Menurut Djali & Rachmat (2013), beberapa
faktor yang berperan dalam menghambat penguapan air adalah diameter leher umbi, kadar air
kulit terluar dan kadar air umbi. Diduga umbi yang disimpan tanpa daun mempunyai ujung
umbi yang terbuka akibat proses pelepasan daun sehingga memungkinkan terjadinya
penyerapan uap air di sekitarnya.
Pada Gambar 1 B, perlakuan pelapis benih memberikan pengaruh yang nyata terhadap
perubahan kadar air hanya pada penyimpanan minggu ke 2 selanjutnya pada minggu-minggu
berikutnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Pada akhir penyimpanan minggu ke 8,
pelapis benih menggunakan kapur + pestisida memiliki rata-rata kadar air yang paling tinggi
yaitu 84.39% dan kadar air paling rendah pada perlakuan control (81.39%).
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PTT
Padatan total terlarut merupakan seluruh padatan yang ada dan larut dalam air baik
dalam buah atau dalam umbi. Hasil analisis ragam menunjukan tidak terdapat interaksi antara
perlakuan kondisi umbi dan pelapis benih, begitu juga dengan perlakuan tunggalnya tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata. Artinya, perlakuan kondisi umbi dan pelapis benih tidak
mempengaruhi kandungan PTT umbi bawang merah
Hasil pengamatan kandungan PTT selama 8 minggu terlihat pada Gambar 2. Dari
gambar tersebut kandungan PTT semua perlakuan tidak terlalu mengalami perubahan hingga
akhir penyimpanan. Rata-rata kandungan PTT berkisar antara 11.45-12.82 0Brix.
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Penyimpanan minggu keGambar 2. Padatan Total Terlarut bawang merah (0Brix) saat penyimpanan 8 minggu. A: Kondisi
umbi; B: Pelapis benih

Pada Gambar 2A telihat bahwa umbi yang disimpan dengan daun memiliki PTT lebih
tinggi dibandingkan dengan tanpa daun kecuali pada penyimpanan minggu ke 6. Kandungan
PTT terkait dengan perubahan kadar air. Menurut Sinaga & Nurhartuti (1991), menurunnya
kadar air berakibat meningkatnya PTT begitu pula sebaliknya. Pada penelitian ini kadar air
umbi yang disimpan dengan daun memiliki kadar air lebih rendah dengan demikian PTT yang
dimiliki lebih tinggi.
Hal yang sama juga pada perlakuan pelapis benih yang terlihat pada Gambar 2B. Pada
penyimpanan minggu ke 2 perlakuan pelapis benih kapur+pestisida memiliki kadar air yang
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paling rendah karena pada perlakuan tersebut memiliki kadar air yang paling tinggi. Namun
untuk minggu-minggu berikutnya perubahan kadar air tidak mempengaruhi kandungan PTT
umbi bawang merah.
Parameter penting lainnya yang perlu diperhatikan selama penyimpanan bawang merah
adalah kerusakan umbi. Menurut Ryall & Lipton (1984), permasalahan pascapanen yang sering
terjadi pada komoditas bawang merah adalah pertumbuhan tunas, pelunakan umbi,
pertumbuhan akar dan pembusukan serta pertumbuhan kapang sehingga menyebabkan susut
bobot. Susut bobot merupakan salah satu indikator penurunan kualitas umbi bawang merah.
Semakin tinggi susut bobot, maka produk tersebut semakin berkurang tingkat kesegarannya
(Mardiana et al., 2016). Lebih lanjut oleh Sarjani et al. (2018) susut bobot yang mencapai 4042% akan sangat merugikan petani karena umbi tidak lagi segar bahkan hampa. Selama
penyimpanan 8 minggu, semua perlakuan mengalami susut bobot sebagai akibat proses
penguapan, kebusukan dan kerusakan dari umbi bawang merah. Susut bobot berkisar antara
16.44-21.09%.
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1 menunjukan tidak terdapat interaksi antara
perlakuan kondisi umbi dan pelapis benih terhadapa variabel susut bobot akhir, umbi bertunas
dan umbi rusak Perlakuan kondisi umbi menunjukkan pengaruh yang nyata sedangkan
perlakuan pelapis benih tidak berpengaruh nyata terhadap susut bobot akhir (Tabel 1). Umbi
yang disimpan dengan daun memiliki susut bobot akhir lebih rendah (16.44%) dibandingkan
dengan umbi yang disimpan tanpa daun (21.09%). Rendahnya susut bobot pada perlakuan umbi
yang disimpan dengan daun karena jumlah umbi yang rusak lebih rendah (Tabel 1). Umbi yang
rusak dapat disebabkan oleh serangan hama dan penyakit misalnya umbi menjadi kopong dan
busuk. Susut bobot terjadi seiring dengan peningkatan umbi rusak dan bertunas.
Berdasarkan hasil analisis, perlakuan pelapis benih memberikan pengaruh yang sama
dalam mempertahankan susut bobot akhir umbi bawang merah selama penyimpanan 8 minggu.
Namun dilihat dari nilai rata-ratanya perlakuan pelapis benih dengan kapur+pestisida
mempunyai niai susut bobot akhir lebih rendah (17.64%) dibanding perlakuan pelapis
abu+pesisida (18.33%) dan control (18.83%). Rendahnya nilai susut bobot pada perlakuan
kapur+pestisida karena jumlah umbi yang rusak lebih sedikit (9.89%) (Tabel 1).
Tabel 1. Susut bobot akhir (%), umbi bertunas (%) dan umbi rusak (%) setelah penyimpanan 8
minggu
Perlakuan
Kondisi Umbi
Dengan daun
Tanpa daun
Pelapis Benih
Kapur+pestisida
Abu gosok +pestisida
kontrol
Interaksi
KK

Susut bobot akhir
(%)

Umbi bertunas
(%)

Umbi rusak
(%)

16.44 a
21.09 b

0.45 a
0.18 a

9.73 a
14. 54 a

17.64 a
18.33 a
18.83 a
18.05

0.68 a
0.26 a
0.00 a
29.77*

9.89 a
14.55 a
12.36 a
26.60*

Keterangan: Angka dalam satu kolom yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak ada beda nyata
berdasarkan uji DMRT dengan α=5%; (-) tidak ada interaksi antar faktor yang diuji;* = transformasi
data √𝑋 + 1

Hasil analisis ragam pada gaya berkecambah, index vigor dan kecepatan tumbuh
menunjukkan tidak terdapat interaksi antara perlakuan kondisi umbi dan pelapis benih (Tabel
2)
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Tabel 2. Gaya berkecambah (%), index vigor dan kecepatan tumbuh (%/etmal) setelah
penyimpanan 8 minggu
Perlakuan
Kondisi Umbi
Dengan daun
Tanpa daun
Pelapis Benih
Kapur+pestisida
Abu gosok +pestisida
Kontrol
Interaksi
KK

Gaya
berkecambah

Index vigor

Kecepatan
tumbuh

77.78 a
71.11 a

1.43 a
1.29 a

11.02 a
9.87 a

84.44 p
68.89 p
70.00 p
22.83

1.62 p
1.22 p
1.24 p
23.18

12.61 p
9.29 p
9.44 p
23.29

Keterangan: Angka dalam satu kolom yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak ada beda nyata
berdasarkan uji DMRT dengan α=5%; (-) tidak ada interaksi antar faktor yang di uji

Gaya berkecambah adalah jumlah benih yang berkecambah dari sejumlah benih pada
jangka waktu yang telah ditentukan, yang dalam penelitian ini adalah 14 hari dan dinyatakan
dengan persen. Berdasarkan Tabel 2, gaya berkecambah umbi bawang merah menunjukkan
perbedaan yang tidak nyata baik pada perlakuan kondisi umbi maupun pelapis benih.
Besarnya nilai index vigor menunjukan kemampuan benih untuk berkecambah dengan
serempak. Sejalan dengan pernyataan Pancaningtyias et al. (2014), vigor benih di dalam
pertanaman akan tercermin dari pertumbuhan benih melalui kecepatan tumbuh dan
keserempakan tumbuh benih. Semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk berkecambah, maka
kemampuan benih untuk tumbuh menjadi dewasa semakin baik sehingga dapat diduga potensi
hasil yang akan diperoleh juga tinggi.
Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan kondisi umbi dan pelapis benih tidak
berpengaruh nyata terhadap index vigor maupun kecepatan tumbuh benih umbi bawang merah.
(Tabel 2). Namun jika dilihat dari nilai rata-rata perlakuan, penyimpan umbi dengan daun
memiliki index vigor yang lebih tinggi dibanding umbi yang disimpan tanpa daun, sedangkan
pada perlakuan pelapis benih rata-rata index vigor tertinggi pada perlakuan kapur + pestisida.
Index vigor berkorelasi positif dengan kecepatan tumbuh. Index vigor yang tinggi pada
perlakuan penyimpanan umbi dengan daun dan pelapis benih kapur+pestisida diikuti dengan
kecepatan tumbuh yang tinggi juga. Sejalan dengan pendapat Yudono (2012), menyatakan
bahwa salah satu ciri benih yang vigor yaitu mempunyai kecepatan berkecambah yang tinggi.
KESIMPULAN
Umbi bawang merah yang disimpan dengan daun dapat mempertahankan kualitas umbi
selama penyimpanan 2 bulan dengan kadar air umbi akhir 81.97%, susut umbi 16.44% dan
umbi rusak 9.73%. Perlakuan pelapis pada umbi memberikan pengaruh yang sama dalam
mempertahankan kualitas umbi selama penyimpanan.
Semua perlakuan memberikan pengaruh yang sama terhadap viabilitas dan vigor umbi
bawang merah, namun perlakuan penyimpanan umbi dengan daun dan pemberian pelapis benih
kapur+pestisida lebih direkomendasikan ke petani karena memiliki rata-rata gaya berkecambah,
indeks vigor dan kecepatan tumbuh lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya.
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Burnt Husk and Chicken Manure Poc on the
growth and production of Leek (Allium fistulosum) plants. The research was conducted in
Rantepao, North Toraja Regency. Which is located at an altitude of 700 m above sea level. This
research took place from May to July 2020 which aims to determine the effect of Burnt Husk
and Chicken Manure on the growth and production of Leek (Allium fistulosum) plants. This
research is a factorial experiment arranged in a randomized block design (RBD). The study
tested two factors, each Factor I with 3 levels of treatment respectively S0 = Control (without
treatment), S1 = 250 g of roasted husk / plant, S2 = 500 g of roasted husk / plant. The second
factor is liquid organic fertilizer (POC) chicken manure with 4 treatment levels, each P0 =
control (without treatment), P1 = 40 ml POC / plant, P2 = 60 ml POC / plant, and P3 = 80 ml
POC / plant. . The results showed that the treatment of S2 = 500 g of roasted husk / plant gave
the best results on plant height growth, number of leaves, number of tillers, stem diameter and
plant weight per clump. Giving POC chicken manure P3 = 80 ml POC / plant gave the best
results on plant weight per hill.
Keywords: green onion, roasted husk, POC
ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sekam Bakar dan Poc Kotoran Ayam
terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman Bawang Daun (Allium fistulosum). Penelitian
dilaksanakan di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Yang terletak pada ketinggian 700 m dpl.
Penelitian ini berlangsung dari bulan Mei sampai dengan Juli 2020 yang bertujuan untuk
mengetahui bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sekam Bakar dan Poc Kotoran Ayam
terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman Bawang Daun (Allium fistulosum). Penelitian ini
merupakan percobaan factorial yang disusun dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK).
Penelitian mengujicoba dua factor, masing-masing Faktor I sekam bakar dengan 3 taraf
perlakuan masing-masing S0 = Kontrol (tanpa perlakuan), S1 = 250 g sekam bakar/tanaman, S2
= 500 g sekam bakar/tanaman. Faktor kedua yaitu pupuk organik cair (POC) kotoran ayam
dengan 4 taraf perlakuan masing-masing P0 = Kontrol (tanpa perlakuan), P1= 40 ml
POC/tanaman, P2 = 60 ml POC/tanaman, dan P3= 80 ml POC/tanaman. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perlakuan S2= 500 g sekam bakar/tanaman, memberikan hasil terbaik pada
pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah helai daun, jumlah anakan, diameter batang dan bobot
tanaman per rumpun. Pemberian POC kotoran ayam P3= 80 ml POC/tanaman memberikan
hasil terbaik pada bobot tanaman per rumpun.
Kata kunci: bawang daun, sekam bakar, POC
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PENDAHULUAN
Bawang daun (Allium fistulosun L.) merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang
sering dijadikan bumbu atau bahan didapur karena memberikan aroma yang harum dan rasa
yang enak penyedap masakan berpotensi untuk dikembangkan secara insentif dan komersial
dalam skala agribisnis Surtrisna et al., (2003) dalam Maisa (2018). Peluang bisnis bawang daun
cukup baik dan cerah karena banyak dibutuhkan oleh masyarakat, terutama sebagai bahan
sayuran, bumbu penyedap masakan serta sebagai obat. Bawang daun bermanfaat untuk
peningkatan kesehatan kulit, rambut, pencernaan, dan kesehatan lainnya. Manfaat lain dari
bawang daun untuk kesehatan adalah sebagai sumber zat besi, kalium, baik untuk kesehatan
jantung, rendah kalori, serta mampu mengobati infeksi dan luka dalam tubuh (Kusumaningrum,
2010).
Produksi bawang daun pada tahun 2009 sebanyak 5,852 ton, tahun 2010 sebanyak 6,489
ton, tahun 2011 sebanyak 6,261 ton, tahun 2012 sebanyak 5,457 ton, pada tahun 2013
mengalami penurunan sehingga produksi hanyak 4,747 ton, dan pada tahun 2014 hanya
sebanyak 4,738 ton (BPS, 2015).
Toraja merupakan daerah yang sangat potensial dalam pengembangan budidaya bawang
daun apabila dilihat dari segi iklim dan suhu serta ketinggian tempat, dengan kebutuhan bawang
daun sebagai bumbu masakan terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah
penduduk, yang dikuti dengan meningkatya hotel, restoran dan rumah makan.
Permasalahan pada produksi bawang daun adalah karena terbatanya ketersedian benih
bawang daun yang di butuhkan oleh masyarakat petani.
Pada umumnya petani lebih memilih membudidayakan bawang daun dengan anakan
bukan dari benih. Sehingga masyarakat lebih mudah membudidayakan bawang daun karena
penanamannya sangat praktis, pertumbuhannya cepat, dan jangka waktu panen akan lebih
cepat, sehingga produksi bawang daun lebih tinggi.
Arang sekam pada media tumbuh dapat dimanfaatkan dapat dijadikan sebagai bahan
pembenah tanah (perbaikan sifat-sifat tanah) dalam upaya rehabilitasi lahan dan memperbaiki
pertumbuhan tanaman. Penambahan arang sekam sebagai campuran media tanam atau saat olah
lahan pertanian juga memiliki kontribusi besar bagi tanaman (Kartika, 2016) Oleh karena itu,
pemanfaatan arang sekam menjadi sangat penting dengan banyaknnya tanah terbuka/lahan
marginal akibat degradasi lahan yang hanya menyisahkan sup soil (tanah kurus) (Suprianto dan
Fiona, 2010) juga dapat memperbaiki kualitas lahan pertanian dengan meningkatkan
kandungan C organik tanah dan meningkatkan produktivitas padi (Kariyaningsih, 2012).
Alasan menggunakan POC karena bahan dan alat yang digunakan mudah di temukan,
mudah dibuat. Dan kelebihan dari pupuk cair adalah dapat memberikan hara sesuai dengan
kebutuhan tanaman. Selain, pemberiannya dapat lebih merata dan kepekatannya dapat diatur
sesui dengan kebutuhan tanaman (Puspitasari, 2011). Pupuk kandungan hara kotoran ayam
mampu meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman. Pupuk kadang yang berasal dari kotoran
ayam sangat tinggi kandungan unsur N (2.71%), dibandingkan pupuk yang berasal dari kotoran
hewan lainnya Laude dan Tambing (2010).Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu dilakukan
penelitian mengenai “Pengaruh sekam bakar dan POC kotoran ayam terhadap pertumbuhan
dan produksi bawang daun (Allium fistulosum)”.
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BAHAN DAN METODE
Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Yang terletak pada
ketinggian 700 m dpl. Penelitian ini berlangsung dari bulan Mei sampai dengan Juli 2020.
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah anakan bawang daun, sekam bakar,
EM4 dan POC kotoran ayam. Alat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.
Metode Penelitian
Metode penelitian ini dilakukan dengan rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2
faktor, faktor yang pertama sekam bakar dengan 3 taraf yaitu:
S0 = Kontrol

S1 = 250 g / polybag

S2=500 g / polybag

Faktor kedua adalah bebagai dosis POC kotoran ayam, yang terdiri dari 4 taraf perlakuan
yakni:
P0 = Kontrol

P1 = 40 ml/ 1 liter air

P2 = 60 ml/ 1 liter air

P3= 80 ml / 1 liter air

Sehingga terdapat 12 kombinasi perlakuan yaitu:
S0 P0

S0 P1

S0 P2

S0P3

S1 P0

S1 P1

S1 P2

S1P3

S2 P0

S2 P1

S2 P2

S2P3

Masing- masing kombinasi perlakuan diulangi 3 kali sehingga terdapat 36 plot dan
masing-masing plot terdiri dari 4 tanaman sehingga terdapat 144 polybag.
Prosedur Pelaksanaan
Pembuatan POC Kotoran Ayam
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

20 kg kotoran ayam yang di tuangkan kedalam ember.
Air 25 liter, lalu di masukkan ke dalam ember yang sudah terisih kotoran ayam. Di aduk
sampai terlihat rata lalu di masukkan ke dalam wadah ember yang telah disiapkan.
- Air bersih sebanyak 5 liter yang ke mudian dicampur dengan gula aren dan bioaktovator
Em4, lalu di masukkan ke dalam ember yang terisih kotoran ayam lalu di aduk dan di
ratakan kembali.
- Tutup rapat ember dengan menyisakan selang yang terhubung dengan botol yang berisi
air. Karena kondisinya tanpa udara pastikan untuk tidak membukanya, sebelum 8-14
hari.
- Setelah 14 hari ke mudian buka tutupnya dan cek apakah mengeluarkan bau seperti tape,
jika ia maka pupuk organik cair berhasil di buat.
- Saring ampas sisa bahan organik dengan penyaring dan airnya siap untuk digunakan.
Penyiapan Media Tanam
Penyiapan bahan tanam
Penanaman Bawang daun
Penyulaman bawang daun
Pemupukan bawang daun
Pemeliharaan bawang daun
Panen
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Variabel Pangamatan
Tinggi Tanaman, Jumlah daun, Jumlah anakan per rumpun, Bobot segar tanaman (gr)
Diameter batang (cm)
Analisis Data
Hasil pengukuran dianalisis menggunakan sidik ragam (ANOVA) dan apabila
berpengaruh nyata dilanjutkan uji BNJ taraf 0.05.
PEMBAHASAN
Pengaruh Pemberian Sekam Bakar
Data hasil analisis sidik ragam terhadap tinggi tanaman pada semua umur yang diamati
berturut-turut menunjukkan bahwa pemberian sekam bakar 500 gr/tanaman (S2) memberikan
pengaruh terbaik terhadap tinggi tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan hara dalam
sekam bakar dengan takaran 500 gr/tanaman cukup tersedia dalam tanah untuk pertumbuhan
tinggi tanaman bawang merah karena arang sekam bekerja secara memperbaiki struktur fisik
kimia dan biologi tanah. Hal ini sesuai dengan pendapat (Wuryaningsi, 1996 dalam Margareta
Maria Oktaviani, 2017) arang sekam mengandung N 0.32%, P0 15%, K0 31%, Ca 0.95%, dan
Fe 180 ppm, Mn 80 ppm, Zn 41,1 ppm dan PH 6.8. Karakteristik lain dari arang sekam adalah
ringan (berat jenis 0.2 kg/1). Sirkulasi udara tinggi, kapasitas menahan air tinggi, berwarna
kehitaman, sehingga mengabsorsi sinar matahari dengan efektif.
Berdasarkan hasil analisa ragam pada pertumbuhan jumlah helai daun pada semua umur
yang diamati menunjukkan bahwa pemberian sekam bakar 500 g/tanaman (S2) memberikan
pengaruh terbaik terhadap jumlah helai daun. Hal ini dikarenakan kandungan hara yang terdapat
pada sekam bakar tergolong tinggi atau sangat baik. Helai daun memiliki peran penting karena
merupakan tempat utama untuk proses fotosintesis dengan permukaan yang luas
memungkingkan cahaya dan C02 yang terserap yang lebih banyak sehingga laju fotosintesis
akan meningkat. Hasil fotosintesis ditranslokasikan kedaerah pemanfaatan vegetative yaitu
akar, batang, dan daun yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Pemberian sekam bakar 500 gr/tanaman memberikan pertumbuhan jumlah anakan
memberikan pengaruh sangat nyata pada umur 4 mst sedangkan umur 6 mst berpengaruh nyata
dapat dilihat pada tabel 6 dan 7 menunjukkan bahwa pemberian dalam jumlah yang lebih besar
memungkinkan tersedianya unsur hara yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Hal ini
sejalan dengan pendapat Napitupulu dan Winarto (2010), menjelaskan bahwa jumlah anakan
dan bobot bawang yang dihasilkan tinggi maka pertumbuhan tanaman harus cepat dan baik.
Tanaman perlu pupuk yang mengandung unsur N, P dan K sebagai sumber hara untuk proses
pertumbuhan. Penambahan nitrogen ialah unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman yang
berfungsi meningkatkan pertumbuhan vegtatif tanaman, sehingga meningkatkan kadar protein
dalam tanaman penghasil dedaunan, hal ini sesuai dengan (Patti et al., 2013). Ada pun
kandungan arang sekam pada tanah yang gembur karena didalmnnya berkembang organisme
hidup. Baik berupa mikroorganisme seperti bakteri akar atau pun mikroorganisme seperti
cacing tanah. Arang sekam tidak membawa mikroorganisme pathogen karena proses
pembuatannya melalui pembakaran sehingga relative streril. Sehingga anakan akan mudah
berkembang karena tanah yang gembur.
Hasil analisis sidik ragam terhadap diameter batang menunjukkan bahwa sekam bakar
pada dosis 250 gr/tanaman memberikan hasil diameter batang yang besar. Dapat bahwa hasil
perlakuan pemberian arang sekam terhadap diameter batang cenderung meningkat. Ini artinya
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pemberian sekam bakar yang diaplikasikan pada tanah mampu mengubah agregat dan struktur
tanah sehingga mampu membantu pertumbuhan suatu tanaman menjadi lebih baik. Hal ini
diduga semakin meningkatnya dosis yang diberikan pada tanaman bawang daun maka
pertumbuhan dan produksi tanaman bawang daun juga semakin meningkat. Arang sekam
memiliki kandungan Si02 52% serta unsur C 31% dan komposisi lainnya seperti Fe203, K2O,
MgO, MnO serta Cu dalam jumlah yang sangat sedikit. Menurut penelitian Kolo dan Raharjo,
(2016) membuktikan bahwa arang sekam berpengaruh pada pertumbuhan dan hasil tomat,
demikian juga penelitian Lolomsait (2016) menunjukkan bahwa arang sekam berpengaruh pada
diameter batang dan panjang buah cabe merah.
Hasil sidik ragam menunjukkan sekam bakar dengan takaran 500 g/tanaman
berpengaruh sangat nyata terhadap bobot tanaman per rumpun. Dapat dilihat diatas bahwa
pemberian arang sekam dapat memberikan tanah yang gembur oleh tanaman sehingga dapat
memacu pembentukkan dan perpanjangan sel–sel baru sehigga keperluan tanaman akan unsur
hara dapat dipenuhi dan dapat dimanfaatkan oleh tanaman sebagai pendorong dan mempercepat
pertumbuhan vegetatif seperti akar, batang, daun dan anakan. Penambahan unsur hara akan
meningkatkan pembentukan makanan (karbohidrat) dalam tanaman yang akan dipergunakan
sebagai energi atau sebagai cadangan makanan. Hal tersebut menyebabkan pertambahan dan
pembesaran sel sehingga volumenya bertambah. Pertambahan ini mengakibatkan
bertambahnya berat segar tanaman yang diikuti oleh pertambahan hasil segar tanaman.
Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair (POC)
Hasil analisis sidik ragam dapat diketahui bahwa pemberian pupuk organik cair
memberikan pengaruh dengan dosis 80/1 liter air yang nyata terhadap tinggi tanaman.
Penyiraman POC kotoran ayam memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman.
Hal ini karena POC kotoran ayam mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman.
Keseluruhan unsur hara diserap yang mempengaruhi satu sama lain sehingga penyiraman POC
kotoran ayam dapat mendukung pertumbuhan tinggi tanaman. Unsur hara makro dan mikro
sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman Hapsari, (2013). Fungsi unsur hara makro
diantaranya Nitrogen (N), yang berfungsi merangsang pertumbuhan tanaman secara
keseluruhan, untuk sintesa sam amino dan protein dalam tanaman. Unsur hara Nitrogen (N)
sangat dibutuhkan oleh tanaman terutama pada masa perumbuhannya. Unsur nitrogen (N) bagi
tanaman sangat bermanfaat, di antaranya meningkatkan pertumbuhan tanaman, produksi
klorofil, meningkatkan kadar protein pada tanaman (Wahida dan Suryaningsih, 2016).
Dari analisis sidik ragam dapat diketahui bahwa pemberian pupuk organic cair (POC)
kotoran ayam memberikan pengaruh sangt nyata terhadap bobot segar saat panen. Hal ini
sejalan dengan pendapat Arinong dan Lasiwua (2011) meningkatkan hasil bobot segar tanaman
dapat mencapai hasil yang baik dengan cara memberikan pupuk cair 75 ml pada tanaman akan
memperoleh unsur hara yang dibutuhkan sehingga meningkatkan jumlah maupun ukuran sel
dapat mencapai optimal serta memungkinkan adanya peningkatan kandungan air tanaman yang
optimal. Menurut Napitupulu dan Winarto (2010) menyatakan bahwa pemberian pupuk K
berperan membantu proses fotosintesis yaitu pembentukan senyawa organik baru yang di
angkut ke organ tempat penimbunan yaitu umbi. Selain itu juga unsur hara K juga berperan
dalam menghasilkan batang yang berkualitas. Tanaman yang mendapatkan asupan unsur hara
yang cukup, sangat mendorong percepatan kegiatan metabolisme.
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Gambar 1 dan 2. Diagram grafik POC kotoran ayam terhadap tinggi tanaman pada umur 2 dan 4 mst

Pengaruh pemberian POC kotoran Ayam terhadap pertumbuhan dan hasil yang diamati
dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 tinggi tanaman menunjukkan bahwa POC kotoran ayam
berdasarkan uji statistik berpengaruh tidak nyata. Hal ini diduga ketersdiaan nutrisi yang
dibutuhkan bawang daun untuk tinggi yang belum optimal tersedia dalam rentang waktu yang
relatif singkat dalam penelitian ini.

7.70
7.65
7.60
7.55
7.50
7.45
7.40
7.35

6.60
6.40
6.20
6.00
5.80
5.60
5.40
5.20
P0

P1

P2

P0

P3

P1

P2

P3

2.80
2.70
2.60
2.50

2.40
2.30
2.20
PO

P1

P2

P3

Gambar 3, 4 dan 5.Diagram grafik POC kotoran ayam terhadap jumlah helai daun pada umur 2, 4
dan 6 mst.

Pengaruh jumlah helai daun menunjukkan bahwa POC kotoran ayam berdasarkan uji
statistik berpengaruh tidak nyata. Namun dengan memperhatikan gambar 3,4 dan 5 terdapat
kecenderungan pengaruh dari POC tersebut. Hal ini terjadi karena pada masa penelitian
dipengaruhi oleh factor lingkungan terlebih suhu udara yang rendah karena musim hujan
sehingga berpengaru terhadap jumlah helai daun.
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Gambar 6 dan 7. Diagram grafik POC kotoran ayam terhadap jumlah anakan pada umur 4 dan 6 mst.

Pada gambar grafik pada jumlah anakan menunjukkan bahwa perlakuan POC kotoran
ayam, dalam uji statistik belum memperlihatkan pengaruh yang berbeda namun dalam diagram
grafik telah memperlihatkan kecenderungan pengaruh yang berbeda.
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Gambar 8. Diagram grafik POC kotoran ayam terhadap diameter batang

Pengaruh diameter batang menunjukkan bahwa POC kotoran ayam berpengaruh tidak
nyata. Hal ini kemungkinan disebabkan pupuk organik cair masih sering mengandung bijibijian tanaman pengganggu tanaman. Biji-bijian yang termakan ternak tidak akan tercerna
sehingga dapat tumbuh menganggu tanaman. Pupuk organik sering menjadi pembawa hama
penyakit karena mengandung larva atau telur serangga sehingga tanaman dapat diserang.
Dalam pupuk organik memiliki kandungan unsur hara yang sulit diprediksi dan penerapan hasil
bioteknologi, seperti pupuk mikroba, masih jarang digunakan.
Interaksi Antara Pemberian Sekam Bakar dan Pupuk Organik Cair (POC)
Berdasarkan Uji BNJ pada taraf 0.05 menunjukkan bahwa interaksi sekam bakar dan
pupuk organik cair (POC) kotoran ayam berpengaruh nyata. Hal ini karena sekam bakar dapat
mengemburkan tanah dan memberikan nutrisi bagi tanaman, dapat dilakukan pemupukan POC
kotoran ayam seperti pendapat Laude dan Tambing (2010) bahwa pemupukan merupkan salah
satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi ketersediaan unsur N untuk memaksimalkan
pertumbuhan daun. Pupuk kadang yang berasal dari kotoran ayam sangat tingi kandunga unsur
N (2.17%), dibandingkan pupuk yang berasal dari kotoran hewan lainnya.
Pengaruh interaksi pemberian sekam bakar dan POC kotoran Ayam terhadap komponen
pertumbuhan dan komponen hasil yang diamati dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 (tinggi
tanaman)
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Gambar 9, 10. Diagram grafik hubungan antara sekam bakar dan POC kotoran ayam terhadap tinggi tanaman
pada umur 4 mst dan 6 mst.

Pada gambar grafik pada tinggi tanaman menunjukkan bahwa hubungan antara sekam
bakar dan POC kotoran ayam, dalam uji statistik belum memperlihatkan pengaruh yang berbeda
namun dalam diagram grafik telah memperlihatkan kecenderungan pengaruh yang berbeda.
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Gambar 11, 12. Diagram grafik hubungan antara sekam bakar dan POC kotoran ayam terhadap
jumlah helai daun pada umur 2 mst dan 6 mst.

Pengaruh jumlah helai daun menunjukkan bahwa hubungan antara sekam bakar dan
POC kotoran ayam berdasarkan uji statistik berpengaruh tidak nyata. Namun dengan
memperhatikan gambar 11 terdapat kecenderungan interaksi dari sekam bakar dan POC kotoran
ayam tersebut. Hal ini terjadi karena pada masa penelitian dipengaruhi oleh factor lingkungan
terlebih suhu udara yang rendah karena musim hujan sehingga berpengaru terhadap jumlah
helai daun.
Pada gambar grafik terhadap jumlah anakan pada umur 6 mst menunjukkan bahwa
hubungan antara sekam bakar dan POC kotoran ayam, dalam uji statistik belum
memperlihatkan pengaruh yang berbeda namun dalam diagram grafik telah memperlihatkan
kecenderungan pengaruh yang berbeda.
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Gambar 13. Diagram grafik hubungan antara sekam bakar dan POC kotoran ayam terhadap
diameter batang
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Pengaruh diameter batang menunjukkan bahwa hungan antara sekam bakar dan POC
kotoran ayam dalam Uji BNJ pada taraf 0.05 menunjukkan bahwa interaksi sekam bakar dan
POC kotoran ayam berpengaruh tidak nyata. Hal ini disebabkan sekam bakar dengan kombinasi
POC kotoran ayam tidak dapat diserap oleh tanaman dalam waktu yang bersamaan karena
sekam bakar memiliki sifat yang terlalu berongga, sehingga kurang kuat dalam memegang
tanaman. Sedangkan POC kotoran ayam sering menjadi factor pembawa hama penyakit karena
mengandung larva atau telur serangga sehingga tanaman dapat diserang dapat juga disebabkan
terhadap respon tanaman terhadap pupuk organik cair lebih lambat, karena pupuk organic
bersifat slow release. Adanya perbedaan yang nyata ini karena pemberian sekam bakar dan
POC kotoran ayam. Unsur hara akan menjadi tidak tersedia karena dapat mengalami pencucian,
penguapan dan terfiksasi (diikat) oleh partikel tanah atau misel tanah.
KESIMPULAN
Pemberiaan sekam bakar berpengaruh baik terhadap tinggi tanaman, jumlah helai daun,
jumlah anakan, diameter umbi saat panen, dan bobot tanaman per rumpun. Perlakuan terbaik
yaitu 500 gr/tanaman (S2). Pemberiaan POC kotoran ayam berpengaruh baik terhadap bobot
tanaman per rumpun. Perlakuan terbaik yaitu 80 ml/tanaman (P3). Interaksi antara sekam bakar
500 gr/tanaman (S2) dengan POC kotoran ayam 80 ml/1liter air (P3) menghasilkan
pertumbuhan dan produksi tanaman bawang merah yang terbaik.
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ABSTRACT
Continuous use of inorganic fertilizers and low input of organic matter results in
lowering soil fertility. Organic fertilizers can be in the form of solid and liquid, one of the liquid
fertilizers that have not been widely used is rabbit urine which contains nutrients: N of 2.72%,
P of 1.1%, and K of 0.5%. This study aims to determine the effect of rabbit urine POC on the
growth and yield of two varieties of Broccoli (Brassica oleracea L). The study was designed
using a factorial randomized block design plus control, the first factor was 3 levels of POC
concentration: P1 = 50 ml / L, P2 = 100 ml / L POC and P3 = 150 ml / L. The second factor
was the variety of broccoli varieties: V1 = GREEN MAGIC green broccoli, V2 = white broccoli
BIMA 45. The results showed no interaction between POC and varieties on broccoli growth,
but the treatment of varieties had a significant effect compared to POC, green broccoli varieties
GREEN MAGIC (V1) The fresh weight of the crop head was higher than the white broccoli
variety BIMA 45 (V2) of 313.62 g and 180.82 g, respectively, as well as the total fresh stover
weight of 760.02 g and 558.22 g. Treatment POC concentration (P3) 150 ml / L had the highest
vitamin C 0.63 mg / 100g.
Keywords: rabbit urine, liquid organic fertilizer (POC), broccoli plants, broccoli varieties
ABSTRAK
Penggunaan pupuk anorganik terus-menerus dan sedikitnya masukan bahan organik
mengakibatkan menurunkan kesuburan tanah. Pupuk organik dapat berupa padat dan cair, salah
satu pupuk cair yang belum banyak dimanfaatkan adalah urine kelinci yang mengandung hara:
N sebesar 2.72%, P sebesar 1.1%, dan K sebesar 0.5%. Penelitian ini bertujuan mengetahui
pengaruh POC urine kelinci terhadap pertumbuhan dan hasil dua varietas tanaman Brokoli
(Brassica oleracea L). Penelitian dirancang menggunakan Rancangan Acak Kelompok
Faktorial ditambah kontrol, faktor pertama konsentrasi POC 3 level: P1= 50 ml/L, P2 = 100
ml/L POC dan P3 = 150 ml/L. Faktor kedua macam varietas brokoli : V1 = Brokoli hijau
GREEN MAGIC, V2 = Brokoli putih BIMA 45. Hasil penelitian tidak terdapat interaksi antara
POC dan macam varietas pada pertumbuhan brokoli , namun perlakuan varietas berpengaruh
nyata dibanding POC, varietas brokoli hijau GREEN MAGIC (V1) memiliki bobot segar krop
pertanaman lebih tinggi dari varietas brokoli putih BIMA 45 (V2) berturut-turut sebesar 313.62
g dan 180.82 g, demikian juga pada bobot total brangkasan segar sebesar 760.02 g dan 558.22
g. Perlakuan konsentrasi POC (P3) 150 ml/L memiliki vitamin C tertinggi 0.63 mg/100g.
Kata kunci : urine kelinci, pupuk organik cair (POC), tanaman brokoli, varietas brokoli
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PENDAHULUAN
Brokoli (Brassica oleracea var. italic) yang banyak digunakan sebagai bahan pangan
yang digemari oleh banyak masyarakat. Brokoli banyak di budidayakan di seluruh dunia, dan
tumbuh subur di daerah iklim yang dingin, brokoli mempunyai banyak kandungan nutrisi
penting bagi tubuh di antaranya karbohidrat, protein, energi, serat, vitamin A, B, C, E dan K,
kalsium, kalium hingga zat besi, kandungan nutrisi ini tentu sangat bagus bagi kesehatan (Gad
& Abd El-Moez, 2011).
Budidaya brokoli memiliki peluang usaha yang sangat baik dimana produksi brokoli
Indonesia sekitar 113.941 ton/ha (Badan Pusat Statistik, 2018), sehingga belum dapat
mencukupi kebutuhan pasar lokal, apalagi untuk mencukupi kebutuhan pasar Internasional
yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan 20-30%. Produksi brokoli Indonesia tidak
dapat mencukupi kebutuhan pasar lokal maupun pasar internasional.
Pertumbuhan tanaman yang optimal diperlukan hara yang cukup dan seimbang dalam
tanah namun cadangan hara dalam tanah tidak mencukupi tanpa ada tambahan dari lewat
melalui pemupukan. Pemberian pupuk anorganik yang terus menerus akan berdampak pada
degradasi lahan yang makin meningkat dari tahun ke tahun sedang pemberian pupuk organik
lambat untuk mengimbangi hilangnya nutrisi oleh produksi pertanian dan untuk memenuhi
kebutuhan tanaman Oleh karena itu, diperlukan masukan nutrisi ke dalam tanah agar manfaat
setiap jenis pupuk dapat optimal dan mencapai pengelolaan hara yang seimbang untuk
pertumbuhan tanaman (Chen, 2006).
Meningkatnya kesadaran akan kesehatan telah menyebabkan meningkatnya trend
(populer) tanaman organic yang mengakibatkan penggunaan pupuk organik dari unggas dan
ruminansia meningkat. Pupuk organik terdiri dari limbah/hasil pertanian berupa sisa tanaman,
sisa hasil pertanian, pupuk kandang, pupuk hijau,limbah kota dan guano. Permintaan pupuk
organik yang semakin tinggi dari unggas maupun ruminansia sehingga semakin sulit diperoleh
karena harganya semakin mahal. Untuk mengatasi masalah ini salah satu alternatif penggunaan
urine kelinci (Mutryany et al., 2014). Urine kelinci dikenal sebagai sumber pupuk organic cair
yang potensial untuk tanaman hortikultura seperti brokoli. Badan Penelitian Ternak (Balitnak)
pada tahun 2005 menjelaskan kalau kotoran dan urine kelinci memiliki kandungan unsur N, P,
K yang lebih tinggi (2.72%, 1.1%, dan 0.5%) dibandingkan dengan kotoran dan urine ternak
lainnya seperti kuda, kerbau, sapi, domba, babi dan ayam.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan bulan Pebruari sampai Juli 2020 di lahan petani Desa Tlogomas,
Kecamatan Lowokwaru Malang, ketinggian tempat ± 500 mdpl dan suhu rata – rata 240C dan
curah hujan 2000-3000 ml/tahun. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak
Kelompok Faktorial dengan kontrol faktor pertama : konsentrasi POC urine kelinci terdiri dari
3 level yaitu P1 = 50 ml/L POC urine kelinci, P2 = 100 ml/L POC urine kelinci, P3 = 150 ml/L
POC urine kelinci. Faktor kedua yaitu macam varietas benih brokoli yang digunakan terdiri
dari 2 level yaitu V1 = Varietas Brokoli hijau GREEN MAGIC, V2 = Varietas Brokoli putih
BIMA 45. Dari kedua faktor didapat 6 kombinasi perlakuan sehingga total perlakuan 7
ditambah kontrol. Masing masing perlakuan tersebut diulang sebanyak 3 kali dengan
menggunakan 10 sampel untuk tiap perlakuannya.
Penelitian dilakukan di lahan dengan ukuran per bedangan 2 x 1 m sebelum ditanami
diolah terlebih dahulu dengan mencangkul sedalam 30 cm. Jarak antara bedengan 50 cm, tinggi
bedengan 20 cm, jarak tanam 40 cm x 40 cm. Bibit brokoli umur 20 hari dengan ciri 2 sampai
3 daun ditanam pada bedengan yang telah disiapkan dengan kedalaman tanam 20 cm. Pupuk
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organik cair urine kelinci diaplikasi pada tanaman sesuai dengan perlakuan. dengan cara
menyemprotkan ke bagian atas dan bawah daun brokoli pada 2 minggu setelah tanam
penyemprotan dimulai pukul 06.30 sampai selesai, pemberian pupuk urine kelinci diberikan
dengan interval seminggu sekali sampai tanaman muncul bunga. Pemeliharaan dilakukan
meliputi penyiraman dua hari sekali, pemberantasan hama dan penyakit dilakukan secara
preventif dan kuratif dengan insektisida, fungisida dan bakterisida tergantung serangan yang
ada. Variabel pengamatan pertumbuhan meliputi tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter
batang sedang variabel hasil meliputi bobot segar crop per tanaman, diameter crop, bobot segar
total tanaman dan kandungan vitamin C brokoli. Data yang didapat dianalisis menggunakan
anova (uji F) dengan taraf 5% untuk mengetahui pengaruh antar perlakuan dilanjutkan uji BNT
dengan taraf 5%. Selain itu juga dilakukan analisis menggunakan uji Dunnet dengan taraf 5%
untuk mengetahui pengaruh perlakuan dibanding kontrol.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi Tanaman (cm)
Hasil pengamatan tinggi tanaman selama pertumbuhan tidak menunjukkan adanya
interaksi perlakuan pemberian POC urine kelinci dan varietas brokoli namun semua perlakuan
berbeda nyata dengan kontrol dengan uji dunnet 5% (Tabel 1). Tinggi tanaman makin
meningkat dengan makin bertambahnya umur tanaman, pada akhir pengamatan umur 47 hari
setelah tanam tinggi tanaman tertinggi pada perlakuan P3V1 (POC 150 m/L pada varietas
brokoli hijau GREEN MAGIC) sebesar 57.27 cm.
Tabel 1. Tinggi tanaman (cm) pada berbagai umur hari setelah tanam (HST).
Perlakuan
K (kontrol)
P1V1
P1V2
P2V1
P2V2
P3V1
P3V2
Dunnet 5%
BNT 5%

12
9.52
11.41 *
11.68 *
12.03 *
11.55 *
12.37 *
11.68 *
0.79
TN

Rata-Rata Tinggi Tanaman Brokoli (cm) selama HST
19
26
33
40
11.79
15.71
26.45
33.49
14.39 *
20.57 *
31.00 *
39.00 *
14.78 *
21.13 *
29.75 *
38.18 *
15.36 *
21.15 *
30.75 *
39.78 *
14.13 *
21.09 *
31.28 *
38.17 *
15.17 *
20.51 *
32.39 *
42.63 *
14.67 *
20.71 *
30.17 *
37.01 *
0.73
0.76
2.1
3.69
TN
TN
TN
TN

47
43.25
51.75 *
47.47 *
53.70 *
47.63 *
57.27 *
47.55 *
1.77
TN

Keterangan : *Nyata pada Uji Dunnet 5% terhadap kontrol; TN = Tidak nyata pada uji BNT 5%; HST=Hari setelah
tanam

Perlakuan pemberian POC urine kelinci meningkatkan kandungan hara dalam tanah
yang dibutuhkan tanaman brokoli dalam pertumbuhannya. Kandungan hara makro yaitu unsur
N diperlukan oleh tanaman untuk pembentukan bagian vegetatif tanaman, seperti pertumbuhan
pertambahan tinggi tanaman, jumlah daun, batang dan akar serta berperan vital pada saat
tanaman melakukan fotosintesa dengan membentuk klorofil alias zat hijau daun. POC urine
kelinci memberikan reaksi penyerapan hara yang lebih cepat karena mudah diserap tanaman
namun hasil analisis ragam tidak menunjukkan interaksi nyata dengan perlakuan varietas
tanaman brokoli meskipun kecenderungan varietas brokoli hijau GREEN MAGIC
menunjukkan tinggi tanaman lebih besar dibanding varietas brokoli putih BIMA 45 pada semua
perlakuan pemberian POC urine kelinci. Kelebihan pupuk organik cair adalah unsur hara yang
dikandungnya lebih cepat tersedia dan mudah diserap akar tanaman. Selain dengan cara
disiramkan pupuk cair dapat digunakan langsung dengan cara disemprotkan pada daun atau
304

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

batang tanaman (Pardosi, Iriato dan Mukhsin, 2014). Konsentrasi POC 150 ml/L menunjukkan
tinggi tanaman lebih baik karena pada konsentrasi tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan
tanaman hara tanaman dalam proses fisiologi dan metabolisme yang akan memicu pertumbuhan
dan tinggi tanaman. Dhani (2013) juga menambahkan bahwa unsur nitrogen sangat dibutuhkan
tanaman untuk sintesa asam-asam amino dan protein, terutama pada titik-titik tumbuh tanaman
sehingga mempercepat proses pertumbuhan tanaman seperti pembelahan sel dan perpanjangan
sel sehingga meningkatkan tinggi tanaman.
1. Jumlah Daun (helai)
Hasil pengamatan jumlah daun selama pertumbuhan tidak menunjukkan adanya
interaksi perlakuan pemberian POC urine kelinci dan varietas brokoli namun secara terpisah
perlakuan varietas menunjukkan pengaruh nyata terhadap jumlah daun kecuali umur 40 HST
dimana varietas brokoli putih BIMA 45 (V2) memberikan jumlah daun lebih banyak dibanding
varietas brokoli hijau GREEN MAGIC (V1) pada umur yang sama. Adapun perlakuan POC
urine kelinci tidak berpengaruh nyata selama pengamatan (Gambar 1). Jumlah daun terbanyak
pada akhir pengamatan umur 47 hari setelah tanam sebesar 22.47 helai (V2) dan 20.07 helai
(V1).
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Gambar 1. Jumlah daun tanaman brokoli akibat pemberian POC (P) pada dua varietas (V)
tanaman brokoli berbagai umur pengamatan; * =nyata pada Uji Dunnet 5% terhadap
kontrol; tn = Tidak nyata pada uji BNT 5%

Perlakuan varietas brokoli memberikan respon yang nyata terhadap pemberian POC
urine kelinci meskipun tidak terjadi interaksi nyata, dimana vareitas brokoli putih BIMA 45
(V2) memberikan jumlah daun lebih banyak dibanding varietas brokoli hijau GREEN MAGIC
(V1), hal ini bertolak belakang dengan tinggi tanaman dimana varietas brokoli hijau GREEN
MAGIC (V1) mempunyai tinggi tanaman lebih tinggi dibanding varietas dimana varietas
brokoli putih BIMA 45 (V2). Varietas brokoli hijau GREEN MAGIC (V1) pertumbuhan lebih
ke arah tinggi tanaman sedang vareitas brokoli putih BIMA 45 (V2) lebih memperbanyak
jumlah daunnya. Masing-masing varietas tanaman mempunyai kemampuan yang spesifik
dalam menyerap hara dan memanfaatkan hara untuk pertumbuhan dan perkembangannya,
sehingga dosis pupuk yang sama dapat memberikan respon pertumbuhan yang berbeda pada
varietas yang berbeda. Pemupukan melalui daun mempunyai kelebihan dalam penyerapan
unsure hara lebih cepat dibandingkan dengan pemupukan akar, karena penyerapan hara berjalan
lebih cepat melalui stomata sehingga memberikan respon yang cepat terhadap pertumbuhan
dan perkembangan tanaman. Pupuk POC mengandung hara N,P dan K yang dibutuhkan
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tanaman. Atikah Rahmah et al., (2014) mengatakan bahwa nitrogen mendorong
pertumbuhan yang cepat termasuk perkembangan daun, batang lebih besar dan berwarna hijau
tua serta mendorong pertumbuhan vegetatif di atas tanah. Banyak sedikitnya jumlah daun antara
lain dipengaruhi oleh unsur hara nitrogen yang terkandung di dalam larutan nutrisi. Karena
nitrogen adalah komponen utama dari berbagai subtansi penting di dalam pembentukan daun
tanaman. Nitrogen juga dibutuhkan untuk membentuk senyawa penting seperti klorofil, asam
nukleat, dan enzim (Novizan, 2007). Perlakuan kontrol tanpa pemberian POC urine kelinci
menunjukkan jumlah daun terendah pada kedua varietas brokoli dan berbeda nyata dengan uji
dunnets 5% hal ini karena tanaman mengalami hambatan dalam pembentukan daun karena tidak
terpenuhinya kebutuhan unsur hara terutama N yang berperan dalam pertumbuhan vegetatif
tanaman.
2. Diameter Batang (cm)
Hasil pengamatan diameter batang selama pertumbuhan menunjukkan adanya interaksi
perlakuan pemberian POC urine kelinci dan varietas brokoli hanya pada umur 26 HST (Gambar
2), namun secara terpisah perlakuan varietas menunjukkan pengaruh nyata terhadap diameter
batang pada umur 40 dan 47 HST dimana varietas brokoli hijau GREEN MAGIC (V1)
mempunyai diameter lebih besar dari brokoli putih BIMA 45 (V2). Adapun perlakuan POC
urine kelinci tidak berpengaruh nyata terhadap diameter batang selama pengamatan (Gambar
3).
Pada akhir pengamatan umur 47 HST diameter dimana varietas brokoli hijau GREEN
MAGIC (V1) mempunyai diameter lebih besar dari brokoli putih BIMA 45 (V2) berturut-turut
sebesar 0,83 cm dan 0,71 cm. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa varietas dengan tinggi
dan diameter batang terbesar terdapat varietas brokoli hijau GREEN MAGIC (V1) sedang
jumlah daun terbanyak pada brokoli putih BIMA 45 (V2). Lakitan (2011) menyatakan bahwa
tanaman yang tidak mendapat unsur hara N sesuai dengan kebutuhan haranya akan tumbuh
kerdil dan daun yang terbentuk kecil, sebaliknya tanaman yang mendapatkan unsur hara N yang
sesuai dengan kebutuhan akan tumbuh tinggi dan daun yang terbentuk lebar. Keberhasilan
unsur hara memegang peranan penting mulai dari pada saat sel-sel di dalam tumbuhan
membelah kemudian berdiferensiasi dimana kebutuhan tersebut terus meningkat selama
kelangsungan hidup tumbuhan.
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Gambar 2. Diameter batang pada umur 26 HST. *
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Gambar 3. Diameter batang dua varietas tanaman
brokoli pada berbagai umur (HST). *
=Nyata pada Uji Dunnet 5% terhadap
kontrol, tn = Tidak nyata pada uji BNT
5%,

Unsur N sebagai penyusun protein, enzim dan hormon serta Mg sebagai penuyusun
klorofil ditambah unsur hara makro dan mikro lainnya secara bersamaan membantu
metabolisme tumbuhan seperti P yang merupakan bagian esensial dari gula fosfat yang berperan
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dalam reaksi fotosintesis, respirasi dan berbagai proses metabolisme lainnya. Kemudian K
berperan dalam proses pembentukan pati yaitu sebagai aktivator enzim pati sintesis serta
pengaturan turgor sel.
3. Bobot Segar Crop Per Tanaman, Diameter Crop, Bobot Segar Total dan Vitamin C
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Hasil pengamatan pada variabel hasil tanaman brokoli menunjukkan tidak ada interaksi
perlakuan pemberian POC urine kelinci dan varietas brokoli pada saat panen namun secara
terpisah perlakuan varietas menunjukkan pengaruh nyata dimana varietas brokoli hijau GREEN
MAGIC (V1) mempunyai Bobot Segar Crop Per Tanaman (Gambar 4A), Diameter Crop
(Gambar 4B) dan Bobot Segar Total Tanaman (Gambar 4C) lebih besar dari brokoli putih
BIMA 45 (V2) berturut-turut sebesar 313.62 g, 12.28 cm dan 760.02 g. Adapun perlakuan POC
urine kelinci tidak berpengaruh nyata terhadap variabel hasil kecuali pada parameter kandungan
vitamin C dimana konsentrasi POC (P3) yaitu 150 ml/L memiliki vitamin C tertinggi 0.63
mg/100g (Gambar D) dibanding konsentrasi yang lain. Hasil uji dunnet 5% menunjukkan
semua perlakuan baik POC dan varietas berbeda nyata dibanding kontrol pada semua parameter
hasil yang diukur (Gambar 4).
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Gambar 4.
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Rata-rata bobot segar crop per tanaman (A), diameter crop (B), bobot segar total
tanaman (C) dan kandungan vitamin C (D). * =Nyata pada Uji Dunnet 5% terhadap
kontrol, tn = Tidak nyata pada uji BNT 5%.

Secara umum perlakuan perlakuan POC urine kelinci pada berbagai konsentrasi tidak
menunjukkan pengaruh nyata terhadap parameter hasil tanaman brokoli hal ini kemungkinan
disebabkan POC yang diberikan tidak dapat diserap tanaman dengan maksimal karena
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pengaruh lingkungan yang tidak mendukung mengingat pada saat pelaksanaan penelitian cuaca
panas dan kering serta angin bertiup sedang sampai kencang sehingga aplikasi POC dengan
menyemprotan ke bagian bawah dan atas daun banyak yang terbawa angin ataupun menguap
sebelum sempat diserap tanaman. Sutejo (2002) dalam bukunya menyatakan bahwa kebutuhan
tanaman akan bemacam-macam pupuk selama pertumbuhan tidak sama, tergantung dari umur
dan jumlah/dosis pupuknya. Pemberian pupuk organic cair urine kelinci dengan konsentrasi
yang kecil tidak memberikan pengaruh. Pemberian konsentrasi yang kecil pada penelitian ini
memberikan hasil pada penelitian ini memberikan hasil yang kecil pula, Ini menunjukkan
kandungan hara dari pupuk organik yang sedikit belum bisa dimanfatkan tanaman karena pupuk
organik memerlukan proses sehingga dapat tersedia oleh tanaman. Lebih lanjut (Burhanuddin
Rasyid, Solo S.R. Samosir, 2010) mengatakan tingkat kepekatan/konsentrasi dapat
mempengaruhi permeabilitas sel daun dan menentukan banyaknya hara yang dapat diserap pada
proses pemupukan tersebut. Konsentrasi pupuk yang terlalu tinggi juga menghambat
penyerapan hara lain sehingga menyebabkan kekahatan unsur. Mahadeen, B. A. O. A. A. Y.,
& 1. (2020) dari hasil penelitiannya mendapatkan brangkasan segar atas tanaman brokoli
meningkat dengan makin meningkatnya dosis pupuk organik yang diberikan.
Hasil perlakuan varietas menunjukkan pengaruh nyata terhadap parameter hasil
tanaman brokoli, hasil panen suatu tanaman ditentukan oleh sifat genetik tanaman yang
berhubungan dengan kemampuan tanaman untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan
perlakuan yang diberikan sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman.
Kemampuan tanaman beradaptasi dengan lingkungan tergantung pada varietas dan umur
tanaman. Sejalan dengan penelitian Wasonowati et al., (2013) yang meneliti 2 macam varietas
tanaman selada dengan pemberian macam nutrisi pada sistem hidroponik menunjukkan
masing-masing varietas memberikan respon yang berbeda-beda terhadap pemberian macam
nutrisi yang berbeda, dimana varietas kepala mentega lebih baik dibandingkan varietas cos pada
parameter jumlah daun, tinggi tanaman, dan biomassa kering dengan pemberian nutrisi
hidrogroup lebih baik dibandingkan nutrisi greentonik. Karakter morfologis dari varietas
brokoli hijau GREEN MAGIC (V1) yang bersifat genetis membuat tanaman tersebut
memberikan hasil yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan varietas brokoli putih BIMA 45
(V2). Unsur hara diperlukan tanaman untuk memicu pertumbuhan tanaman,jika tanaman dapat
berkembang dengan baik, maka penyerapan nutrisi akan berjalan dengan lancer sehingga
pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta bagian – bagiannya menjadi lebih baik, pada
akhirnya menghasilkan berat basah tanaman yang tinggi.
KESIMPULAN
Pemberian POC urine kelinci pada dua macam varietas brokoli tidak menunjukkan
adanya interaksi, secara terpisah perlakuan varietas lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan
dan hasil tanaman brokoli dimana varietas brokoli hijau GREEN MAGIC (V1) memberikan
respon yang lebih baik dibanding varietas brokoli putih BIMA 45 (V2). Bobot segar krop
pertanaman varietas brokoli hijau GREEN MAGIC (V1) lebih besar dari varietas brokoli putih
BIMA 45 (V2) berturut-turut 313.62 g dan 180.82 g, demikian juga pada bobot segar total
tanaman berturut-turut 760.02 g dan 323.41 g. Perlakuan POC urine kelinci berpengaruh nyata
pada kandungan vitamin C dimana konsentrasi POC 150 ml/L (P3) memiliki vitamin C tertinggi
0.63 mg/100g.
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ABSTRACT
Lombok Katokkon is a comparative superior commodity for Tana Toraja, especially
North Toraja Regency because it has a distinctive aroma with a spiciness level of 400,000 691,000 SHU and has been registered at the Center for Plant Variety Protection and
Agricultural Licensing in 2014. The demand for these agricultural products continues to
increase. also with increased production. The purpose of this study was to measure the effect
of offering the concentration and time of application of mixed natural ZPT (banana weevil,
bean sprouts and bamboo shoots) on the growth and production of Katokkon chilies.
Implementation of activities in the form of a randomized block design (RAK), which consists of
two factors, namely application time (28 days, 35 days) and natural ZPT (0, 10, 20, 30, 40 ml
/ l of water). Each treatment was repeated 3 times. Natural ZPT with a concentration of 40 ml
/ l of air has an effect on plant height at the age of 42 DAP, number of branches, number of
production branches, number of flowers, harvesting age, number of fruits per plant, fruit weight
per plant, and fruit weight per plot. The results of the interaction between application time and
natural ZPT concentration, namely the treatment time of 35 hours with a natural ZPT
concentration of 40 ml / l (Z4W2) had a good effect on plant fruit weight (92.61gr) and fruit
weight per plot (145.94 gr).
Keywords: banana weevil, bean sprouts, bamboo shoots

ABSTRAK
Lombok Katokkon merupakan komoditas unggulan komparatif Tana Toraja khususnya
Kabupaten Toraja Utara karena memiliki aroma yang khas dengan tingkat kepedasan 400.000
– 691.000 SHU serta telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan
Pertanian tahun 2014. Permintaan akan produk hasil pertanian ini dari terus meningkat, tentu
harus diikuti pula dengan peningkatan produksi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui
pengaruh pemberian konsentrasi dan waktu aplikasi ZPT alami campuran (bonggol pisang,
touge dan rebung bambu) terhadap pertumbuhan dan produksi cabai Katokkon. Pelaksanaan
kegiatan dalam bentuk rancangan acak Kelompok (RAK), yang terdiri dari dua faktor yaitu
waktu aplikasi (28 hst, 35 hst) dan ZPT alami ( 0, 10, 20, 30, 40 ml / l air). Setiap perlakuan
dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. ZPT alami dengan konsentrasi 40 ml / l air berpengaruh
paling baik terhadap tinggi tanaman pada umur 42 hst, jumlah cabang, jumlah cabang produksi,
jumlah bunga, umur panen, jumlah buah per tanaman, bobot buah per tanaman, dan bobot buah
per plot. Hasil interaksi waktu aplikasi dan konsentrasi ZPT alami yaitu perlakuan waktu
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aplikasi 35 hst dengan konsentrasi ZPT alami 40 ml / l (Z4W2) berpengaruh baik terhadap
bobot buah per tanaman (92.61gr) dan bobot buah per plot (145.94 gr).
Kata kunci : bonggol pisang, touge, rebung bambu
PENDAHULUAN
Sebagai salah satu varietas lokal yang merupakan komoditas unggulan komparatif
Toraja, cabai Katokkon memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga dapat menjadi sumber
pendapatan yang menguntungkan bagi petani. Cabai Katokkon memiliki potensi yang bagus
untukdikembangkan karena memiliki aroma yang khas, rasanya yang pedas, bentuk yang unik
seperti paprika kecildan telah terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Kementrian
Pertanian.Harga cabai Katokkon dipasaran pada kondision-season berada pada kisaran Rp.
20,000,- sampai Rp. 25,000,- perkilogram, namun dalam kondisi off season harga biasa
mencapai Rp. 80,000,- sampai Rp. 100,000,- perkilogram dalam pasar lokal (Aris Tanan, 2015).
Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, meingkatnya jumlah restoran
dan rumah makanserta semakin dikenalnya cabai Katokkon di luar daerah Toraja permintaan
akan cabai ini juga mengalami peningkatan. Hal ini tentu semestinya juga diiukuti dengan
peningkatan produksi tanaman cabai.
Salah satu upaya yang dapat dilakukakan untuk meningkatkan produksi katokkon
adalah perbaikan teknologi budidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang
mengandung ZPT (Zat Perangsang Tumbuh).
Bonggol pisang, touge dan rebung bamboo mengandung zat perangsang tumbuh seperti
auksin, giberelin, dan sitokinin. Masing-masing ZPT ini memiliki peran yang spesifik terhadap
pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Auksin berperan memacuh pertumbuhan tunas
apikal dan akar, cara kerja auksin memicu pembesaran sel di daerah meristem pada ujung
tumbuhan seperti bagian akar,ujung batang, kuncuo bunga,dan daun. Sitokinin berperan pada
proses pembelahan sel,dan menghambat menguningnya daun, giberelin dapat memacu
pembungaan secara langsung karena berpengaruh terhadap diferensiasi/ perkembangan sel
tumbuhan.
Penggunaan ZPT alami dengan menggunakan lebih dari satu bahan pembuatan ZPT
alami diharapakan dapat memperoleh ZPT alami yang mengandung hormon tumbuh yang lebih
lengkap yaitu memiliki memiliki banyak kandungan hormon (fitohormon) yang terdiri atas
Auksin, Giberelin, Sitokinin, Etilen, dan Asam Absisat yang memodifikasi dominasi apikal dan
mempromosikan pertumbuhan tunas lateral sehingga mendukung pertumbuhan dan produksi
tanaman sehingga sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam siklus hidupnya.
Keberhasilan penggunaan ZPT sangat dipengaruhi oleh konsentrasi dan waktu
pemberian yang tepat. Umumya ZPT dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang kecil. Hasil
penelitian Septasari (2012) menggunakan bongkol pisang dan rebung sebagai sumber ZPT
mampu memperbaiki pertumbuhan dan produksi tanaman padi inpari.
Peneliti meyakini bahwa ZPT merupakan Zat yang sangat tepat bagi pertumbuhan cabai
katokkon karena dapat merangsang pertumbuhan. Selain itu tumbuhan rebung, toge, dan
bongkol pisang yang merupakan bagian dari ZPT dapat diperoleh dengan mudah karena banyak
terdapat di Tana Toraja.
Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian mengenai Pengaruh Waktu
Aplikasi Dan Kosentrasi ZPT Alami Terhadap pertumbuhan Dan Produksi Cabai Katokkon
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BAHAN DAN METODE
Waktu Dan Tempat Penelitian
Penelitian berlangsung dari bulan Maret hingga bulan Juli 2020. Penelitian ini
dilaksanakan di Panga, Kecamatan Kesu’, Kabupaten Toraja Utara.Lokasi penelitian berada
pada ketinggian 750 meter dpl dengan tipe iklim B (Schmidt Ferguson).
Bahan dan Alat
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit cabai Katokkon,
tanah,air, Em4 dan gula merah bonggol pisang, rebung, taoge. Alat disesuiakan dengan
penelitian
Metode Penelitian
Penelitian ini mengunakan percobaan faktorial dengan dua faktor,disusun dalam
Rancangan Acak Kelompok (RAK). Faktor pertama adalah Waktu Aplikasi ZPT yang terdiri
atas 2 waktu aplikasi yaitu :
W1 = 28 hst

W2 = 35 hst

Faktor kedua adalah Konsentrasi ZPT alami campuran bonggol pisang ,taoge,rebung
terdiri atas 5 taraf yaitu :
Z0 : Kontrol Z1 : 10 ml/l air Z2 :20 ml/l air

Z3 : 30

ml/l air Z4: 40 ml/l air

Jadi terdapat 10 kali kombinasi perlakuan yaitu: W1Z0, W1Z1, W1Z2, W1Z3, W1Z4,W2Z0,
W2Z1, W2Z2, W2Z3,W1Z4,Setiap perlakuan diulang 3 kali. Dan terdapat atas 4 tanaman untuk
setiap perlakuan, sehingga total populasi adalah 96 tanaman dan tanaman deskruktif terdiri atas
2 tanaman
Prosedur Penelitian
1. Persiapan Bibit Cabai

Katokkon

2. Pembuatan ZPT Alami
3. Persiapan Media Tanam
4. Penanaman
5. Pemeliharaan tanaman
Variabel Pengamatan
Adapun variable pengamatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut : Tinggi tanaman (cm), Waktu pembentukan bunga, Jumlah cabang terbentuk, Jumlah
cabang produktif, Jumlah buah pertanaman, Jumlah buah perplot, Bobot buah (g)
pertanaman,Bobot buah(g) perplot
Analisis Data
Hasil pengukuran akan dianalisis menggunakan sidik Ragam (ANOVA) dan apabila
berpengaruh nyata akan dilanjutkan dengan uji BNT taraf 0.05.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi Tanaman
Tabel 1. Tinggi tanaman
Perlakuan

W1

W2

Rata-Rata

Z0

9.43

9.70

9.57a

Z1

10.40

10.87

10.63a
b

Z2

10.23

10.83

10.53

Z3

10.27

10.70

10.48b

Z4

10.73

11.80

11.27c

Rata-rata

10.21

10.78

NP BNJ 0.05

0.33

NP BNJ 0.05
0.42

0.69

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama, pada baris dan kolom tidak berbeda nyata pada
taraf uji BNJ 0.05.

Jumlah Cabang Terbentuk
Tabel 2. Jumlah cabang terbentuk
Perlakuan

W1

W2

Rata-Rata

Z0

3.67

4.11

3.89 A

Z1

5.11

4.89

5.00 A

Z2

6.44

6.33

6.39 B

Z3

7.00

6.67

6.83 B

Z4

8.00

8.78

8.39 C

Rata-rata

6.04

6.16

NP BNJ 0.05

0.98

NP BNJ 0.05
1.26

2.07

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama, pada baris dan kolom tidak berbeda nyata pada
taraf uji BNJ 0.05.

Jumlah Cabang Produktif
Tabel 3. Jumlah cabang produktif
Perlakuan

W1

W2

Rata-Rata

Z0

7.78

8.22

8.00 a

Z1

9.33

9.78

9.56 ab

Z2

10.44

10.89

10.67 bc

Z3

11.11

12.11

11.61 cd

Z4

12.56

13.33

12.94 d

9.67

10.25

Rata-rata
NP BNJ 0.05

1.22
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Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama, pada baris dan kolom tidak berbeda nyata pada
taraf uji BNJ 0.05.

Jumlah Bunga
Tabel 4. Jumlah bunga
Perlakuan

W1

W2

Z0

13.56

13.89

13.72 a

Z1

16.44

17.33

16.89 b

Z2

19.00

20.22

19.61 c

Z3

22.67

22.11

22.39 d

Z4

25.00

26.33

25.67 e

Rata-rata

17.92

18.39

NP BNJ 0.05

Rata-Rata

0.95

NP BNJ 0.05
1.23

2.02

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama, pada baris dan kolom tidak berbeda nyata pada
taraf uji BNJ 0.05.

Umur Berbunga
Tabel 5. Umur berbunga
Perlakuan
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Rata-rata
NP BNJ 0.05

W1
45.07
44.81
44.30
43.85
41.19
44.51

D
CD
BC
B
A

W2
44.93
44.48
44.22
43.11
41.56
44.19
0.37

D
BC
BC
B
A

Rata-Rata
45.00 c
44.65 c
44.26 c
43.48 b
41.37 a

NP BNJ 0.05
0.48

0.79

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama, pada baris dan kolom tidak berbeda nyata pada
taraf uji BNJ 0.05.

Jumlah Buah Per Tanaman
Tabel 6. Jumlah buah per tanaman
Perlakuan

W1

Z0

92.67

99.17

95.92 a

Z1
Z2

96.00
104.00

102.50
108.83

99.25 a
106.42 a

Z3

108.33

112.83

110.58 Ab

Z4

118.17

126.50

122.33 B

Rata-rata

100.25

105.83

NP BNJ 0.05

W2

13.18

Rata-Rata

NP BNJ 0.05
17.01

27.86

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama, pada baris dan kolom tidak berbeda nyata pada
taraf uji BNJ 0.05.
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Jumlah Buah Per Plot
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap jumlah buah per plot dan sidik ragamnya
menunjukkan bahwa waktu aplikasi ZPT, konsentrasi ZPT alami, dan interaksi keduanya
berpengaruh tidak nyata.
Bobot Buah Per Tanaman
Tabel 7. Bobot buah per tanaman
Perlakuan

W1

W2

Z0

35.66A

34.32A

34.99a

Z1

37.51AB

36.03AB

36.77ab

Z2

40.72AB

40.62AB

40.67bc

Z3

44.45B

44.44B

44.44c

Z4

46.80C

92.61D

69.71d

Rata-rata

39.59

NP BNJ 0.05

Rata-Rata

NP BNJ 0.05
5.48

38.85
4.24

8.97

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama, pada baris dan kolom tidak berbeda nyata pada
taraf uji BNJ 0.05.

Bobot Buah Per Plot
Tabel 8. Bobot buah per plot
Perlakuan
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Rata-rata
NP BNJ 0.05

W1
139.02AB
140.01B
136.51AB
140.34B
143.14C
138.97

W2
138.32AB
138.54AB
136.80A
137.99AB
145.94C
137.91
1.69

Rata-Rata
138.67ab
139.28b
136.66a
139.17c
144.54c

NP BNJ 0.05
2.18

3.57

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama, pada baris dan kolom tidak berbeda nyata pada
taraf uji BNJ 0.05.

Waktu Aplikasi ZPT Alami
Hasil Analisis sidik ragam menunjukan bahwa waktu ZPT alami yang berasal dari
campuran bonggol pisang, touge, rebung bambu berpengaruh tidak nyata terhadap seluruh
komponen yang diamati. Hal ini diduga karena rentang waktu antara waktu aplikasi W1 (umur
28 hst) dengan waktu aplkikasi W2 (35 hst) relatif singkat dan keduanya masih dalam fase
pertumbuhan vegetatif. Hal ini mengindikasikan bahwa waktu aplikasi ZPT alami pada cabai
Katokkon bila diberikan dalam fase vegetatif akan memberikan pengaruh yang sama terhadap
pembelahan sel untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang tampak pada penambahan tinggi
tanaman dan pembentukan cabang.
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Konsentrasi ZPT Alami
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa konsentrasi ZPT alami berasal dari
campuran campuran bonggol pisang, touge, rebung bambu berpengaruh baik terhadap
peretumbuhan dan produksi tanaman yang ditunjukkan oleh semua komponen pertumbuhan
dan produksi tanaman yang diamati kecuali terhadap jumlah buah per tanaman. ZPT alami yang
digunakan pada penelitian ini mengandung berbagai hormon tumbuh yaitu auksin, giberelin,
dan sitokinin yang mempengaruhi fungsi fisiologi tanaman sehingga berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan produksi tanaman. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Arief (2016) bahwa
hormon adalah senyawa organik tanaman yang dalam konsentrasi rendah mempengaruhi proses
fisilogis tanaman yaitu pembelahan dan diferensiasi sel serta perkembangan tanaman.
Hasil uji BNJ 0.05 memperlihatkan bahwa ZPT alami yang berasal dari campuran
campuran bonggol pisang, touge, rebung bambupada konsentrasi 40ml/l air menghasilkan
pertumbuhan (tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah cabang produksi, pembungaan ) dan
produksi (bobot buah per tanaman dan bobot buah per plot) cabai Katokkon yang terbaik. Hal
ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi tersebut kandungan hormon yang terdapat dalamn
ZPT alami yaitu auksin yang berasal dari touge, Giberelin yang berasal dari rebung dan
bonggol pisang, serta sitokinin yang terdapat pada bonggol pisang dapat meningkatkan aktivitas
pembelahan sel diawal pertumbuhan tanaman. Zat pengatur tumbuh alami didapat dari jaringan
muda tanaman diantaranya bonggol pisang,ekstrak ,rebung bambu dapat dimanfatkan untuk
meningkatkan pertumbuhan tanaman (Arif, 2016).
Penambahan tinggi tanaman dan jumlah cabang secara signifikan diduga karena
aktivitas pembelahan sel yang cukup tinggi di daerah apikal batang karena adanya penambahan
auksin yang berasal dari ZPT alami yang diberikan. Selain itu adanyan kandungan GA yang
terdapat di dalam ZPT alami juga mendukung aktivitas sel pada node (buku) yang mendorong
pertambahan Panjang ruas pada batang. Menurut Aguzaen (2009), bahwa penggunaan rebung
bambu dengan konsentrasi 25% secara nyata meningkatkan panjang batang, jumlah daun, luas
daun
Aplikasi ZPT alami pada konsentrasi 40 ml/l air memberikan pengaruh yang terbaik
pada Jumlah cabang produktif (jumlah cabang yang menghasilkan Buah yang dapat dipanen)
dan terhadap waktu berbunga. Hal ini diduga karena selain adanya giberelin yang dikenal
sebagai hormone pembungaan juga adanya kandungan hara secara khusus unsur P yang ada
pada rebung bambu memiliki peran penting untuk pembentukan bunga dan buah serta unsur K
yang berperan mengurangi kerontokan Bunga dan buah.Selain kaya vitamin bambu juga kaya
akan mineral yang baik untuk pertumbuhan tanaman termasuk Kalsium (Ca), Magnesium(Mg),
Porfor(P), Kalium(K), Natrium(Na), seng(Zn), Tembaga(Cu), mangan(Mn), Selium(Se), dan
zat Besi(Fe), serta mengandung hormon tumbuh giberelin (Anonim, 2016)
ZPTalami pada konsentrasi 40 ml/l air memberikan pengaruh terbaik terhadap jumlah
buah per tanaman bobot buah per tanaman dan bobot buah per plot, akan tetapi masih kurang
dibawah potensi jumlah buah per tanaman Katokkon pada umumnya yaitu rata-rata 240-300
buah per tanaman, hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi ZPT alami campuran belum mampu
merangsang pembentukan bunga yang efisien apabila dibandingkan dengan penggunaan pupuk
organic padat maupun pupuk Anorganik karena kurangnya unsur P yang merangsang
pembentukan bunga dan cabang yang menghasilkan bunga tetapi hanya tercukupi untuk
perbesaran buah (Yance, 2019), selain itu jumlah buah yang kurang dari potensi pada umumnya
dimungkinkan karena pengaruh jumlah panen yang dilakukan yaitu sebanyak 3 kali saja dan
optimlnya sebaiknya dilakukan panen buah sebanyak 4 kali.Produksi dipengaruhi oleh
pertumbuhan tanaman. Jika pertumbuhan tanaman optimal juga akan mendukung produksi
yang lebih baik. Kandungan hormon dan kandungan hara yang pada ZPT alami yang dapat
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diserap oleh tanaman mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman yang lebih kuat.Suhastyo
(2011)mengatakan bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh terserapnya unsur hara
esensial seperti unsur N, P dan K yang berfungsi untuk pembesaran dan pembelahan sel yang
banyak terdapat pada jaringan meristem, unsur hara esensial yaitu unsur tersebut mutlak
dibuthukan tanaman,fungsi unsur hara tersebut tidak dapat di gantikan oleh unsur lain,unsur
tersebut berperan langsung dalam proses metabolism tanaman. Menurut Lakitan (2002),
Nitrogen merupakan penyusun dari banyak senyawa seperti asam amino yang diperlukan dalam
pembentukan atau pertumbuhan bagian-bagian vegetatif seperti batang, daun, dan akar.
Sutaryat dan Supardiyono (2011) menjelaskan bahwa mikroorganisme lokal bonggol pisang
sumber nitrogen dan phospor bagi tanaman. Komponen yang berkorelasi posirtif terhadap hasil
cabai Katokkon antara lain adalah jumlah cabang produktif dan jumlah bunga. Pada konsentrasi
ini jumlah cabang produktif dan jumlah Bunga menunjukkan pengaruh yang terbaik sehingga
juga mendukung terbentuknya ah yang juga lebih baik dibandingkan perlakuan lainnya.
Interaksi
Analisis ragam memperlihatkan bahwa kombinasi perlakuan antara waktu aplikasi dan
konsentrasi ZPT berpengaruh nyata terhadap waktu berbunga, bobot buah pertanaman dan
bobot buah per plot. Kombinasi perlakuan terbaik yaitu pada perlakuan W2Z4 berbeda tidak
nyata dengan W1Z4 kecuali terhadap bobot buah per tanaman. Hal ini mengindikasikan bahwa
ZPT alami pada konsentrasi 40 ml/l air akan berpengaruh sangat baik terhadap produksi cabai
Katokkon jika diaplikasikan pada umur 35 hst dimana pada penelitian ini terlihat dari bobot
buah per tanaman yang terbaik pada kombinasi tersebut. Kandungan hara diantara P yang
terdapat pada ZPT alami yang diduga mendukung ketersediaan pospat bagi tanaman sehingga
tersedia energi yang cukup untuk memacu pembelahan sel pada saat pembentukan dan
perkembangan buah, akan tetapi unsur P didalam konsentrasi ZPT alami dengan konsentrasi 40
ml/liter air dengan waktu aplikasi 35 hst (Z4W2) belum mampu mencapai potensi jumlah buah
per tanaman karena hanya tercukupi pada proses perbesaran dan perkembangan buah sehingga
mengurangi jumlah bunga. Giberelin juga mempengaruhi proses-proses fisiologis
lainnya.Giberelin bukan hanya memacu perpanjangan batang saja, tetapi juga pertumbuhan
seluruh tumbuhan, termasuk akar, daun dan buah.
KESIMPULAN
Waktu aplikasi ZPT alami tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
pertumbuhan dan produksi cabai Katokkon. Konsentrasi ZPT alami berpengaruh baik terhadap
pertumbuhan dan produksi tanaman cabai Katokkon. Konsentrasi 40 ml/l air berpengaruh
paling baik terhadap tinggi tanaman umur 42 hst (11,27 cm), jumlah cabang (8.39), jumlah
cabang produksi (12.44), jumlah bunga (25.67) umur (41.47 hst), jumlah buah per tanaman
(122.33), bobot buah per tanaman (92.61 g), dan bobot buah per plot (144.54 g). Hasil interaksi
antara waktu aplikasi dan konsentrasi ZPT alami terhadap pertumbuhan dan produksi cabai
katokkon.Kombinasi perlakuan terbaik yaitu waktu aplikasi 35 hst dengan konsentrasi ZPT
alami 40 ml/l (Z4W2) terhadap bobot buah per tanaman (92.61 g) dan bobot buah per plot
(145.94 g).
DAFTAR PUSTAKA
Arif, M., Murniati, Ardian. 2016. Uji beberapa zat pengatur tumbuh alami terhadap
pertumbuhan bibit karet (Hevae brasiliensis Muell Arg) stum mata tidur. JomFerta. 3(1).

317

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

Tanan, A. 2015. Pengaruh intensitas naugan terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabai
besar varietas lokal. Agro Saint. 71-79.
Cahyono, N. Ragil. 2016. Pemanfaatan daun kelor dan bonggol pisang sebagai pupuk organik
cair untuk pertumbuhan tanaman bayam (Amaranthus sp.). Publikasi Ilmiah Agrivigor.
Calvin, A.B. 2015. Pengaruh berbagai dosis bokashi jerami (dekomposer bio triba-i) terhadap
pertumbuhan dan produksi tanaman cabai besar (Capsicum sp.) varietas lokal. Skripsi.
Universitas Kristen Indonesia Toraja. Tana Toraja.
Garatsia. 2018. Respon tanaman cabai besar (Capsicum sp.) varietas lokal terhadap pemberian
berbagai dosis Bokashi Azolla. Skripsi. UKI Toraja. Tana Toraja.
Lakitan. 2002. Nitrogen Merupakan penyusun dari senyawa asam amino dan pembentukan atau
pertumbuhan bagian-bagian vegetatif sperti batang, daun dan akar. Jurnal Agro
Indonesia. 3:1.
Mardaleni, S. Sutriana. 2014. Pemberian ekstra rebung dan pupuk hormon tanaman unggul
terhadap pertumbuhan dan produksi kacang hijau (Vigna radiata L). Jurnal Dinamika
Pertanian.
Maretza, D.T. 2009. Pengaruh dosis ekstra rebung bambu petung (Dendrocalamus asper
Backer ex Heyne) terhadap pertumbuhan
semaisegon (Paraserianthes falcataria L.
(Nielsen). Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Purwitasari, W. 2004. Pengaruh perasan bawang merah (Allium ascalonium L) terhadap
pertumbuhan akar stek pucuk krisan (Chrysanthemum sp). Publikasi Ilmiah Agro Indo.
Rusmin, D. 2011 Pengaruh pemberian GA3 pada berbagai konsentrasi dan lama inbisi terhadap
peningkatan viabilitas benis puwoceng (Pimpinella pruatjan Molk). Jurnal Littri. 17(3).
Setiadi. 2005. Bertanam Cabai .Penebar Swadaya, Jakarta
Septasari, Y., Nelvia, A. Ikshan. 2012. Pengaruh pemberian beberapa jenis ekstra tanaman
sebagai zpt dan rasio amelioran terhadap pertumbuhan dan produksi padi varietas Inpari
12 di lahan gambut. Universitas Riau. Pekanbaru.
Soeprapto, H.S. 1992 Bertanam Kacang Hijau. Penebar Swadaya, Jakarta.
Suhastyo. 2011. Studi mikrobiologi dan sifat kimia mikro organisme lokal (MOL) yang
digunakan pada budidaya padi metode Sri. Tesis. Insistut pertanian Bogor. Bogor.
Sutaryat, Supardiyono, 2011. Mikroorganisme local bonggol pisang sumber nitrogen dan
phospor bagi tanaman.
Tjokrowardojo, A.S,. R. Rosman, D.I. Pradono. 2009. Pengaruh zat pengatur tumbuh terhadap
perkecambahan benih dan pertumbuhan bibit kamarandah (Croto tiglium L) Jurnal
Agrotropika. 14(2):55-60.
Trubus. 2014. Sentra budidaya cabai katokkon Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara.
nomor publikasi 055/BR/PVL/02/2014.(diakses 18 februari 2020).
Ulfa. 2014. Peran senyawa bioaktif tanaman sebagai zat pengatur tumbuh dalam memacu
produksi umbi mini kentang (Solanum tuberosum L.) pada system budidaya aeroponik.
Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar. Hal 48.
Yance, Junius. 2019. Respon pertumbuhan dan produksi katokkon (Capsicum annuum L.)
terhadap pemberian berbagai dosis bokashi kaliandra. Skripsi. Universitas Kristen
Indonesia Toraja. Tana Toraja.

318

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

Kajian Sistem Irigasi dan Pemupukan NPK Majemuk terhadap Hasil dan
Efisiensi Usahatani Cabai di Lahan Kering

Puji Harsono1*, Mercy Bientri Yunindanova1, Dwiningtyas Padmaningrum1, Rahayu1,
Widiyanto1
1
Fakultas Pertanian,Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
*email korespondensi: pharsono61@gmail.com

ABSTRACT
In general, underdeveloped village areas are identical to dry land areas. The planting
season is limited because it only relies on rainfall as a water resource to fulfill agricultural
irrigation. Dry areas are characterized by low precipitation, resulting in insufficient soil
moisture to replace lost soil moisture through evaporation, transpiration and other mechanisms.
Therefore, it is necessary to implement an efficient irrigation system to meet the water needs of
plants. This study aimed to increase the efficiency of water use to increase yields and cost
efficiency of chilli farming. The study was conducted using a factorial completely randomized
block design with three repetitions. The first factor was the irrigation system consisting of
furrow irrigation system and hose gravity irrigation. The second factor was the dosage of
compound NPK fertilizer consisting of (0, 80, 100, 120, 140) kg ha-1. The results showed that
application of gravity irrigation with a hose accompanied by application of a fertilizer dose of
100 kg ha-1 gave higher cumulative yields. Gravity irrigation through hose reduce the cost of
maintaining chilli plants on dry land per growing season by 57% less than applying furrow
irrigation.
Keywords: arid, evaporation, transpiration, furrow irrigation, gravity irrigation.
ABSTRAK
Wilayah pedesaan yang tertinggal umumnya identik dengan kawasan lahan kering
sehingga musim tanamnya terbatas karena hanya mengandalkan curah hujan sebagai sumber
daya air untuk memenuhi irigasi pertanian. Daerah arid atau kering dicirikan dengan rendahnya
presipitasi sehingga tidak cukup untuk menggantikan lengas tanah yang hilang melalui
evaporasi, transpirasi dan mekanisme lainya, untuk itu perlu diupayakan penerapan sistem
irigasi yang efisien untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman. Penelitian kajian penerapan
sistem irigasi dan pemupukan NPK majemuk terhadap hasil dan efisiensi usahatani cabai di
lahan kering bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan air untuk meningkatkan hasil panen
dan meningkatkan efisiensi biaya usahatani cabai. Penelitian dilakukan dengan menggunakan
rancangan acak kelompok lengkap faktorial pengulangan tiga kali, faktor pertama sistem irigasi
yakni furrow irrigation system and hose gravity irrigation dan faktor kedua adalah dosis
pemberian pupuk NPK majemuk (0, 80, 100, 120, 140) kg ha-1. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemberian irigasi gravitasi dengan slang disertai aplikasi dosis pupuk 100 kg ha-1
memberikan hasil panen kumulatif yang lebih tinggi. Sistem irigasi gravitasi melalui slang
mengurangi biaya pemeliharaan tanaman cabai di lahan kering per musim tanam sebesar 57%
lebih rendah dari penerapan irigasi penggenangan parit.
Kata kunci: arid, evaporasi, transpirasi, furrow irrigation, gravity irrigation.
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PENDAHULUAN
Daerah arid atau kering dicirikan dengan rendahnya presipitasi sehingga tidak cukup
untuk menggantikan lengas tanah yang hilang melalui evaporasi, transpirasi dan mekanisme
lain. Banyak faktor yang berpengaruh seperti radiasi matahari, suhu udara, kecepatan angin,
topografi dan vegetasi. Masalah utama yang dihadapi petani lahan kering adalah keterbatasan
lengas tanah sehingga pada hanya dapat panen padi dua kali dalam setahun sedangkan untuk
musim tanam ke tiga yang jatuh pada musim kemarau lahan dibiarkan “bera”. Sejalan dengan
itu, Sukarman et al. (2012), lahan kering dengan produktivitasnya dan tingkat investasi rendah
menghasilkan kemiskinan.
Kerentanan tanaman terhadap perubahan iklim menyebabkan produktivitasnya rendah,
salah satu contohnya adalah musim kemarau yang menyebabkan cekaman air bagi tanaman
karena air salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan tanaman untuk berproduksi maksimal
dengan demikian irigasi yang efisien memegang peranan penting. Megersa dan Abdullah
(2015), sistem irigasi ada dua yaitu; sistem irigasi gravitasi dan sistem irigasi (gravity
irrigation) dan sistem irigasi bertekanan (pressurized irrigation). Aplikasi sistem irigasi perlu
mempertimbangan jenis tanaman, luas lahan, sumber air, ketersediaan tenaga kerja,
ketersediaan energi (listrik atau bahan bakar) dan biaya, dengan sehingga irigasi yang
diperlukan mengurangi biaya usahatani untuk meningkatkan pendapatan petani di lahan
kering.
Cabai merupakan tanaman hortikultura paling rentan terhadap cekaman kekeringan
karena permukaan daun luas, tingginnya konduktan stomata dan sistem perakarannya dangkal.
Hasil panen cabai yang tinggi memerlukan suplai air dan lengas tanah yang cukup selama
perumbuhannya. Lengas tanah rendah menyebabkan berkurangya bunga dan menghambat
pembentukan bunga secara maksimal. Defisit air selama periode antara pembungaan dan
perkembangan buah mengurangi produksi buah. Jadi, cabai membutuhkan kualitas air yang
baik dan cukup jumlahnya untuk meningkatkan hasil panen. Keller dan Bliesner (2010),
efisiensi penggunaan air ditunjukkan dengan hilangnya air dari daerah perakaran melalui
evaporasi dan transpirasi rendah.
Produksi dan hasil tanaman tergantung pada ketersediaan nutrisi yang dibutuhkan.
Nutrisi mineral Posfor (P), Nitrogen (N), Kalium (K) mempengaruhi pertumbuhan dan hasil
cabai. Pemberian pupuk N pada taraf tertentu meningkatkan hasil panen, namun demikian pada
takaran N yang berlebihan dapat menurunkan hasil (Khan et al., 2014). Unsur hara K utamanya
untuk meningkatkan hasil tanaman sayuran. Tanaman memerlukan suplai K yang cukup selama
perkembangan dan pemasakan buah, kandungannya dalam tanaman berkorelasi positif dengan
atribut kualitas (Kumari et al. 2015). Menurut Akram et al. (2017), aplikasi K dikombinasikan
dengan P mempengaruhi pertumbuhan, hasil, kualitas dan produksi benih cabai. Penelitian
Sumarni et al. (2012) pada bawang merah menunjukkan bahwa peningkatan pemupukan P dari
60 kg ha-1 P2O5 menjadi 120 kg ha-1 P2O5 pada tanah dengan status P tinggi tidak meningkatkan
produksi.
Penelitian irigasi tetes (drip irrigation) banyak dilakukan pada usaha tani sayuran di
lahan kering, namun demikian apabila dimanfaatkan untuk fertigasi terjadi penyumbatan
larutan pupuk pada emiternya. Untuk itu perlu dilakukan modifikasi tanpa mengurangi efisiensi
penggunaan air, salah satunya dengan menerapkan hose fertigatian yang biaya instalasinya
lebih terjangkau oleh petani lahan kering yang umumnya menghadapi masalah keterbatasan
modal usaha tani.
Tujuan penelitian untuk mendapatkan sistem irigasi dan dosis pupuk NPK majemuk
yang mampu meningkatkan pertumbuhan, hasil dan efisiensi biaya usahatani cabai di lahan
kering.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Desa Cabeyan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo
pada koordinat 07⁰ 43' 01.821806" Lintang Selatan dan 110⁰ 56' 40.691257" Bujur Timur, tinggi
tempat 120 m di atas permukaan laut, jenis tanah Vertisol. Penelitian dilakukan pada musim
kemarau bulan Mei – Oktober 2020. Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok
lengkap faktorial dengan tiga ulangan. Faktor pertama sistem irigasi yaitu irigasi genangan parit
(furrow irrigation) dan irigasi gravitasi menggunakan slang (hose gravity irrigation). Faktor
kedua adalah pemupukan NPK terdiri dari empat dosis; (80, 100, 120, 140) kg ha-1dan kontrol
perlakuan 0 kg ha-1.
Analisis kimia tanah dilakukan di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, Fakultas
Pertanian, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Pengamatan dilakukan terhadap sifatsifat kimia tanah yang meliputi: kadar C-organik dan bahan organik tanah diukur dengan
spektrofotometer, λ 561 nm, P tersedia diukur dengan spektrofotometer, λ 693 nm dengan
metode Olsen, N-total tanah ditentukan dengan cara N- Kjeldahl, K tersedia diukur dengan
flamefotometer dengan pengekstrak Morgan Wolf .
Enam tanaman sampel diambil secara acak dari 48 tanaman per petak perlakuan.
Komponen pertumbuhan dan hasil tanaman cabai yang diamati meliputi; tinggi tanaman,
jumlah cabang dikotom, luas daun diukur dengan leaf area meter, berat kering tanaman, laju
asimilasi bersih tanaman, panjang buah dan hasil buah per tanaman. Data pengamatan sifatsifat tanah, pertumbuhan dan hasil tanaman cabai merah dikumpulkan dan dianalisis dengan uji
F analisis keragaman menggunakan SPSS. Apabila dari analisis ragam (Anova) terdapat
perbedaan yang nyata maka pengujian dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan (DMRT)
dengan selang kepercayaan 95%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Budidaya cabai di lahan kering memerlukan teknik irigasi yang efisien dalam
menggunakan sumberdaya air. Selain itu, dengan penerapan sistem irigasi yang hemat juga
mampu mengurangi biaya usahataninya dalam pemeliharaan tanaman yakni tenaga kerja
pengendalian gulma, hama dan penyakit tanaman serta mampu meningkatkan hasil panen.
Penerapan sistem irigasi dan pemberian berbagai dosis pupuk NPK majemuk
mempengaruhi tinggi tanaman cabai umur 60 hari setelah tanam (hst) , jumlah cabang dikotom
(120 hst), luas daun (120 hst), berat kering tanaman (120 hst), laju asimilasi bersih, panjang
buah terpanjang (120 hst) dan bobot buahper tanaman pada umur 120 hst, selengkapnya dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Pengaruh sistem irigasi dan dosis pemberian NPK majemuk terhadap komponen
pertumbuhan, hasil cabai dan bobot kering gulma di bedeng tanam.
NPK
Majemuk

Tinggi Jml cabang Luas
Berat
Laju asimilasi Bobot Bobot buah
tanaman dikotom
daun kering tana- bersih (mg. kering per tanaman
(cm)
(cabang) (dm2)
man (g)
dm-2.hari-1) gulma (g)
(kg)
Irigasi gravitasi slang (hose gravity irrigation)
0 kg ha-1
74.23 c 70.16 c
130.60 c 120.23 c
69.10 c
9.71b
0.83 b
80 kg ha-1 81.30 b 100.76 a 230.21 a 185.76 b
110.25 b
17.96 a 1.05 a
100 kg ha-1112.29 a 106.61 a 236.42 a 233.62 a
205.70 a
12.22 a 1.28 a
120 kg ha-1 95.00 b 96.89 b
195.00 b 179.54 b
183.00 a
12.18 a 1.19 a
-1
140 kg ha 78.63 c 94.11 b
176.68 b 159.21 b
95.60 b
11.27 a 0.80 b
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NPK
Majemuk
Rerata

Tinggi Jml cabang Luas
Berat
Laju asimilasi Bobot Bobot buah
tanaman dikotom
daun kering tana- bersih (mg. kering per tanaman
(cm)
(cabang) (dm2)
man (g)
dm-2.hari-1) gulma (g)
(kg)
88.29
93.71
193.78 219.59
132.73
11.44
1.02

0 kg ha
80 kg ha-1
100 kg ha-1
120 kg ha-1
140 kg ha-1

Irigasi penggenangan parit (furrow irrigation)
60.85 c 67.86 c
71.80c 109.01 c
58.40 c
70.26 b 71.51 bc 149.72ab 186.35 ab 109.20 b
81.23 a 98.40 a
152.38a 208.11 a
204.80 a
74.53 b 71.33 bc 134.18 ab 175.15 b
111.00 b
68.99 b 78.17 b
114.46 b 164.78 b
99.80 b

26.10 c
52.85 b
80.32 a
78.48 a
60.11 b

0.63 b
0.92 a
1.09 a
0.86 a
0.79 a

Rerata

71.17

63.19

124.45

167.68

116.64

59.57

0.86

Interaksi

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-1

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

Pengaruh Sistem Irigasi terhadap Pertumbuhan dan Hasil Cabai
Pemberian air irigasi secara langsung ke lubang tanaman sistem perakaran cabai
bermulsa plastik polyetilen menggunakan teknik gravitasi slang dibandingkan dengan
menggunakan irigasi penggenangan parit (furrow irrigation) mampu meningkatkan; tinggi
tanaman 17.12 cm, jumlah cabang dikotom 48.34%, luas daun 55.71%, bobot kering tanaman
30.96%, laju asimilasi bersih 13.80%, hasil buah per tanaman 18.60% . Sedangkan kemampuan
menekan pertumbuhan gula berdaun lebar maupun berdaun sempit yang diukur dari berat
kering gulma sebesar 18.60%.
Teknik pemberian air irigasi pertanaman cabai pada musim kemarau menggunakan
modifikasi irigasi tetes menggunakan slang fleksibel langsung ke sistem perakaran melalui
lubang mulsa pada pertanaman cabai, hasilnya menunjukkan mampu menekan pertumbuhan
gulma; Amaranthus retroflexus, Lolium temulentum, Chenopodium album. Gulma selain
merugikan tanaman pokok melalui kompetisi runag tumbuh, hara dan air juga kemampuannya
mengeluarkan senyawa alelokimia. Menurut Bhadoria, (2011), Allelopathy diartikan sebagai
pengaruh yang merugikan atau menghambat secara langsung maupun tidak langsung dari suatu
tumbuhan terhadap tumbuhan lain melalui produksi senyawa kimia yang dilepaskan dan
dibebaskan ke lingkungan hidup tumbuhan tersebut. Selain itu, keberadaan gulma juga sebagai
tanaman inang beberapa hama yang menyerang tanaman cabai seperti: Kutu daun (Myzus
persicae Sulz.), Thrip (Thrips parvispinus Karny), Virus Luteo, kriting kuning Begomovirus.
Pemberian air irigasi ke tanaman langsung melalui media perakaran mempunyai
beberapa keuntungan seperti dilaporkan Sharma et al. (2013), meningkatkan efisiensi
pemakaian air hingga 70-90% karena air hilang melalui limpasan permukaan dan perkolasi
dapat diminimalisir. Keuntungan mikro irigasi yang lain memungkinkan penggunaan pupuk,
pestisida atau cairan kimia lain bersamaan dengan irigasi tetes sehingga lebih ekonomis serta
meningkatkan kualitas hasil panen.
Pengaruh Pemupukan NPK Majemuk terhadap Pertumbuhan dan Hasil Cabai
Tanaman cabai indeterminate memerlukan jumlah nutrisi yang cukup untuk
pertumbuhan vegetatif dan generatifnya hingga perkembangan dan pemasakan buah. Kumari,
(2015), jumlah nutrisi yang diberikan tergantung dari potensi hasil kultivar, tingkat ketersediaan
nutrisi di dalam tanah dan kondisi pertumbuhan tanaman. Hasil analisis kimia tanah awal
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yang dilakukan di tempat penelitian menunjukkan bahwa kandungan bahan organik 2.60%
(sedang), C organik 1.51% (sedang), N total 0.13% (rendah), P tersedia 6.29 ppm (rendah) dan
K tersedia 0.24 c mol kg-1(sangat rendah). Untuk itu perlu diberikan input pupuk dalam bentuk
NPK majemuk yang diberikan pada saat tanam pada bedeng tanam dan pemberian selanjutnya
sebagai pupuk susulan.
Nutrien N, P dan K dibutuhkan tanaman cabai untuk pertumbuhan dan
perkembangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dosis NPK majemuk
hingga 100 kg ha-1 meningkatkan pertumbuhan dan hasil cabai, namun dosis ditingkatkan justru
menurunkan tinggi tanaman, jumlah cabang dikotom, luas daun, bobot kering tanaman, laju
asimilasi bersih dan bobot buah per tanaman.
Nitrogen diperlukan dalam jumlah besar untuk mendukung pertumbuhan daun dan
batang tanaman cabai. Peran penting N adalah sebagai penyusun protein, asam nukleat dan
klorofil. Aminifard et al. (2012), N secara progresif meningkatkan hasil buah marketable suplai
N dalam jumlah yang cukup essensial untuk pertumbuhan vegetatif dan kualitas hasil. Bobot
buah cabai per tanaman yang meningkat hingga pemberian dosis hingga 100 kg ha-1 berbeda
dengan hasil penelitian Roy et al. (2011), yang mendapatkan suplai N dosis 130 kg ha-1 mampu
meningkatkan panjang, diameter dan jumlah buah per tanaman. Pengaruh pemupukan N
terhadap produktivitas tanaman tergantung kondisi geografi yang mencakup jenis tanah dan
iklim.
Posfor merupakan komponen kunci asam nukleat, posfolipida, adenosine tri posfat
(Daniel et al., 1998). Suplai P yang cukup diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi
optimum yang melibatkan beberapa kunci fungsi bagi tanaman termasuk transfer energi,
fotosintesis, transormasi gula dan pati, translokasi nutrien di dalam tanaman dan transfer sifatsifat genetik antar generasi (Saskatchewan, 1999).
Kalium terlibat dalam biokimia dan fisiologi yang merupakan proses vital untuk
pertumbuhan, hasil, kualitas tanaman dan toleransi terhadap cekaman. Potassium mengatur
stomata yang menentukan transpirasi, fotosintesis fotofosforilasi, meningkatkan aktivitas
enzim dan memelihara turgor. Kecukupan K bagi tanaman meningkatkan ukuran buah, hasil
dan kualitas tanaman hortikultura (Lester et al., 2010).
Efisiensi Biaya Usahatani Cabai di Lahan Kering pada Irigasi Penggenangan Parit dan
Irigasi Gravitasi Menggunakan Slang
Sistem irigasi harus mempunyai kemampuan untuk suplai sejumlah air yang dibutuhkan
tanaman selain presipitasi. Aplikasi irigasi dilakukan secara seragam dan tepat waktu dan
sekaligus meminimalkan kerugian dan kerusakan pada tanah, air dan tanaman. Pemilihan
sistem irigasi yang tepat mampu mengurangi biaya usahatani. Efisiensi biaya usahatani untuk
upah hari orang kerja (HOK) pemeliharaan tanaman sejak transplanting hingga panen dan
pembelian pulsa sumur submersible electric water pump (sumur sibel) pada budidaya cabai di
lahan kering menggunakan sistem irigasi gravitasi slang 57% lebih rendah dari penerapan
irigasi penggenangan parit, rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Perbandingan biaya untuk pemeliharaan tanaman cabai dan pembelian pulsa listrik
sumur sibel antara irigasi penggenangan parit dan irigasi gravitasi slang
Pemeliharaan tanaman
Pengocoran pupuk susulan
Pengaturan air
Penyemprotan hama/penyakit

Irigasi penggenangan
Irigasi gravitasi slang
Satuan
Jumlah (Rp)
Satuan
Jumlah (Rp)
50 HOK
3,500,000 14 HOK
980,000
14 HOK
980,000 7 HOK
490,000
14 HOK
980,000 7 HOK
490,000
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Pemeliharaan tanaman
Pembelian pulsa sumur sibel
Penyiangan gulma
Jumlah

Irigasi penggenangan
Irigasi gravitasi slang
Satuan
Jumlah (Rp)
Satuan
Jumlah (Rp)
14 Kali
1,442,000 9 Kali
927,000
11 HOK
770,000 6 HOK
420,000
7,672,000
3,307,000

Irigasi gravitasi menurut Phocaides (2007) adalah sistem irigasi yang penerapannya
menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air ke lahan pertanian. Efisiensi irigasi
gravitasi sistem slang 70-80%, irigasi permukaan penggenangan parit antar bedengan 50-60%.
Selain itu, irigasi gravitasi dengan menggunakan slang dapat dioptimalkan fungsinya untuk
fertigasi pada tanaman cabai lahan kering. Ashwani et al. (2020), irigasi langsung ke rizosfir
memelihara lengas tanah secara stabil, efisien penggunaan air tinggi menjadikan pertumbuhan
dan hasil tanaman lebih baik. Peningkatan produktivitas dan hemat air artinya secara ekonomis
berkesinambungan.
Irigasi penggenangan (furrow irrigation) membutuhkan jumlah air yang banyak untuk
mengairi pertanaman cabai di lahan kering pada musim kemarau melalui parit antar bedeng
tanam. Hal ini berimbas kebutuhan energi pulsa listrik yang diperlukan mesin pompa air dari
sumur submersible electric water pump atau bahan bakar minyak mesin disel untuk sumber air
dari sumur tancap. Pemberian pupuk susulan melalui “kocoran” dalam budidaya cabai lahan
kering harus menggunakan ember yang diisi pupuk sesuai dosis dan menambahkan air dari parit
antar bedeng tanam, cara seperti ini membutuhkan waktu dan tenaga kerja banyak.
KESIMPULAN
Pemberian pupuk NPK majemuk hingga dosis 100 kg ha-1 meningkatkan pertumbuhan
dan hasil cabai di lahan kering Penerapan irigasi gravitasi melalui slang pada budidaya cabai di
lahan kering mampu mengendalikan gulma dan memberikan hasil buah per tanaman lebih baik
dibandingkan irigasi penggenangan parit. Efisiensi biaya usahatani cabai di lahan kering
menggunakan irigasi gravitasi slang lebih tinggi dari irigasi penggenangan parit.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih secara institusional disampaikan kepada Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah mendanai penelitian ini dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) melalui Program Kemitraan Masyarakat UNS Tahun Anggaran 2020.
DAFTAR PUSTAKA
Akram M, S. Hussain, A. Hamid, S. Majeed, S.A. Chaudary et al.. 2017. Interactive effect of
phosphorus and potassium on growth, yield, quality and seed production of chilli
(Capsicum annuum L.). J Hortic 4:192.
Ashwani, S. Kumar, R.K. Jhorar, R. Makkar. 2020. Response of chilli crop to different nitrogen
fertigation and irrigation frequency under drip system using marginally saline water.
International Journal of Chemical Studies 2020. 8(2):1557-1566.
Aminifard, M.H., H. Aroiee, A. Ameri, H. Fatemi. 2012. Effect of plant density and nitrogen
fertilizer on growth, yield and fruit quality of sweet pepper (Capsicum annum L.).
African J. of Agri. Res. 7(6):859- 866.

324

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

Bhadoria. 2011. Allelopathy: a natural way towards weed management. American Journal of
Experimental Agriculture. 1(1):7-20.
Daniel, P.S., R.J. Reid, S.M. Ayling. 1998. Phosphorus uptake by plants: from soil to cell. Plant
Physiol. 116:447-453.
Keller, J., R.D. Bliesner. 2010. Evaluation of Sprinkle Irrigation System. Van Nastand and
Reinhold, New York.
Khan, A., S.N.M. Shah, A. Rab, M. Sajid, K. Ali, A. Ahmed, S. Faisal. 2014. Influence of
nitrogen and potassium levels on growth and yield of chillies. Int. J. Farming and Allied
Sci. 3(3):260-264.
Kumari, S.S, S. Bharathi1, K.U. Jyothi, P.V. Reddy. 2015. Effect of nitrogen and potassium
sources on yield attributes and yield of chilli (Capsicum annuum L.). Journal of Spices
and Aromatic Crops. 24(2):137-140.
Lester, G.E., L.J. John, J.M. Donald. 2010. Impact of potassium nutrition on food quality of
fruits and vegetables. Better Crops. 94:18-21.
Megersa, G., J. Abdullah. 2015. Irrigation system in Israel: a review. Int. J. Water Resources.
Environ. Eng. 7(3):29–37.
Phocaides, A. 2007. Handbook on Pressurized Irrigation Techniques. Food and Agriculture
Organization of the United Nations. Rome
Roy, S.S., M.S.I. Khan, K.K. Pall. 2011. Nitrogen and phosphorus efficiency on the fruit size
and yield of capsicum. J. Exp. Sci. 2(1):32-37.
Saskatchewan, A.M. 1999. Functions of phosphorus in plants. Better Crops. 83:1-6.
Sharma, P., S. Kumar, S.K. Sharma, R.K. Jhorar. 2013. Salt and water dynamics under drip
irrigation with different saline water in cabbage (Brassica oleracea (L.) var. capitata).
Annals of Agricultural Biology Research. 2013; 29(1):89-92.
Sukarman, I.G.M. Subiksa, S. Ritung, 2012. Prospek Pertanian Lahan Kering dalam
Mendukung Ketahanan Pangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta,
398 hal
Sumarni, N., R. Rosliani, R.S. Basuki, Y. Hilman. 2012. Respon tanaman bawang merah
terhadap pemupukan fosfat pada beberapa tingkat kesuburan lahan (status P-tanah). J.
Hort. 22:129-137.

325

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

Aplikasi PGPR dan Pupuk Kandang Sapi pada Tanaman Bawang Merah
(Allium ascalonicum L.)
Reviyan Dwi Prasetya1*, Moch. Dawan Maghfoer1
1

Jurusan Budidaya Pertanian, Falkutas Pertanian, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Malang 65145
Jawa Timur, Indonesia
*

email korespondensi: reviyanpraset@gmail.com

ABSTRACT
The aim of the research was to obtain the optimum concentration of PGPR application
and dose of cow manure on shallot that was conducted in the research area of East Java AIAT
(Assessment Institute for Agricultural Technology), Karangploso - Malang from March to May
2020. The research used a Randomized Block Design (RBD) consisting of 2 factors and 3
replications. First factor was the PGPR concentration (0; 10; 15 and 20 ml L-1 water). Second
factor was the dose of cow manure (0; 10 and 20 tons ha-1). The growth observations included
variables of plant height, number of leaves, leaf area and number of tillers. While the
observation of yields and yield components included fresh tuber weight; weight of dried tubers,
number of tubers per clump and tuber diameter. The results showed that there was no
interaction between PGPR treatment and dose of manure throughout observed variables.
PGPR treatment with the concentration of 15 ml L-1 was not significantly different with 20 ml
L-1, but significantly gave higher yield the lower concentration. Treatment of 10 tons ha-1 dose
of cow manure showed growth and yields not different with treatment of 20 tons ha-1 dose,
otherwise it showed higher growth and yield significantly different from the treatment without
cow manure.
Keywords: Cow Compost, PGPR, Shallot
ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi pemberian PGPR dan dosis pupuk
kandang sapi optimum pada tanaman bawang merah yang telah dilakukan di lahan penelitian
BPTP Jatim, Karangploso - Malang bulan Maret – Mei 2020. Penelitian menggunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 2 faktor dan 3 ulangan. Faktor 1 adalah
konsentrasi PGPR (0; 10; 15 dan 20 ml L-1 air). Faktor 2 adalah dosis pupuk kandang sapi (0;
10 dan 20 ton ha-1). Pengamatan pertumbuhan meliputi peubah tinggi tanaman, jumlah daun,
luas daun dan jumlah anakan. Sedangkan pengamatan hasil dan komponen hasil meliputi bobot
umbi segar; bobot umbi kering matahari, jumlah umbi per rumpun dan diameter umbi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara perlakuan PGPR dengan dosis
pupuk kandang pada semua variabel yang diamati. Perlakuan PGPR konsentrasi 15 ml L-1
menunjukkan hasil yang tidak berbeda dengan konsentrasi 20 ml L-1, akantetapi menunjukkan
hasil lebih besar dan berbeda dengan perlakuan konsentrasi lebih rendah. Perlakuan dosis pupuk
kandang sapi 10 ton ha-1 menunjukkan pertumbuhan dan hasil bawang merah yang tidak
berbeda dengan dosis 20 ton ha-1, namun menunjukkan pertumbuhan dan hasil lebih tinggi dan
berbeda nyata dengan perlakuan tanpa pupuk kandang sapi.
Kata kunci: pupuk kandang, PGPR, bawang merah
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PENDAHULUAN
Bawang merah merupakan jenis sayuran yang mengalami peningkatan, namun
peningkatan konsumsi bawang merah tidak diimbangi dengan peningakatan produksi dan
peningkatan kebutuhan pangan. Bawang merah merupakan komoditas unggulan yang
berpotensi tinggi, sehingga bawang merah berpontesi menjadi komoditas yang dapat menjadi
sumber pendapatan dan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan petani. Menurut Badan
Pusat Statistika (2019) produksi bawang merah di Indonesia pada tahun 2018-2019 mengalami
peningkatan 10% dengan nilai produksi sebesar 367,031 ton dan 407,877 ton di Jawa Timur
dan 4.86% dengan masing-masing nilai produksi sebesar 1,503,438 ton dan 1,580,247 ton di
Indonesia. Permasalahan budidaya tanaman bawang merah adalah nutrisi tanaman bawang
merah, seperti kebutuhan unsur hara yang belum tersedia dan penggunaan pupuk anorganik
yang berlebih dan terus menerus yang menyebabkan tanah olah menjadi buruk sehingga
perkembangan akar dan umbi tanaman menjadi tidak sempurna. Hal tersebut juga dapat
berdampak buruk terhadap produksi tanaman yang diusahakan para petani menjadi berkurang.
Untuk menangani masalah tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan Plant Growth
Promoting Rhizobacteria (PGPR) dan penambahan bahan organik berupa pupuk kandang sapi.
PGPR adalah kelompok mikroorganisme tanah yang menguntungkan. PGPR
digolongkan bakteri yang hidup dan berkembang dengan baik pada tanah yang kaya akan bahan
organik yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman, hasil panen dan
kesuburan lahan (Compant et al., 2005). Bakteri pada PGPR diketahui aktif mengkolonisasi di
daerah akar tanaman dan memiliki 3 peran utama bagi tanaman yaitu: 1) sebagai biofertilizer,
PGPR mampu mempercepat proses pertumbuhan tanaman melalui percepatan penyerapan
unsur hara, 2) sebagai biostimulan, PGPR dapat memacu pertumbuhan tanaman melalui
produksi fitohormon dan 3) sebagai bioprotektan, PGPR melindungi tanaman dari pathogen
(Rai, 2006). Sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman dan lingkungan pemberian pupuk
kandang sapi merupakan bahan organik yang berfungsi sebagai penyedia unsur hara dan nutrisi
bagi PGPR sehingga mikroorganisme dalam PGPR mampu bertahan pada lingkungan.
Penggunaan PGPR dan pemberian pupuk kandang dilakukan mendapatkan konsentrasi PGPR
dan dosis pupuk kandang sapi optimum pada peningkatan pertumbuhan dan hasil tanaman
bawang merah.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret - Mei 2020 bertempat di kebun percobaan
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur di Jalan Raya Karang Ploso KM 04
Malang, Jawa Timur. Ketinggian tempat 550 mdpl dengan suhu rata-rata 26-29 °C. Bahan yang
digunakan pada penelitian adalah kompos pupuk kandang sapi dan bibit bawang merah varietas
Tajuk. Percobaan ini disusun menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial yang
diulang 3 kali. PGPR sebagai faktor pertama terdiri dari 4 taraf, yaitu P1 : tanpa PGPR, P2 :
PGPR 10 ml 1-1 air, P3 : PGPR 15 ml 1-1 air, dan P4 : PGPR 20 ml 1-1 air. Pupuk kandang sapi
sebagai faktor kedua terdiri dari 3 taraf, yaitu S1 : tanpa pupuk kandang sapi, S2 : pupuk
kandang sapi 10 ton ha-1, S3 : pupuk kandang sapi 20 ton ha-1. Peubah yang diamati adalah
peubah pertumbuhan dan peubah hasil. Peubah pertumbuhan tanaman meliputi tinggi tanaman
dan luas daun. Peubah hasil tanaman meliputi jumlah umbi per rumpun, diameter umbi, berat
segar dan berat umbi kering matahari. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan
Analysis of Varian (ANOVA) pada taraf 5%. Jika terdapat pengaruh nyata diantara perlakuan,
dilanjutkan uji perbandingan menggunakan uji BNJ dengan taraf 5%.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisa ragam menunjukkan pemberian konsentrasi PGPR dan dosis
pupuk kandang sapi tidak saling mendukung maupun tidak saling menekan dalam
meningkatkan pertumbuhan bawang merah, namun kedua perlakuan tersebut secara terpisah
mampu memberikan pengaruh nyata terhadap parameter pertumbuhan dan hasil tanaman
bawang merah. Penggunaan PGPR dan pemberian pupuk kandang berpengaruh nyata pada
komponen peubah tinggi tanaman (Tabel 1), luas daun (Tabel 2), jumlah umbi per rumpun
(Tabel 3), diameter umbi (Tabel 4), berat segar (Tabel 5) dan berat umbi kering matahari (Tabel
6) bawang merah.
Interaksi tidak terjadi diduga pada saat penelitian pelaksanaanya pada saat musim hujan
dengan curah hujan yang tinggi, menurut data BMKG Karangploso (2020) curah hujan tertinggi
terjadi pada bulan Maret sebesar 340 mm dan bulan April sebesar 238 mm yang merupakan
bulan basah. Tingginya curah hujan menyebabkan kelembaban udara meningkat, pada kondisi
ini laju tranpirasi tanaman menurun yang mengakibatkan laju absorbsi dan translokasi tanaman
ikut menurun sehingga pemberian unsur hara tidak dapat dipakai tanaman secara maksimal.
Karamoy (2009) bahwa translokasi hara erat hubungannya dengan transpirasi. Translokasi akan
berjalan cepat bila transpirasi besar. Translokasi merupakan aliran larutan organik dan
anorganik dari satu bagian ke bagian lain tanaman. Curah hujan yang tinggi juga dapat
menyebabkan terjadinya pencucian perlakuan PGPR dan pemberian pupuk kandang sehingga
tidak terjadi interaksi. Salah satu faktor yang berpengaruh penting dalam efektivitas pemupukan
adalah curah hujan. Hal ini sangat menentukan tingkat penyerapan hara pupuk oleh tanaman
dan kemungkinan kehilangan hara pupuk akibat penguapan (volatilisasi), pencucian (leaching),
aliran permukaan (run off) dan erosi. Herlina (2013) menyatakan bahwa manfaat pemupukan
yang optimum dilakukan pada saat curah hujan 100-250 mm/bulan, sedangkan curah hujan
minimum 60 mm/bulan dan maksimum 300 mm/bulan. Pada saat curah hujan 100-250
mm/bulan, tanah dalam kondisi cukup basah, sehingga memudahkan terserapnya unsur hara
oleh tanaman.
Tinggi Tanaman (cm)
Pada analisis ragam terhadap tinggi tanaman menunjukkan bahwa perlakuan PGPR
berbeda nyata pada saat tanaman umur 8 mst. Perlakuan konsentrasi 15 ml 1-1 dan 20 ml 1-1
menghasilkan nilai lebih tinggi terhadap tinggi tanaman (Tabel 1). Berdasarkan penilitian yang
dilakukan Iswati (2012) menunjukkan bahwa hasil konsentrasi aplikasi PGPR yang semakin
tinggi maka pengaruhnya terhadap tinggi tanaman, karena PGPR diduga meningkatkan
populasi mikroba sehingga membantu tanaman menyerap dan penyediaan unsur hara dengan
optimal yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Pemberian PGPR 20 ml 1-1 dapat
membantu tanaman dalam pertumbuhan daun. Saharan dan Nehra (2011) mengemukakan
bahwa Pemberian PGPR pada tanaman mampu menggantikan pupuk kimia, pestisida dan
hormon yang dapat digunakan dalam pertumbuhan dapat meningkatkan, tinggi tanaman,
panjang akar dan berat kering tanaman. Pupuk kandang sapi memberikan hasil berbeda nyata
pada nilai tinggi tanaman saat umur pengamatan 4 mst, 5 mst, 7 mst, dan 8 mst, yaitu pada dosis
pupuk kandang sapi 20 ton ha-1. Penggunaan pupuk kandang sapi dapat memberikan hasil nyata
pada petumbuhan tanaman, seperti dikatakan oleh Susanto (2002) pupuk kandang sapi
bermanfaat bagi tanaman dikarenakan mempunyai kadar serat yang tinggi seperti selulosa,
menyediakan unsur hara makro dan mikro bagi tanaman. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman
tercukupi dapat mengoptimalkan pertumbuhan tanaman.
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Tabel 1. Nilai tinggi tanaman pada setiap perlakuan konsentrasi PGPR dan dosis pupuk kadang
pada umur pengamatan 4 mst, 5 mst, 6 mst, 7 mst dan 8 mst.
Perlakuan
Konsentrasi PGPR
0 ml 1-1
10 ml 1-1
15 ml 1-1
20 ml 1-1
BNJ 5%
Dosis pupuk kandang
0 ton ha-1
10 ton ha-1
20 ton ha-1
BNJ 5%

4 MST

Tinggi Tanaman (cm) pada Umur Pengamatan
5 MST
6 MST
7 MST
8 MST

24.42
26.93
27.10
27.43
tn

29.20
26.41
29.67
30.09
tn

30.64
27.18
29.89
30.62
tn

28.89
25.14
27.66
28.57
tn

21.78 a
23.63 ab
25.35 b
25.70 b
3.40

24.10 a
26.92 b
28.40 b
2.64

27.04 a
28.37 ab
31.12 b
2.63

28.00
29.46
31.29
tn

25.83 a
27.76 ab
29.11 b
2.47

21.99 a
24.35 ab
26.01 b
2.43

Keterangan : Angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom dan perlakuan yang sama menunjukkan tidak
berbeda berdasarkan pada uji BNJ 5%; BNJ = Beda Nyata Jujur; tn = tidak nyata; MST = Minggu
Setelah Tanam.

Luas Daun (cm2)
Pada analisis ragam perlakuan dosis pupuk kandang sapi memberikan hasil berbeda nyata
terhadap nilai indeks luas daun saat umur pengamatan 4 mst, 5 mst, 7 mst dan 8 mst. Perlakuan
dosis pupuk kandang 20 ton ha-1 menghasilkan luas daun lebih tinggi dari pada dosis pupuk
kandang yang lebih rendah. Menurut Usman, Rahim dan Ambar (2013) menyatakan bahwa luas
daun merupakan gambaran kemampuan tanaman dalam menerima cahaya matahari oleh bagian
daun. Semakin tinggi nilai luas daun berarti bahwa tanaman tersebut memiliki strata daun yang
lebih banyak dan lebih mampu menahan radiasi matahari yang datang sehingga tidak lansung
diteruskan ke tanah. Peningkatan nilai luas daun berkaitan erat dengan luas daun tanaman.
Semakin luas daun, maka nilai indeks luas daun yang dihasilkan juga semakin tinggi.
Pemberian pupuk kandang sapi dengan dosis 20 ton ha-1 mampu membantu tanaman dalam
pertumbuhan daun sehingga dapat membentuk daun lebih optimal.
Tabel 2. Nilai luas daun pada setiap perlakuan konsentrasi PGPR dan dosis pupuk kadang pada
umur pengamatan 4 mst, 5 mst, 6 mst, 7 mst dan 8 mst.
Perlakuan
Dosis pupuk kandang
0 ton ha-1
10 ton ha-1
20 ton ha-1
BNJ 5%

4 MST
44.72 a
51.03 ab
56.94 b
7.18

Luas Daun (cm2) pada Umur Pengamatan
5 MST
6 MST
7 MST
48.61 a
56.21 a
67.51 b
7.70

54.62
58.37
66.70
tn

47.63 a
54.91 b
57.09 b
6.91

8 MST
38.26 a
40.58 ab
46.46 b
6.10

Keterangan : Angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom dan perlakuan yang sama menunjukkan tidak
berbeda berdasarkan pada uji BNJ 5%; BNJ = Beda Nyata Jujur; tn = tidak nyata; MST = Minggu
Setelah Tanam.

Jumlah Umbi per Rumpun
Analisis ragam pada perlakuan PGPR tidak berbeda nyata terhadap jumlah umbi per
rumpun, sedangkan perlakuan dosis pupuk kandang sapi menunjukan hasil berbeda nyata.
Tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan dosis pupuk kandang sapi 20 ton ha-1 menghasilkan
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jumlah umbi per rumpun lebih banyak dan berbeda nyata dengan dosis pupuk kandang 0 dan
10 ton ha-1. Semakin sedikit dosis pupuk kandang sapi yang diberikan pada tanaman bawang
merah, jumlah umbi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Pupuk kandang sapi dengan dosis 20
ton ha-1 mampu memberikan hasil umbi lebih banyak terhadap jumlah umbi tanaman bawang
merah yang dihasilkan. Pupuk kandang sapi memiliki kandungan unsur hara 85% H2O, 2.22.6% N, 0.26-0.45% P, 0.13-1.37% K, dengan unsur N lebih banyak (Sutanto, 2002). Menurut
Lingga dan Warsono (2005) unsur nitrogen dapat merangsang pertumbuhan pertumbuhan dan
pembentukan protoplasma sel yang berfungsi dalam perangsangan pertumbuhan jumlah umbi.
Tabel 3. Jumlah umbi per rumpun pada setiap perlakuan pupuk kandang sapi dan PGPR.
Perlakuan
Konsentrasi PGPR
0 ml 1-1
10 ml 1-1
15 ml 1-1
20 ml 1-1
BNJ 5%
Dosis pupuk kandang
0 ton ha-1
10 ton ha-1
20 ton ha-1
BNJ 5%

Jumlah Umbi per Rumpun
10.82
11.09
11.20
11.89
tn
10.19 a
11.17 a
12.39 b
0.97

Keterangan : Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda berdasarkan pada uji BNJ 5%;
BNJ = Beda Nyata Jujur; tn = tidak nyata; MST = Minggu Setelah Tanam.

Diameter Umbi
Hasil analisis ragam perlakuan PGPR dan pupuk kandang menunjukan berbeda nyata
terhadap diameter umbi. Tabel 4 menunjukan perlakuan konsentrasi PGPR 20 ml 1-1
menghasilkan nilai lebih tinggi terdahap diameter umbi bawang merah dari pada perlakuan
yang lainya, tetapi tidak berbeda dengan konsentrasi 15 ml l-1. Menurut Zaidi et al., (2003)
bahwa rhizobakteri yang digunakan pada tanaman mendorong pertumbuhan dan produksi
disebabkan oleh akumulasi nutrien seperti N dan P serta senyawa yang lain yang diinduksi oleh
mikroorganisme tersebut. Rhizobakteri yang digunakan mampu meningkatkan pertumbuhan
tanaman secara vegetatif yaitu pada tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah cabang, selain itu
juga dapat meningkatkan pertumbuhan generatif tanaman yaitu pada, jumlah buah dan berat
buah dan tentunya juga berpengaruh terhadap diameter umbi bawang merah jika dibandingkan
dengan tanpa pemberian PGPR terhadap tanaman. Sedangkan perlakuan dosis pupuk kandang
sapi 20 ton ha-1 menghasilkan nilai tertinggi terhadap diameter bawang merah. Pupuk kandang
mengandung unsur penting yang dibutuhkan bagi pertumbuhan bawang merah, sehingga
dengan pemberian pupuk kandang maka unsur-unsur yang ada dalam tanah jumlahnya
bertambah dan mampu memenuhi kebutuhan tanaman. Selain itu juga pemberian pupuk
kandang sapi mampu meningkatkan pH tanah yang masam, sehingga akan berdampak positif
juga bagi ketersediaan unsur P bagi tanaman. Sejati, Astiningrum dan Tujiyanta mengukapkan
(2017) bahwa pemberian pupuk kandang sapi dapat menghasilkan nilai diameter siung bawang
merah lebih baik jika dibandingan tanpa pemberian pupuk kandang sapi karena pupuk kandang
mampu memperbaiki sifat fisik, biologi, dan kimia tanah.
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Tabel 4. Diameter umbi pada perlakuan konsentrasi PGPR dan dosis pupuk kandang
Perlakuan
Konsentrasi PGPR
0 ml 1-1
10 ml 1-1
15 ml 1-1
20 ml 1-1
BNJ 5%
Dosis pupuk kandang
0 ton ha-1
10 ton ha-1
20 ton ha-1
BNJ 5%

Diameter Umbi (mm)
17.51 a
18.59 a
19.72 ab
20.93 b
2.30
18.60 a
18.15 a
20.82 b
1.64

Keterangan : Angka yang didampingi huruf yang sama sama menunjukkan tidak berbeda berdasarkan pada uji
BNJ 5%; BNJ = Beda Nyata Jujur; tn = tidak nyata; MST = Minggu Setelah Tanam.

Bobot Segar Umbi
Berdasarkan analisis ragam perlakuan konsentrasi PGPR dan dosis pupuk kandang
berpengaruh nyata terhadap bobot segar umbi per ha. Tabel 5 perlakuan konsentrasi PGPR 20
ml 1-1 menghasilkan nilai bobot segar umbi yang tidak berbeda dengan konsentrasi 15 ml l-1,
tetapi menghasilkan bobot segar umbi lebih besar dan berbeda nyata dengan konsentrasi 0 dan
10 ml l-1. Penambahan PGPR kedalam tanah dapat memberikan keuntungan bagi pertumbuhan
tanaman dengan kemampuanya dalam memproduksi hormone pertumbuhan dan dapat
meningkatkan penyerapan nutrisi yang dihasilkan serta meningkatkan perkembangan sel.
Sesuai dengan peranan PGPR selain sebagai penyedia hara bagi tanaman juga sebagai penghasil
hormon yang dapat memacu pertumbuhan tanaman (Matiru dan Dakora, 2004). Menurut
Vessey (2003) bakteri PGPR memiliki kemampuan sebagai penyedia hara dengan
kemampuannya dalam melarutkan mineral-mineral dalam bentuk senyawa kompleks menjadi
bentuk ion sehingga dapat diserap oleh akar tanaman. Sedangkan perlakuan pupuk kandang
sapi dosis 20 ton ha-1 menghasilkan bobot segar umbi per ha lebih besar dan berbeda nyata
dengan tanpa pupuk kandang. Sedangkan perlakuan tanpa pupuk kandang sapi tidak berbeda
dengan perlakuan 10 ton ha-1. Pupuk kandang sapi dapat menambah unsur yang dibutuhkan
oleh tanaman dalam proses pertumbuhan. Unsur hara dalam jumlah yang cukup diharapkan
mampu memenuhi kebutuhan tanaman agar berproduksi secara optimal. Pupuk kandang
merupakan bahan organik yang mudah untuk didapatkan dan dapat menyuburkan tanah.
Tabel 5. Bobot segar umbi per ha pada perlakuan konsentrasi PGPR dan dosis pupuk kandang
sapi.
Bobot Segar Umbi (ton ha-1)

Perlakuan
Konsentrasi PGPR
0 ml 1-1
10 ml 1-1
15 ml 1-1
20 ml 1-1
BNJ 5%

5.15 a
5.79 a
7.75 ab
8.16 b
2.90
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Bobot Segar Umbi (ton ha-1)

Perlakuan
Dosis pupuk kandang
0 ton ha-1
10 ton ha-1
20 ton ha-1
BNJ 5%

5.60 a
6.34 ab
8.20 b
2.08

Keterangan : Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda berdasarkan pada uji BNJ 5%;
BNJ = Beda Nyata Jujur; tn = tidak nyata; MST = Minggu Setelah Tanam.

Bobot Umbi Kering Matahari
Hasil analisis ragam menunjukkan perlakuan konsentrasi PGPR dan dosis pupuk
kandang berpengaruh nyata terhadap bobot umbi kering matahari per ha. Tabel 6 menunjukkan
perlakuan tanpa PGPR dan PGPR 10 ml 1-1 memiliki nilai lebih rendah dari pada perlakuan 20
ml 1-1 yang menghasilkan nilai lebih besar dan berbeda nyata terhadap bobot umbi kering
matahari per ha, akan tetapi tidak berbeda dengan perlakuan 15 ml 1-1. Pada dosis pupuk
kandang sapi 20 ton ha-1 menghasilkan nilai hasil bobot umbi kering matahari lebih besar
dibandingkan dengan tanpa pupuk kandang. Sedangkan perlakuan tanpa pupuk kandang sapi
tidak berbeda dengan perlakuan 10 ton ha-1. Penggunaan PGPR dalam penanaman biostimulan
pada budidaya tanaman baik alami maupun kimia seperti PGPR mampu mengoptimalkan
kinerja tanaman dalam menyerap unsur hara didalam tanah. Iswati (2012) menambahakan jika
konsentrasi aplikasi PGPR yang semakin tinggi maka pengaruhnya terhadap tinggi tanaman
dan panjang akar tanaman karena PGPR diduga meningkatkan populasi mikroba sehingga
membantu tanaman untuk penyerapan dan penyediaan unsur hara dengan optimal yang dapat
meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi tanaman. Penggunaan pupuk kandang juga
banyak memiliki manfaat bagi proses budidaya diantaranya dapat memperbaiki sifat fisik,
kimia, dan biologi tanah. Susanto (2002) mengatakan pupuk kandang sapi sangat bermanfaat
bagi tanaman dikarenakan pada pupuk kandang sapi mempunyai kadar serat yang tinggi seperti
selulosa, menyediakan unsur hara makro dan mikro bagi tanaman, yang tentunya baik bagi
pertumbuhan dan hasil bagi tanaman.
Tabel 6. Bobot umbi kering matahari per ha pada perlakuan konsentrasi PGPR dan dosis pupuk
kandang sapi.
Bobot Umbi Kering Matahari (ton ha-1)

Perlakuan
Konsentrasi PGPR
0 ml 1-1
10 ml 1-1
15 ml 1-1
20 ml 1-1
BNJ 5%
Dosis pupuk kandang
0 ton ha-1
10 ton ha-1
20 ton ha-1
BNJ 5%

3.59 a
3.93 a
5.27 ab
5.73 b
2.04
3.73 a
4.43 ab
5.73 b
1.46

Keterangan : Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda berdasarkan pada uji BNJ 5%;
BNJ = Beda Nyata Jujur; tn = tidak nyata; MST = Minggu Setelah Tanam.

332

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat interaksi antara perlakuan konsentrasi
PGPR dengan dosis pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah.
Penggunaan PGPR dengan konsentrasi 15 ml l-1 berpengaruh nyata terhadap peningkatan
pertumbuhan tinggi tanaman, dan dapat meningkatkan hasil diameter umbi, dan bobot segar ha1
serta bobot kering ha-1 pada tanaman bawang merah. Pemberian pupuk kandang dengan dosis
20 ton ha-1 dan 10 ton ha-1 memberikan pengaruh yang sama terhadap pertumbuhuan tinggi
tanaman dan luas daun, serta meningkatkan hasil bobot segar dan bobot kering tanaman bawang
merah. Dosis pupuk kandang 20 ton ha-1 berpengaruh terhadap banyaknya hasil jumlah umbi
dan meningkatkan diameter umbi tanaman bawang merah.
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ABSTRACT
One of mayor constrains in riparian wetland is flooding time during 3-6 months on
rainy season. Caisim cultivation on floating culture is alternative cultivation which can conduct
by local farmers during flooding period. Utilization of flooding land for caisim cultivation will
increase crop index and farmer’s income. The objective of this research was to obtain the best
combination of caisim variety and NPK doses on floating cultivation. This research was
conducted on February-March 2019 in Pelabuhan Dalam Village, Pemulutan District, South
Sumatera. This research used Split Plot Design with two factors. First factors ware caisim
varieties, namely Espana, Shinta and Tosakan. Second factors ware NPK doses, namely T1 (2.5
g plant-1), T2 (5 g plant-1), and T3 (7.5 g plant-1). The results showed that application of 7.5 g
plant-1 of NPK doses reached the highest of SPAD value, but not significantly different with
application of 5 g plant-1 of NPK doses. Caisim cultivation get high yield on combination of
Espana variety and application of 7.5 g plant-1 of NPK doses. However, application of 5 g plant1
of NPK doses predicted can reach yield same with application of 7.5 g plant-1 of NPK doses
through extending of harvest time until 30 days.
Keywords: yield, SPAD, NPK fertilizer
ABSTRAK
Salah satu kendala utama budidaya tanaman di lahan rawa lebak yaitu kondisi banjir
lahan yang terjadi berkisar 3-6 bulan pada musim penghujan. Budidaya caisim dengan sistem
terapung merupakan salah satu cara budidaya tanaman alternatif yang dapat dilakukan oleh
petani lahan rawa lebak pada saat periode banjir. Pemanfaatan lahan banjir untuk budidaya
caisim akan meningkatkan indeks pertanaman sekaligus menambah pendapatan petani rawa
lebak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan varietas dan dosis pupuk NPK yang efektif
dan efisien pada budidaya caisim terapung. Penelitian ini dilaksanakan pada Februari-Maret
2019 di Desa Pelabuhan Dalam, Kec. Pemulutan, Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan
menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design) dengan dua faktor. Faktor pertama
yaitu varietas caisim, yaitu Espana, Shinta dan Tosakan. Faktor kedua yaitu dosis pupuk, yaitu
T1 (2.5 g tanaman-1), T2 (5 g tanaman-1), dan T3 (7.5 g tanaman-1). Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa pemupukan NPK dosis 7.5 tanaman-1 menunjukkan nilai SPAD tertinggi
namun berbeda tidak nyata dengan pemupukan NPK dosis 5.0 g tanaman-1. Budidaya caisim
memberikan hasil panen terbaik pada kombinasi antara penggunaan Varietas Espana dan dosis
pupuk NPK 7.5 g tanaman-1. Akan tetapi, penggunaan dosis pupuk NPK 5.0 g tanaman-1
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kemungkinan dapat diperoleh hasil panen mendekati hasil panen dosis pupuk NPK 7.5 g
tanaman-1 dengan memperpanjang waktu panen hingga 30 hari.
Kata Kunci : hasil panen, SPAD, pupuk NPK
PENDAHULUAN
Lahan rawa lebak merupakan salah satu dari jenis lahan suboptimal. Sebagian besar
lahan lebak masih belum tidak termanfaatkan secara maksimal disebabkan oleh kendala
banjirnya lahan pada saat musim hujan yang dapat terjadi hingga enam bulan bahkan lebih.
Pada periode banjir tersebut nyaris tidak terdapat kegiatan budidaya tanaman yang dilakukan
oleh petani (Irmawati et al., 2016). Islam et al. (2015) menyarankan petani kecil di lahan rawa
lebak mengadopsi sistem budidaya terapung untuk kegiatan bercocok tanam selama periode
banjir tersebut. Salah satu alternative tanaman budidaya sayuran yaitu caisim.
Budidaya tanaman caisim pada lahan rawa lebak dapat memberikan hasil yang
maksimal melalui cara budidaya yang efektif dan efisien. Salah satu faktor penting yang perlu
diperhatikan diantaranya yaitu pemilihan varietas dan dosis pupuk NPK yang diaplikasikan.
Pemilihan varietas perlu dilakukan untuk menentukan tingkat adaptasi caisim pada kondisi
lahan rawa lebak seperti kandungan air lahan, pH air, kelembaban, curah hujan, dan intensitas
cahaya di lahan rawa lebak, sedangkan dosis pupuk menjadi faktor penting yang perlu
diperhatikan untuk menentukan tingkat kefektifan dan keefisienan penggunaan pupuk tersebut
di lahan dalam upaya meningkatkan hasil tanaman (Liu et al., 2011). Hal ini menjadi lebih
penting karena lahan rawa lebak cenderung memiliki tingkat kemasaman tanah yang tinggi,
sehingga unsur hara yang essensial untuk pertumbuhan tanaman tidak tersedia, sebaliknya
senyawa yang tidak diperlukan banyak tersedia dan berpotensi menjadi racun bagi tanaman
(Waluyo et al., 2012).
Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai varietas dan dosis pupuk telah
dilakukan pada tanaman mentimun (Bahri dan Patola, 2011), kacang tanah (Hayati et al., 2012),
bawang merah (Rosliani dan Basuki, 2013), dan kedelai (Rasyid, 2015) sedangkan aplikasi
briket kompos dan pupuk cair telah dilakukan pada budidaya padi lokal pada rakit bambu secara
terapung (Bernas et al., 2017). Kombinasi varietas caisim dan dosis pupuk NPK yang tepat
perlu diketahui dalam aplikasi budidaya terapung caisim di lahan rawa lebak. Pada penelitian
ini varietas caisim komersil dipilih agar petani mudah untuk mendapatkan benih caisim tersebut
sedangkan pemberian pupuk NPK diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil
panen caisim di lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan varietas dan dosis pupuk
NPK yang efektif dan efisien pada budidaya caisim terapung.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di lahan rawa lebak petani, Desa Pelabuhan Dalam,
Pemulutan, Sumatera Selatan pada Januari-Maret 2019. Bahan yang digunakan berupa benih
tiga varietas caisim (Espana, Shinta, dan Tosakan), tanah, pupuk kandang ayam, sekam padi,
dan pupuk NPK Mutiara 16:16:16. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rakit botol
plastik bekas ukuran 1500 ml (Siaga et al., 2018) yang merupakan bentuk sederhana dari rakit
botol plastik dengan Nomor Paten: IDP000065141, penggaris, pH meter, timbangan analitik,
klorofil meter/ SPAD (Single Photon Avalanche Diode), polibag, dan tray pembibitan.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split Plot
Design) dengan dua faktor. Adapun perlakuannya yaitu, Faktor 1: varietas caisim, yaitu Espana,
Shinta dan Tosakan, dan Faktor 2: dosis pupuk, yaitu T1 (2.5 g tanaman-1), T2 (5 g tanaman-1),
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dan T3 (7.5 g tanaman-1). Terdapat 9 (Sembilan) kombinasi perlakuan yang masing-masing
diulang sebanyak 5 (tiga) kali. Masing-masing ulangan terdiri dari 4 tanaman sehingga total
tanaman per perlakuan yaitu sebanyak 60 tanaman caisim dengan total keseluruhan tanaman
yaitu 180 tanaman.
Komposisi media tanam yang digunakan terdiri atas tanah, pupuk kandang ayam, dan
sekam padi (1:1:1/v:v:v). Tanah, pupuk kandang ayam, dan sekam padi dicampur secara merata
kemudian dimasukkan ke dalam polibag ukuran 30 cm x 30 cm. Benih casim disemai terlebih
dahulu selama 3 minggu, kemudian dilakukan pindah tanam ke dalam polibag. Polibag yang
telah ditanami bibit caisim diletakkan di atas rakit (20 polibag per rakit). Penggunaan 20 polibag
per rakit menyesuaikan agar terdapat kontak antara dasar polibag dengan permukaan air
sehingga tidak perlu dilakukan penyiraman secara manual. Data yang diperoleh dari hasil
pengamatan dan pengukuran akan dianalisis menggunakan metode Analysis of Variance
(ANOVA), jika hasil menunjukkan perbedaan yang nyata maka akan diuji lanjut BNT 5%
dengan bantuan program SAS University Edition.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Budidaya caisim secara terapung dilakukan pada saat lahan dalam kondisi banjir atau
tergenang dengan menggunakan rakit botol plastik bekas yang dirangkai dengan bambu dengan
luasan rakit yaitu 2m2. Pemupukan NPK sesuai perlakuan dosis dilakukan pada 7 hari setelah
pindah tanam (HSP) atau 1 minggu setelah pindah tanaman (MSP). Pertumbuhan ketiga
varietas caisim menunjukkan performa yang baik atau sesuai dengan fase pertumbuhannya
(Gambar 1) sedangkan panen caisim dilakukan pada 25 HSP.

Gambar 1. Tanaman caisim di lahan banjir rawa lebak umur 3 MSP
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Tabel 1. Nilai SPAD dan hasil panen caisim pada perbedaan varietas dan dosis pupuk NPK
Perlakuan

Hasil Panen
(g tanaman-1)

SPAD

Hasil Panen
(kg rakit-1)

Varietas (V)
Espana

36.48 az
37.79 a
36.98 a

43.86 a

0.88 a

35.36 b
38.34 ab

0.71 b
0.77 ab

T1 (2.5 g tanaman-1)
T2 (5.0 g tanaman-1)

35.56 b

23.96 c

0.48 c

37.22 ab

40.61 b

0.81 b

T3 (7.5 g tanaman-1)

38.47 a

52.99 a

1.06 a

Shinta
Tosakan
Dosis Pupuk NPK (T)

VxT

1.74tn

13.06*

13.06*

Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang sama pada satu kolom menunjukkan perbedaan tidak nyata
secara statistik pada uji BNT (P < 0.05).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai SPAD
masing- masing varietas caisim menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Aplikasi
pemupukan NPK dosis 7.5 tanaman-1 menunjukkan hasil nilai SPAD tertinggi namun berbeda
tidak nyata dengan pemupukan NPK dosis 5.0 g tanaman-1. Hasil panen caisim varietas Espana
dan Tosakan menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata, sedangkan perbedaan dosis
pemupukan NPK yang diberikan menunjukkan hasil yang saling berbeda nyata antar dosis.
Hasil panen dengan dosis pupuk NPK 7.5 g tanaman-1 menunjukkan hasil tertinggi, dan dosis
pupuk 2.5 g tanaman-1 menunjukkan hasil terendah (Tabel 1).
Dilihat dari hasil interaksi kedua faktor, diketahui bahwa terdapat interaksi yang
berbeda nyata antara varietas dan dosis pupuk NPK pada hasil panen tanaman. Hal ini
menunjukkan bahwa hasil panen terbaik dapat diperoleh melalui kombinasi kedua faktor
tersebut. Kombinasi terbaik diperoleh pada kombinasi V1xT3 atau kombinasi antara varietas
Espana dan pemupukan NPK dengan dosis 7.5 NPK g tanaman-1 (Gambar 2).
Hubungan hasil panen dan dosis pupuk menunjukkan bahwa terdapat peningkatan
hasil panen seiring peningkatan dosis pupuk. Hal ini ditunjukkan melalui persamaan regresi
kuadrat yang diperoleh. Akan tetapi, nilai hitung R2 yang diperoleh hanya sebesar 0.5813 pada
hasil panen, begitu juga pada hasil hitung R2 pada SPAD yang hanya 0.2197. Hal ini
menunjukkan bahwa hanya 58.13% dan 21.97% dari jumlah keragaman dalam rataan hasil
panen dan SPAD diterangkan oleh penduga persamaan regresi kuadrat (Gambar 3).
Hasil panen caisim tertinggi mencapai 50 g tanaman-1 diperoleh pada aplikasi
pemupukan NPK dengan dosis 7.5 g tanaman-1 sedangkan nilai SPAD rata-rata berkisar 3040 (Gambar 3). Akan tetapi, jika dilihat pada masing-masing varietas, hanya varietas Tosakan
yang menunjukkan hasil yang rendah pada dosis pupuk NPK 7.5 g tanaman-1. Dosis optimum
yang dicapai oleh varietas Tosakan yaitu 5.64 g tanaman-1 dengan hasil panen 64.92 g
tanaman-1 (Gambar 4).

337

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

Hasil Panen (g tanaman-1)

100
a
80

60

b

b

c

c
d

40
f

e

ef

20

0
V1T1

V1T2

V1T3

V2T1

V2T2

V2T3

V3T1

V3T2

V3T3

Interaksi Faktor V dan T
Gambar 2. Hasil panen sawi hijau pada hasil interaksi faktor varietas (V) dan dosis pupuk NPK (T)
pada 25 HSP. Huruf yang sama di atas diagram pada masing-masing hasil interaksi
menunjukkan perbedaan tidak nyata secara statistik pada uji BNT (P ≤ 0.05).
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(B).

Hasil Panen (g tanaman-1)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

y = 0.7775x2 + 1.825x + 12.055
R² = 0.8466

0

2.5

Tosakan

Shinta

Espana

5

7.5

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

y=

0

0.3587x2

+ 1.4473x + 17.663
R² = 0.8886

2.5
5
Dosis Pupuk NPK
(g tanaman-1)

7.5

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

y = -2.16x2 + 24.386x - 20.595
R² = 0.6436

0

2.5

5

Gambar 4. Hubungan peningkatan dosis pupuk NPK terhadap hasil panen pada tiga varietas caisim.

338

7.5

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

Penggunaan pupuk NPK sangat berperan penting untuk meningkatkan pertumbuhan
tanaman. Pada tanaman sayuran yang berfokus pada hasil panen daun, maka pemberian pupuk
NPK berkaitan langsung untuk mendapatkan hasil panen dengan berat basah yang tinggi. Selain
pupuk NPK, pemberian beberapa jenis pupuk telah dilakukan pada tanaman caisim, diantaranya
yaitu pupuk kandang kambing (Anjarwati et al., 2017), pupuk urea (Sarif et al., 2015; Erawan
et al., 2013), fermentasi urin sapi (Rizki et al., 2014) dan ekstrak kirinyuh (Damayanti, 2012).
Pada penelitian ini, diketahui bahwa semakin tinggi dosis pupuk maka akan semakin
tinggi hasil panen yang diperoleh. Pemberian dosis 7.5 g tanaman-1 pupuk NPK nyata lebih
tinggi dibandingkan dengan dua dosis pupuk yang lebih rendah. Akan tetapi, jika dilihat dari
nilai SPAD yang merefleksikan tingkat kandungan klorofil daun, dosis 5.0 g tanaman-1 pupuk
NPK justru menunjukkan nilai yang berbeda tidak nyata dengan dosis 7.5 g tanaman -1 pupuk
NPK (Tabel 1). Hal ini memungkinkan tanaman pada dosis 5.0 g tanaman-1 pupuk NPK dapat
memperoleh hasil panen yang sama dengan hasil panen dosis 7.5 g tanaman-1 pupuk NPK jika
waktu panen diperlama hingga 30 hari sehingga budidaya caisim terapung yang dapat
ditawarkan kepada petani juga dapat berupa mengurangi dosis pupuk NPK dan memperpanjang
waktu panen. Selain itu, penambahan pupuk kandang ayam dan tercukupinya kebutuhan air
pada tanaman caisim juga menjadi salah satu faktor penting yang meningkatkan bobot segar
konsumsi sawi hijau (Darmawan et al., 2013).
Dilihat dari segi pemilihan varietas, Varietas Espana dapat dijadikan pilihan petani
untuk mendapatkan hasil panen yang lebih tinggi, walaupun secara analisis statistik hasil
tersebut berbeda tidak nyata dengan Varietas Tosakan. Perbedaan tersebut dapat terjadi
berkaitan dengan respon fisiologis yang berbeda pada masing-masing varietas.
KESIMPULAN
Budidaya caisim memberikan hasil terbaik pada penggunaan Varietas Espana dengan
dosis pupuk NPK sebesar 7.5 g tanaman-1 untuk waktu panen 25 hari. Penggunaan varietas
Tosakan dan aplikasi dosis pupuk NPK sebesar 5.0 g tanaman-1 juga memungkinkan dapat
diperoleh hasil panen yang mendekati hasil panen Varietas Espana dengan dosis pupuk NPK
7.5 g tanaman-1 melalui cara memperpanjang waktu panen hingga 30 hari.
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ABSTRACT
Edamame is a plant from the leguminaceae family which has a high protein and has
begun to be of interest to Indonesians such as in Lampung. However, the cultivation and
production of edamame seeds has not been widely carried out, especially edamame seed
production in the lowlands. So this research aim to determine the germination of edamame
seeds cultivated in the lowlands. This research was conducted in the East Lampung area with
the materials used were edamame seeds with 3 maturity levels and 3 soil cover treatments
(control, plastic mulch, straw). The observed variables were germination, growth rate and
vigor index. The data obtained were analyzed using the Least Significant Difference Test (LSD)
at the 5% level. The results of this research indicated that the edamame seeds cultivated in the
lowlands were able to germinate. The analysis showed that the edamame seeds with the longest
harvest time and straw treatment had a growth rate of 4.27% / Etmal and 100% germination,
which were significantly different from other treatments. So it can be concluded that edamame
seed production in the lowlands can be done.
Keywords: edamame, seed, lowland
ABSTRAK
Edamame merupakan tanaman dari famili leguminaceae yang memiliki protein tinggi
dan sudah mulai diminati masyarakat Indonesia seperti di Lampung. Namun budidaya dan
produksi benih edamame belum banyak dilakukan terutama produksi benih edamame di dataran
rendah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkecambahan benih edamame
yang dibudidayakan di dataran rendah. Penelitian ini dilakukan di daerah Lampung Timur
dengan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih edamame dengan 3 tingkat
kemasakan dan 3 perlakuan penutup tanah (kontrol, mulsa mulsa perak, jerami). Variabel
pengamatan daya berkecambah, kecepatan tumbuh dan indeks vigor. Data yang diperolah
dianalisis dengan menggunakan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa benih edamame yang dibudidayakan di dataran rendah mampu
berkecambah. Hasil analisis menunjukkan bahwa benih edamame dengan waktu panen terlama
dan perlakuan jerami memiliki nilai kecepatan tumbuh 4.27%/Etmal dan daya berkecambah
100% yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa produksi
benih edamame di dataran rendah dapat dilakukan.
Kata kunci : edamame, benih, dataran rendah
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PENDAHULUAN
Edamame merupakan tanaman dari famili leguminaceae yang memiliki sumber protein
tinggi dan sudah mulai diminati masyarakat Indonesia seperti di Lampung. Edamame memiliki
biji besar, hilum berwarna terang, kulit biji hijau dan kadar gula tinggi. Ini secara tradisional
dibudidayakan di Cina, Jepang, dan negara-negara Asia lainnya karena memberikan pengganti
yang sangat baik untuk protein hewani yang menghindari lemak jenuh dan kolesterol. Kacang
ini mengandung dari 30% hingga 40% protein dan kaya akan kalsium, vitamin A, dan
fitoestrogen. Hasil edamame konvensional dapat bervariasi, mulai dari 6.840–11.400 kg/ha
(Miles et al., 2000). Namun, pertumbuhan komersial memiliki keterbatasan, termasuk populasi
tanaman yang tidak konsisten, kurangnya pilihan panen komersial, variabilitas ukuran benih,
dan efek iklim mikro geografis (Duppong and Valenti, 2005).
Tanaman kedelai termasuk dalam tanaman semusim yang bisa dipanen beberapa kali
dalam setahun. Taksonomi kedelai edamame yaitu family Leguminosae, Subfamili
Papilionoidae, Genus Glycine, Spesies Glycine max L. Edamame sangat cocok untuk hidup di
daerah sub tropis, namun tetap mampu beradaptasi baik di daerah tropis. Tanaman kedelai
mampu tumbuh optimal dengan curah hujan diatas 500 mm setahun, suhu optimal 25-30 oC dan
kelembaban rata-rata 65%. Tanaman kedelai sebaiknya ditanam di ketinggian 110-750 m dpl.
Keberhasilan budidaya edamame tergantung pada tahap penyiapan benih berkualitas, sekaligus
penanaman dan pemilihan lahan yang sesuai, pemupukan seimbang, pengendalian hama,
pemeliharaan tanaman secara intensif yang akan menentukan produktivitas Edamame.
Produksi kedelai nasional dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan. Tahun
2009 produksi nasional sudah mencapai 9.75 juta ton di tahun 2012 turun menjadi 7.83 juta ton
karena panen ekstensif dari 7.23 juta ha menjadi 5.70 juta ha (Rohmawati and Ulfah, 2018).
Kedelai edamame biasanya dipanen pada umur 63 hari setelah tanam (HST) sampai 68
HST untuk polong segar, sedangkan unuk panen polong tua pada umur 90 HST atau pada saat
polong berisi padat, atau sedikitnya 85% polong terisi penuh. Pemanenan polong kedelai
edamame biasanya tidak dilakukan serentak, yang pertama dipanen dengan memilih polong
yang besar dan berisi penuh. Setelah polong biji muda diproses dan disortir lalu didinginkan
dengan suhu di bawah 30 0C. Biji kedelai yang sudah matang baru dapat diperoleh setelah
kedelai masuk fase pematangan. Biji kedelai dikeringkan hingga mencapai 15% sampai 18%
kadar airnya (Juniadi, 2015).
Produksi benih yang berkualitas membutuhkan iklim yang lebih kering selama tanaman
matang dan panen benih untuk menghindari infeksi benih. Cuaca lebih rendah yang umumnya
basah tidak menguntungkan untuk produksi benih edamame berkualitas (Sharma, 2015). Semua
edamame kecuali varietas yang tumbuh paling awal peka terhadap fotoperiode— tanaman "hari
pendek". Tanaman sensitif penyinaran dipengaruhi oleh panjang relatif siang dan malam.
Panjang ini mempengaruhi pergeseran dari vegetatif (daun dan batang) menjadi generatif
(berbunga) (Miles et al., 2000).
Minat edamame yang terus meningkat merupakan peluang besar dalam pengembangan
edamame di Indonesia. Akan tetapi harga benih edamame yang mahal menjadi kendala dalam
pengembangan budidaya edamame di Indonesia. Untuk mengatasi harga benih yang mahal
maka dilakukan perbanyak benih di dalam negeri. Kegiatan ini ternyata memerlukan proses,
waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Setelah beberapa tahun, akhirnya didapatkan daerah yang
sesuai untuk perbanyakan perbenihan yaitu pada tempat dengan ketinggian > 600 m dpl. Di
daerah ini umur panen edamame > 85 hari setelah tanam (HST). Multiplikasi atau perbanyakan
sekaligus merupakan cara pemurnian tanaman dari penyimpangan deskripsi, sehingga benih
yang dihasilkan terjamin kemurniannya (Soewanto et al., 2013). Produksi benih edamame
sudah mampu dikembangkan di Indonesia, akan tetapi untuk produksi dilakukan di wilayah
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dengan ketinggian >600 m dpl sulit dan mahal dilakukan untuk beberapa daerah dataran rendah
seperti Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur dan beberapa daerah dataran
rendah lainnya. Oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan
perkecambahan benih edamame yang dibudidayakan di dataran rendah Lampung Timur.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli – Oktober 2020 yang bertempat di daerah
Lampung Timur untuk produksi benih edamame dataran rendah dan Net house Polinela
Organic Farm (POF) Politeknik Negeri Lampung untuk uji perkecambahan. Bahan yang
digunakan yaitu benih edamame dengan 3 tingkat kemasakan dan 3 perlakuan penutup tanah
(kontrol, mulsa mulsa perak, jerami). Variabel pengamatan daya berkecambah, kecepatan
tumbuh dan indeks vigor.

Keterangan:

DB= Daya Berkecambah
KN= Kecambah Normal

Keterangan:
KCT

= Kecepatan Tumbuh

t

= waktu pengamatan ke- i

N

= persentase kecambah normal setiap waktu pengamatan

tn

= waktu akhir pengamatan (hari ke 7)

1 etmal

= 1 hari

Keterangan:

IV

= Indeks Vigor

KN = Kecambah Normal

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) secara factorial. 2 faktor
yaitu waktu panen dan perlakuan penutup tanah. Masing–masing perlakuan diulang tiga kali.
Data yang diperolah dianalisis dengan menggunakan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf
5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedelai edamame dapat dijadikan benih dengan cara memanen polong saat sudah masak
penuh. Hingga saat ini benih edamame di Indonesiaa khususnya di Lampung masih sulit
didapatkan dan harganya mahal padahal minat edamame tinggi. Oleh sebab itu dilakukan
penelitian ini untuk mengetahui kualitas benih edamame yang dibudidayakan di dataran rendah.
Edamame yang dibudidayakan dengan 3 perlakuan penutup tanah yaitu tanpa penutup, jerami
dan mulsa mulsa perak dibudidayakan sampai masak penuh. Tingkat kemasakan dibedakan
menjadi 3 yaitu saat 80%, 90% dan 100% polong sudah coklat. Tingkat kemasakan dibedakan
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untuk melihat kualitas benih edamame yang dihasilkan. Pada tingkat kemasakan 80% setelah
dilakukan penjemuran banyak benih yang menjadi kisut, hal tersebut dikarenakan kemasakan
yang belum sempurna dan kadar air masih tinggi.
Budidaya benih edamame sangat dipengaruhi oleh cuaca terutama saat fase pemasakan.
Tanaman membutuhkan cahaya penuh untuk membantu proses pemasakan. Hal tersebut
diperlukan untuk mengurangi kadar air biji edamame. Seperti pada gambar 1 terdapat
perbedaan ukuran biji edamame saat panen untuk konsumsi (gambar kiri) dan biji dengan
kemasakan penuh atau yang dipanen hingga daun rontok dan polong coklat (gambar kanan.
Terlihat perbedaan ukuran biji karena adanya perbedaan kadar air. Penelitian ini menggunakan
3 tingkat kemasakan yaitu 80%, 90% dan 100% (gambar 2). Hal tersebut dilakukan untuk
mengetahui waktu terbaik untuk memanen edamame sebagai benih. Kendala yang ada di
lapangan yaitu polong masak tidak bersamaan dan polong yang masak terlebih dahulu mudah
pecah sehingga untuk tingkat kemasakan 100% ada polong yang sudah pecah. Tetapi saat
polong dipanen dengan tingkat kemasakan 80% beberapa polong yang masih hijau akan
menghasilkan biji yang berkerut atau kisut.

Gambar 1. Perbedaan ukuran biji edamame untuk panen segar dan benih

Gambar 2. Polong masak 80%, 90% dan 100%
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Tabel 1. Daya berkecambah (%)
Perlakuan
Tanpa
Jerami
Mulsa perak

80%
38.33e
85.00bc
83.33c

Tingkat Kemasakan
90%
56.67d
85.00bc
83.33c

100%
86.67bc
100.00a
91.67b

Daya berkecambah adalah salah satu parameter bahwa biji yang dihasilkan mampu
dijadikan benih. Perkecambahan biji adalah pengaktifan kembali aktivitas pertumbuhan
embryonic axis di dalam biji yang terhenti untuk kemudian membentuk bibit. Biji untuk dapat
berkecambah memerlukan persyaratan baik dalam biji itu sendiri maupun lingkungan. Waktu
perkecambahan dan munculnya kotiledon di permukaan tanah utamanya tergantung dari
kualitas benih, kedalaman tanam, kelembaban tanah, dan suhu. Bongkahan tanah dan tanam
terlalu dalam (>3 cm) dapat menghambat perkecambahan dan munculnya kotiledon. Kecambah
tumbuh pesat di lapang pada kondisi media tanam (tanah) yang baik, yakni dapat mencapai
ketinggian 4-6 cm pada umur 6-7 HST. Demikian juga perakarannya, yang pada umur tersebut
dapat mencapai panjang 5-7 cm (Samsu, 2001). Hasil analisis menunjukkan edamame dengan
tingkat kemasakan 100% memiliki daya berkecambah paling tinggi dibandingkan dengan
tingkat kemasakan 80% dan 90%, kemudian penutup tanah saat budidaya benih yang
memberikan pengaruh terbaik adalah jerami. Hasil benih dari perlakuan jerami dan tingkat
kemasakan 100% menghasilkan daya berkecambah paling tinggi.
Tabel 2. Indeks vigor (%)
Perlakuan
Tanpa
Jerami
Mulsa perak

80%
33.33c
68.33ab
68.33ab

Tingkat Kemasakan
90%
51.67bc
73.33ab
83.33a

100%
65.00ab
66.67ab
66.67ab

Vigor merupakan sejumlah sifat-sifat benih yang mengindikasikan pertumbuhan dan
perkembangan kecambah yang normal, cepat dan seragam pada kisaran kondisi lapang yang
optimum maupun sub optimum (Tefa, 2017). Berdasarkan tabel 2, perlakuan yang memiliki
indeks vigor tinggi adalah Hal tersebut menunjukkan bahwa biji pada bagian pangkal buah
memiliki keseragaman tumbuh pada pengamatan first count. Dari hasil analisis perakuan jerami
dengan tingkat kemasakan 80%, 90% dan 100%, perlakuan mulsa perak dengan tingkat
kemasakan 80%, 100%, dan perlakuan tanpa penutup tanah dengan tingkat kemasakan 100%
tidak berbeda nyata dengan mulsa perak dengan tingkat kemasakan 90%. Indeks vigor terendah
pada perlakuan tanpa penutup tanah dengan tingkat kemasakan 80% yang tidak berbeda nyata
dengan tanpa perlakuan dengan tingkat kemasakan 90%. Hasil analisis yang tidak berbeda
nyata menunjukkan bahwa pertumbuhan kecambah hampir seragam di semua perlakuan.
Tabel 3. Kecepatan tumbuh benih edamame (%/Etmal)
Perlakuan
Tanpa
Jerami
Mulsa perak

80%
1.48e
3.50bc
3.50bc
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Tingkat Kemasakan
90%
2.37d
3.51bc
3.33c

100%
3.70bc
4.27a
3.90ab
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Kecepatan tumbuh benih dapat digunakan sebagai petunjuk perbedaan kekuatan tumbuh
(Kabelwa dan Soekamto, 2017). Benih edamame hasil budidaya di dataran rendah memiliki
kecepatan tumbuh terbaik pada perlakuan jerami dengan tingkat kemasakan 100%. Pada semua
perlakuan penutup tanah, tingkat kemasakan 100% menunjukkan kecepatan tumbuh benih yang
paling tinggi dibandingkan tingkat kemasakan lainnya.
KESIMPULAN
Hasil analisis perkecambahan benih edamame hasil budidaya di dataran rendah
menunjukkan bahwa edamame mampu dibudidayakan sebagai benih di dataran rendah dengan
memastikan tingkat kemasakan 100% supaya benih yang dihasilkan memiliki bentuk benih
yang bagus (tidak kisut), daya berkecambah dan kecepatan tumbuh benih yang tinggi.
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Pengaruh Macam Varietas dan Penambahan Kombinasi Pupuk terhadap
Pertumbuhan dan Hasil Produksi Jagung Manis (Zea Mays Saccharata
Strut L)
The Effect of Varieties and The Combination of Fertilizer on Growth and
Yield of Sweet Corn (Zea mays saccharata Strut L)
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ABSTRACT
The experiment aims to determine the effect of the addition of a dose of inorganic
fertilizer (Urea, KCl, and SP36), chicken manure, and organic-liquid fertilizer (POMI) in three
varieties of different (SD3 IPB variety, Sweet Boy variety, and Bonanza variety) on growth and
yield production of sweet corn. The experiment was conducted in Kota Sepang Jaya, Bandar
Lampung, Lampung Province in December 2019 to March 2020. The experiment used a
Randomized Block Design with 9 treatments and 3 replications. The first factor is Bonanza
variety, Sweet Boy variety, and SD3 IPB variety. The second factor is the cultivation of
inorganic (100% fertilization inorganic), the cultivation of semi-organic 1 (inorganic fertilizer
50% fertilizer organic-liquid fertilizer), and the cultivation of semi-organic 2 (inorganic
fertilizer 50%, organic-liquid fertilizer, and chicken manure). The results of this experiment
showed that cultivation of semi-organic 2 i.e. the combination of inorganic fertilizer dosage of
50% (Urea, KCl, and SP 36), chicken manure and POMI on sweet corn plants deliver the
results optimum growth and quality post-harvest is better than the treatment of inorganic
fertilizer dose of 100% without the addition of organic fertilizer. The use of hybrid seeds also
gives better results than open-pollinated seeds.
Keywords: Inorganic fertilizer, ckicken manure, organic-liquid fertilizer, and variety.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan dosis pupuk anorganik
(Urea, KCl, dan SP36), pupuk kandang ayam, dan pupuk organik cair (POMI) pada tiga varietas
berbeda (Varietas SD3 IPB, Varietas Sweet Boy, dan Varietas Bonanza) terhadap pertumbuhan
dan hasil produksi jagung manis. Penelitian dilakukan di Kota Sepang Jaya, Labuhan Ratu,
Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada bulan Desember 2019 sampai Maret 2020.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 9 perlakuan dan 3 kali
pengulangan. Faktor pertama yaitu varietas Bonanza, varietas Sweet Boy, dan varietas SD3 IPB.
Faktor kedua yaitu budidaya anorganik (100% pemupukan anorganik), budidaya semi-organik
1 (pupuk anorganik 50%, pupuk organik cair), dan budidaya semi-organik 2 (pupuk anorganik
50%, pupuk organik cair, dan pupuk kandang ayam). Hasil penelitian ini menujukkan bahwa
budidaya semi-organik 2 yaitu kombinasi pupuk anorganik dosis 50% (Ura, KCl, dan SP36),
pupuk kandang ayam dan pupuk organik cair pada tanaman jagung manis memberikan hasil
pertumbuhan yang optimum dan kualitas pascapanen yang lebih baik daripada perlakuan pupuk
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anorganik dosis 100% tanpa penambahan pupuk organik. Penggunaan benih hibrida juga
memberikan hasil yang lebih baik daripada benih bersari bebas.
Kata Kunci : Pupuk anorganik, pupuk kandang ayam, pupuk POMI, dan varietas.
PENDAHULUAN
Produksi tanaman jagung pada 2018 cenderung mengalami peningkatan. Menurut
Badan Pusat Statistika (2018), produksi tanaman jagung tahun 2018 mencapai 30,055,623 ton,
akan tetapi import komoditas jagung manis masih dilakukan. Konsumsi jagung manis di
Indonesia akan terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk
dan pola konsumsi. Oleh karena itu, diperlukan teknik budidaya yang tepat agar diperoleh
kualitas dan kuantitas produksi yang lebih baik.
Rendahnya produktivitas tanaman dapat dipicu melalui beberapa hal, diantaranya
adalah pemilihan varietas yang tidak sesuai serta pemupukan dengan dosis yang tidak tepat dan
pemilihan jenis pupuk yang digunakan. Pemilihan varietas yang tepat perlu dilakukan, agar
mendapatkan produksi jagung manis dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.
Zubachtirodin dan Kasim (2012) menyatakan bahwa varietas hibrida banyak dipilih petani
karena memiki daya hasil yang tinggi. Kekurangan dari penggunaan benih varietas hibrida itu
sendiri adalah, keturunannya yang tidak dapat digunakan sebagai benih (Wahyuni, Hikam, dan
Timotiwu, 2016). Benih bersari bebas merupakan biji pipilan hasil panen yang berasal dari
tongkol-tongkol terbaik berdasarkan karakter produktivitasnya, serta ukuran dan warna biji
pada tongkol dari tanaman terbaik, namun benih bersari bebas memiliki produktivitas yang
lebih rendah dengan hasil yang tidak seragam (Zubachtirodin dan Kasim, 2012).
Pemupukan merupakan salah satu cara meningkatkan produksi jagung manis.
Tumewu, Montalulu, dan Tulungen (2017) menyatakan bahwa tanaman jagung manis
merupakan tanaman yang sangat responsif akibat kekurangan hara, oleh karena itu pemupukan
merupakan salah satu cara penambahan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Pemupukan
harus dilakukan secara berimbang sesuai kebutuhan tanaman. Penggunaan pupuk anorganik
secara terus menerus tanpa adanya penambahan pupuk organik dapat menyebabkan
kemampuan tanah dalam menyediakan hara secara alami akan berkurang sehingga tanah akan
mengalami degradasi kesuburan hayati, rusaknya keberlanjutan sistem produksi, dan hilangnya
keuntungan yang memadai bagi petani secara perlahan (Sirappa dan Razak, 2010).
Kehilangan nutrisi pada tanah dapat dikurangi dengan menjaga tingkat hara tanah agar
unsur hara tidak hilang akibat larut oleh air maupun hilang melalui proses kimia ataupun biologi
tanah, sehingga tidak menyebabkan penurunan hasil panen (Davidson dan Frank, 2012).
Tumewu, Montalulu, dan Tulungen (2017) berpendapat bahwa akumulasi pupuk organik dapat
berguna tingkatkan efisiensi pemakaian pupuk anorganik (kimia) sehingga dosis pupuk
anorganik yang digunakan menurun serta penyebab pencemaran lingkungan akibat pemakaian
pupuk kimia dapat secara nyata pula menurun. Sutriana (2016) berpendapat bahwa,
penambahan pupuk organik cair juga berfungsi sebagai katalisator yang dapat mengurangi
pemberian pupuk kimia hingga 50% dengan cara mengaktifkan dan mengefisiensikan
pemakaiaan unsur hara makro dan mikro.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk anorganik (Urea, KCl, dan
Sp36), pupuk kandang ayam dan pupuk organik cair (POMI) serta kombinasinya terhadap
pertumbuhan dan produksi jagung manis pada tiga varietas berbeda.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di lahan Kelurahan Kota Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan
Ratu, Kota Bandar Lampung pada Desember 2019 sampai Maret 2020. Bahan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah benih jagung manis varietas Bonanza, benih jagung manis varietas
Sweet Boy, benih jagung manis varietas SD3 IPB, pupuk anorganik (Urea, SP36, dan KCl),
pupuk organik cair POMI yang diproduksi oleh PT Indo Acidatama, dan pupuk kandang ayam.
Sedangkan alat yang digunakan adalah cangkul, ember, timbangan, timbangan digital, mistar,
gunting, selang air, meteran, oven, sendok, plastik bening, polybag, tali rafia, bambu patok,
karton, amplop, karung, alat tulis, Minolta SPAD, Refraktometer, Pastle dan Mortar, pipet tetes,
pipet mikro, dan Spektrofotometer.
Rancangan yang digunakan yaitu rancangan acak kelompok (RAK) dan rancangan
perlakuan disusun secara faktorial 3 × 3 dengan tiga ulangan. Faktor pertama adalah varietas
(V) yang terdiri dari tiga taraf, yaitu varietas Bonanza (V1), varietas Sweet Boy (V2), dan
varietas SD3 IPB (V3). Sedangkan faktor kedua adalah penambahan dosis pupuk yang terdiri
dari 100% pupuk anorganik tunggal (B1), kombinasi pupuk POMI dan 50% pupuk anorganik
tunggal (B2), dan kombinasi pupuk kandang ayam 15 ton/ha, pupuk POMI, dan 50% pupuk
anorganik tunggal (B3). Setiap kombinasi perlakuan diulang tiga kali. Analisis data dilakukan
dengan sidik ragam dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%.
Pelaksanaan penelitian dimulai dengan penyiapan lahan dan petak percobaan. Sebelum
benih jagung manis ditanam, dilakukan pengolahan lahan terlebih dahulu. Pengolahan lahan
dilakukan dua tahap, yang pertama dengan membersihkan lahan dari gulma-gulma yang
tumbuh dengan mencabut gulma sampai ke akar. Pengolahan selanjutnya dilakukan dengan
penggemburan tanah dengan kedalaman 15-20 cm menggunakan cangkul. Setelah lahan diolah,
dibuat petak perlakuan dengan ukuran 3 m × 3 m dengan jarak antar petak 30 cm.
Pupuk anorganik yang digunakan adalah pupuk Urea 300 kg/ha, SP36 150 kg/ha, dan
KCl 100 kg/ha (Syukur dan Rifianto, 2013), pemupukan dilakukan pada satu minggu setelah
tanam, khusus untuk urea diberikan dua kali. Pupuk kandang ayam 15 ton/ha diaplikasikan pada
seluruh petakan sebagai pupuk dasar organik, aplikasi dilakukan satu minggu sebelum
penanaman jagung manis. Pupuk organik cair diaplikasikan dengan cara dikocorkan pada lahan
pertanaman 2 hari sebelum tanam dengan konsentrasi 10 ml.L-1. Selanjutnya aplikasi pupuk
cair dilakukan setiap 15 hari sekali dengan cara disemprotkan pada daun.
Penanaman benih dilakukan dengan menanam dua benih jagung manis pada setiap
lubang tanam, kemudian dilakukan penjarangan. Jarak tanam yang digunakan adalah 70 cm ×
20 cm.
Peubah-peubah yang diamati pada penelitian ini adalah (1) tinggi tanaman, (2) jumlah
daun, (3) tingkat kehijauan daun, (4) pigmen klorofil, (5) bobot brangkasan basah, dan (6) bobot
petak per hektar.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa, tidak terdapat interaksi antara ketiga varietas
yang digunakan dengan perlakuan yang diberikan pada semua variabel pengamatan.
Perlakuan penambahan dosis berpengaruh terhadap variabel tinggi tanaman, jumlah daun, dan
bobot brangkasan basah tajuk, sedangkan tingkat kehijauan daun dan pigmen klorofil tidak
berpengaruh nyata. Perlakuan varietas tidak memberikan berpengaruh yang nyata pada seluruh
variable pengamatan.
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Perlakuan penambahan dosis pupuk memberikan hasil yang nyata terhadap tinggi
tanaman jagung manis 6MST. Perlakuan dengan kombinasi pupuk anorganik 50% (Urea, KCl,
dan SP36), pupuk kandang ayam dan pupuk organik cair (POMI) menunjukkan hasil tinggi
tanaman tertinggi dengan rerata tinggi tanaman jagung manis yaitu 124.32 cm (Tabel 2).
Tanaman jagung manis dengan perlakuan kombinasi pupuk organik mempunyai tinggi tanaman
yang paling tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitan Ishak dkk. (2013), bahwa penambahan
pupuk organik padat seperti pupuk kandang ayam pada tanah yang ditanami jagung manis
menyebabkan tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena sifat dari pupuk
kandang ayam yang mudah terdekomposisi. Yuliana dkk. (2015) menyatakan, faktor hara
nitrogen yang terkandung pada pupuk kandang dapat berperan sebagai pembentuk asimilat,
terutama karbohidrat dan protein serta sebagai bahan penyusun klorofil yang diperlukan dalam
proses fotosintesis sehingga fotosintat yang dihasilkan akan optimal. Asimilat yang dihasilkan
akan digunakan sebagai energi pertumbuhan untuk pembentukan organ vegetatif.
Pupuk organik cair POMI juga memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan jagung
manis. Kandungan unsur hara yang terkandung pada pupuk organik cair POMI juga membantu
peningkatan pertumbuhan jagung manis. Hal ini karena kandungan yang terdapat pada pupuk
POMI yang terdiri dari mikrobia pengurai bahan organik, seperti Azotobacter, Azospirillum,
Aspergillus, Bacillus, dan Pseudomonas, yang berfungsi sebagai penambat N, pelarut P, pelarut
K, serta penghasil fitohormon, vitamin, asam amino, dan zat anti penyakit tanaman (Kinasih
dkk. 2013). Kurniawati (2018) menyatakan bahwa, mikroorganisme yang terkandung dalam
pupuk organik cair POMI sangat menguntungkan karena berperan dalam mendekomposisi
bahan organik, sehingga dapat memenuhi kecukupan hara pada tanaman jagung manis. Meirina,
Darmanti, dan Haryanti (2009) menyatakan bahwa, pemupukan lewat daun merupakan metode
yang efektif dengan memberikan hara yang terkandung pada pupuk sehingga pupuk mudah
terserap ke dalam stomata, penyerapan unsur hara sangat ditentukan oleh kepakatan pupuk yang
diberikan dan pembukaan celah stomata.
Pengaruh perlakuan kombinasi pupuk anorganik 50% (Urea, KCl, dan SP36), pupuk
kandang ayam, dan pupuk organik cair (POMI) memberikan hasil yang lebih baik terhadap
jumlah daun daripada dua perlakuan lainnya. Rerata jumlah daun pada perlakuan B3 sebanyak
11.73 helai. Hal ini sesuai dengan penelitian Yuliana dkk. (2013) bahwa, pemberian pupuk
kandang ayam 15 ton/ha dapat meningkatkan kandungan unsur hara sehingga dapat digunakan
untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk yang diperkaya bahan organik akan memberikan
peningkatan pada pertumbuhan dan hasil produksi jagung manis karena adanya aktivitas
mikroba tanah setelah pupuk diaplikasikan, sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah
yang akan memperluas jangkauan petumbuhan akar dalam menyerap air dan unsur hara (Taufiq
dan Yetti, 2016). Menurut Priyadi dkk. (2005), kandungan pupuk kandang ayam terdiri dari
17.4 g.kg-1 N., 21.4 g.kg-1 P205., dan 16.7 g.kg-1 K2O. Selain itu pupuk kandang ayam memiliki
fungsi memperbaiki sifat fisik tanah sehingga dapat mengoptimalkan perkembangan akar,
dengan demikian unsur hara dapat dengan mudah diserap oleh tanaman. Penambahan pupuk
organik cair (POMI) juga membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman, seperti peningkatan
tinggi tanaman dan jumlah daun karena memiliki kandungan mikroorganisme, N, P, K, serta
unsur hara baik makro maupun mikro seperti yang tercantum pada label POMI.
Perlakuan penambahan kombinasi pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat
kehijauan daun dan pigmen klorofil (Tabel 1). Hal ini diduga karna unsur hara yang terserap
lebih cenderung dimanfaatkan untuk pertumbuhan lain seperti peningkatan tinggi tanaman dan
pertambahan jumlah daun. Sesuai dengan hasil penelitian Wijayanti dkk. (2019), bahwa terjadi
kompetisi pada penggunaan unsur N dan P untuk pertumbuhan tanaman dan pembentukan
klorofil, karena keduan unsur tersebut memiliki peranan penting untuk pembentukan protein
dan klorofil.
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Tabel 1. Pengaruh penambahan dosis pupuk terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, tingkat
kehijauan daun, dan pigmen klorofil tiga varietas jagung manis
Perlakuan
V1 (Varietas Bonanza)
V2 (Varietas Sweet Boy)
V3 (Varietas SD3 IPB)
BNT 5%
B1 (Pupuk Urea, SP36 dan
KCl100%)
B2 (Pupuk Urea, SP36 dan
KCl{50%}+ Pupuk POMI)
B3 (Pupuk Urea, SP36 dan
KCl{50%}+ Pupuk POMI + Pupuk
Kandang Ayam)
BNT 5%
KK

Tinggi
Tanaman
6MST
(cm)
117.87
117.06
112.82

Jumlah
daun
6MST
(helai)
10.11
9.7
9.67

Tingkat
Kehijaua
n Daun
(SPAD)
41.46
41.91
42.13

Pigmen
Klorofil
(mg g-1
FW)
41.76
41.70
42.04

107.69 c
115.73 b

9.11 c
9.78 b

42.03
41.94

42.48
41.94

124.32 a

10.56 a

41.52

41.08

5.42
4.86%

0.50
5.19%

2.45%

2.99%

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji BNT pada taraf 5%; KK =
Koefisian Keragaman

Perlakuan penambahan kombinasi pupuk berpengaruh nyata terhadap bobot brangkasan
basah jagung manis (Tabel 2). Perlakuan dengan kombinasi pupuk anorganik 50% (Urea, KCl,
dan SP36), pupuk kandang ayam, dan pupuk organik cair (POMI) menghasilkan bobot
brangkasan basah lebih tinggi dengan nilai rerata 290.22 gram daripada dua perlakuan lainnya
(Tabel 2).
Hal ini sejalan dengan penelitian Septian et al. (2015) pada bobot segar tanaman
kangkung serta penelitian Yuliana dkk. (2015) pada berat basah rimpang tanaman jahe bahwa
pemberian pupuk kandang ayam memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot basah
tanaman. Tanah yang digunakan pada penelitian kali ini memilki pH yang tergolong rendah,
yaitu sebesar 5.5 sehingga ketersediaan unsur hara pada tanah menurun. Kasri (2015)
menyatakan bahwa penambahan pupuk kandang ayam dapat meningkatkan pH tanah,
meningkatnya pH akibat penambahan bahan organik terjadi pada tanah masam. Selain itu, peran
pupuk organik sebagai pembenah tanah bisa berfungsi untuk mengurangi sebagian unsur hara
yang bersifat beracun sehingga tanaman akan tetap tumbuh sehat (Hadi et al., 2019).
Perlakuan penambahan kombinasi pupuk berpengaruh nyata terhadap potensi hasil pada
tanaman jagung manis. Perlakuan dengan kombinasi pupuk anorganik 50% (Urea, KCl, dan
SP36), pupuk kandang ayam, dan pupuk organik cair (POMI) menghasilkan potensi hasil yang
lebih tinggi dengan nilai rerata 10391 kg/ha daripada dua perlakuan lainnya (Tabel 2).
Berdasarkan hasil penelitian Mayadewi (2007) bahwa pemberian pupuk kandang ayam dapat
meningkatkan ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Penambahan pupuk organik cair POMI
juga dapat memberikan pertumbuhan yang optimal pada jagung manis, sehingga unsur hara dan
air yang terserap oleh tanaman akan memberikan produksi yang optimal pada tanaman jagung
manis (Sutriana, 2016). Hal ini diduga karena berhubungan erat dengan besarnya fotosintat
yang ditranslokasikan ke bagian tongkol. Semakin besar fotosintat yang ditranslokasikan ke
tongkol jagung manis, maka semakin meningkat pula bobot tongkol yang dihasilkan (Farida
dan Chozin, 2015).
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Tabel 2. Pengaruh penambahan dosis pupuk terhadap bobot brangkasan basah potensi hasil
tiga varietas jagung manis
Bobot
Brangkasan
Basah/tanaman
(gram)
229.57
225.87
242.1

Perlakuan
V1 (Varietas Bonanza)
V2 (Varietas Sweet Boy)
V3 (Varietas SD3 IPB)

Potensi Hasil
(kg/ha)
8596.7
8420.4
7341.9

BNT 5%
B1 (Pupuk Urea, SP36 dan
KCl{100%})
B2 (Pupuk Urea, SP36 dan KCl{50%}
+ Pupuk POMI)
B3 (Pupuk Urea, SP36 dan KCl{50%}
+ Pupuk POMI + Pupuk Kandang
Ayam)
BNT 5%

169.42 c
237.89 b

6035 c
7933 b

290.22 a

10391 a

39.90

1103.0

KK

17.17%

13.59%

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji BNT pada taraf 5%; KK =
Koefisian Keragaman

KESIMPULAN
Perlakuan kombinasi pupuk anorganik 50% (Urea, KCl, dan SP36), pupuk kandang
ayam, dan pupuk organik cair (POMI) memberikan hasil yang lebih tinggi pada variabel tinggi
tanaman, jumlah daun, bobot brangkasan basah, dan potensi hasil. Pemberian pupuk kandang
ayam dan pupuk organik cair (POMI) dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik hingga
50%.
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ABSTRACT
Sweet corn (Zea mays L. Saccharata.) is one of the commodities that are quite popular
with the people of Indonesia because of its sweet taste. On average, sweet corn production in
Indonesia decreased each year, including in Bengkulu Province. The use of mulch could
increase the productivity of sweet corn. Mulch suppressed the growth of weeds and maintain
soil humidity. In addition to the application of mulch, the plant spacing may also be modified.
The appropriate planting spacing besides suppressed the growth of weeds can also increase
the photosynthesis process of plants.This study aims to determine the type of organic mulch and
plant spacing for the growth and yield of sweet corn. The study was conducted in August
through October 2019 in Merigi Sub-District, Kepahiang District ± 850 meters above sea
level, and at the Agronomy Laboratory, Faculty of Agriculture, University of Bengkulu. The
design used in this experiment was Complete Randomized Block Design (RCBD) with two
factors. The first factor was the type of organic mulch, consisted of no mulch, coffee mulch, and
rice mulch. The second factor was plant spacing consisted of 75 cm x 20 cm, 75 cm x 25, and
75 cm x 30 cm. Data were statistically analyzed using ANOVA at a level of 5%. The results
showed, there is no interaction between plant spacing and types of organic mulch on the growth
and yield of sweet corn. The application of coffee mulch could increase plant height and the
number of leaves of sweet corn.
Keywords: sweet corn, plant spacing, organic mulch, Zea mays.
ABSTRAK
Produktivitas jagung manis (Zea mays L. Saccharata) masih dapat ditingkatkan melalui
perbaikan budidayanya. Limbah pertanian seperti limbah kopi dan padi dapat dimanfaatkan
sebagi mulsa. Penggunaan mulsa organik dan pengaturan jarak tanam diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas jagung manis. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis
mulsa organik dan jarak tanam terbaik bagi pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis.
Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. Oktober 2019 di Kecamatan Merigi, Kab.
Kepahiang, Bengkulu ± 850 m dpl serta di Lab. Agronomi, Fakultas Pertanian, UNIB.
Rancangan yang digunakan adalah Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan dua faktor.
Faktor pertama jenis mulsa organik terdiri dari tanpa mulsa, mulsa kopi, dan mulsa padi
sedangkan faktor kedua jarak tanam terdiri dari 75 cm x 20 cm, 75 cm x 25 cm, dan 75 cm x
30 cm. Data dianalisis dengan menggunakan Anova taraf 5%. Apabila data berbeda nyata
maka diuji lanjut dengan Uji BNT. Perbedaan jarak tanam tidak berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan hasil jagung manis. Mulsa sekam padi dan sekam kopi dapat meningkatkan
tinggi tanaman serta bobot akar, batang dan daun. Rata-rata panjang tongkol dan bobot tongkol
lebih tinggi pada tanaman yang bermulsa. Mulsa sekam kopi dan sekam padi dapat
meningkatkan rata-rata bobot tongkol berkelobot berturut-turut 11.65% dan11.78% serta bobot
tongkol tanpa kelobot berturut-turut 11.31% dan 6.92% dibandingkan tanaman kontrol.
Kata kunci: jagung manis, jarak tanam, mulsa organik, Zea mays
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PENDAHULUAN
Penurunan produksi tanaman jagung manis dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara
lain kesuburan tanah, kondisi lingkungan maupun keberadaan OPT (Organisme Pengganggu
Tanaman). Salah satu jenis OPT adalah gulma yang merupakan tumbuhan pengganggu dan
keberadaannya dapat menjadi pesaing tanaman budidaya dalam mendapatkan faktor tumbuh
seperti unsur hara, air, cahaya matahari maupun ruang tumbuh. Persaingan ini jika dibiarkan
dapat menurunkan hasil tanaman. Pahan (2008) menyatakan, gulma dapat menurunkan mutu
produksi tanaman akibat terkontaminasi oleh bagian gulma, mengganggu pertumbuhan
tanaman, menjadi inang hama dan penyakit, mengganggu tataguna air, dan meningkatkan biaya
pemeliharaan. Secara keseluruhan, kehilangan hasil yang disebabkan oleh gulma melebihi
kehilangan hasil yang disebabkan oleh hama dan penyakit.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi persaingan antara gulma dan
tanaman utama adalah melalui pengaturan jarak tanam. Nurlaili (2010) menyatakan bahwa
jarak tanam yang terlalu rapat menyebabkan antara daun tanaman akan saling menutupi
sehingga pertumbuhan tanaman akan tinggi memanjang akibat bersaing dalam mendapatkan
cahaya yang menghambat proses fotosintesis dan pada akhirnya menurunkan produktivitas
tanaman. Disisi lain, jarak tanam yang terlalu lebar juga tidak baik untuk diterapkan karena
akan memberikan peluang bagi gulma untuk tumbuh dengan subur sehingga menyebabkan
penurunan hasil serta dapat mengurangi efektifitas penggunaan lahan (Probowati et al, 2014).
Dengan demikian tanaman perlu ditanam pada jarak tanam yang tepat untuk meningkatkan
produktivitasnya.
Pengaturan jarak tanam yang optimum ditujukan untuk memperoleh hasil yang
maksimum. Wahyudin et al. (2015) melaporkan, jarak tanam yang berbeda pada berbagai dosis
pupuk organik berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil jagung hibrida P-12. Jarak tanam
terbaik adalah 75cm x 25 cm karena dapat menurunkan kompetisi antar tanaman dan didapatkan
jumlah populasi yang menghasilkan jumlah biji per tongkol, jumlah baris per tongkol, dan
bobot biji pipilan tertinggi. Jarak tanam jagung manis yang sering digunakan petani adalah
75cm x 20 cm. Pertumbuhan gulma disamping dapat dikendalikan dengan pengaturan jarak
tanam, juga dapat dilakukan melalui penggunaan mulsa.
Mulsa berfungsi antara lain untuk menekan pertumbuhan gulma, memperbaiki kondisi
lingkungan, menjaga suhu dan kelembaban tanah agar tetap stabil dan dapat berperan sebagai
sumber pupuk organik. Disamping mulsa anorganik juga dikenal mulsa organik. Mulsa organik
merupakan mulsa yang berasal dari bahan organik, seperti sisa-sisa hasil pertanian, seresah
tanaman maupun tumbuh-tumbuhan. Mulsa organik dapat didefinisikan sebagai teknologi
ketika 30% dari permukaan tanah ditutupi oleh bahan organik (Erenstein, 2002). Mulsa organik
secara luas dapat mempertahankan kelembaban tanah, menekan pertumbuhan gulma, serta
dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dalam areal pertanaman (Cregg et al., 2009).
Dwiyanti (2005) menyatakan, tujuan pemulsaan antara lain menjaga kelembaban tanah dan
suhu tanah yang relatif lebih merata, mencegah timbulnya rumput dan mencegah percikan air
dari tanah. Mulsa organik dapat menahan percikan air hujan dan aliran air di permukaan tanah
sehingga pengikisan tanah lapisan atas dapat ditekan. Lahan yang diberi mulsa memiliki
temperatur tanah yang cenderung lebih rendah dan kelembaban tanah yang lebih tinggi,
pertumbuhan gulma yang tertekan sehingga pertumbuhan tanaman normal (Hamdani, 2009).
Kopi termasuk tanaman yang menghasilkan limbah hasil sampingan pengolahan yang
cukup besar. Sekitar 50-60% hasil panen kopi berupa kulit kopi. Kandungan nitrogen, fosfor
dan kalium limbah kulit kopi cukup tinggi dan sangat baik bagi tanaman. Kulit kopi bermanfaat
dalam bidang pertanian karena dapat memperbaiki kesuburan tanah, merangsang pertumbuhan
akar, batang dan daun (Melisa, 2018). Hayati et al. (2014) menyatakan bahwa pemakaian mulsa
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kulit kopi dapat meningkatkan hasil cabai. Disamping kulit kopi, limbah padi juga dapat
dimanfaatkan sebagai mulsa.
Sekam padi dapat dimanfaatkan sebagai mulsa organik. Hayati et al. (2010) melaporkan,
komponen produksi tanaman jagung manis tertinggi dihasilkan dari pemakaian mulsa sekam
padi. Hal ini karena sekam padi dapat mempertahankan kelembaban tanah lebih tinggi
dibandingkan mulsa jerami maupun ampas tebu. Lubis et al. (2017) juga melaporkan bahwa
mulsa sekam menghasilkan kelembaban tanah yang lebih tinggi pada tanaman kedelai yang
ditanam di lahan kering dibandingkan dengan jenis mulsa lainnya. Hal ini dikarenakan sekam
padi memiliki kandungan lignin yang tinggi dan sukar terdekomposisi sehingga mampu
mengurangi proses evaporasi tanah atau penguapan pada tanaman.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan interaksi antara jarak tanam dengan jenis
mulsa organik pada pertumbuhan dan hasil jagung manis, menentukan jarak tanam yang tepat
bagi pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis dan menentukan jenis mulsa organik yang
paling baik pada pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan pada bulan Agustus - Oktober 2019 di Kabupaten Kepahiang,
Bengkulu, Indonesia dengan ketinggian tempat ± 850 meter di atas permukaan laut dan di
Laboratorium Agronomi Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Penelitian menggunakan
Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL), dua faktor. Faktor pertama adalah jenis mulsa
organik terdiri dari M0 = Kontrol (tanpa mulsa), M1 = Mulsa kulit kopi dan M2 = Mulsa sekam
padi. Faktor kedua adalah jarak tanam terdiri dari J1 = 75 cm x 20 cm, J2 = 75 cm x 25 cm dan
J3 = 75 cm x 30 cm. Ukuran petak percobaan 2 m x 1.5 m dengan jumlah sampel 5 tanaman.
Setelah lahan diolah, selanjutnya dilakukan kegiatan penanaman dan pemupukan. Benih
jagung manis varietas Secada ditanam sesuai dengan jarak tanam dengan kedalaman lebih
kurang 3 – 5 cm. Penanaman benih dilakukan setelah pemasangan mulsa seminggu setelah olah
tanah. Pemberian mulsa dilakukan dengan cara menghamparkan masing-masing jenis mulsa
pada petakan yang telah ditentukan ke seluruh permukaan tanah dengan ketebalan kurang lebih
4 cm. Dosis pupuk yang digunakan adalah Urea: 400 kg/ha, SP36: 150 kg/ha, dan KCl: 125
kg/ha.
Perawatan yang dilakukan meliputi penyiraman, penjarangan dan pengendalian
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Penyiraman tanaman dilakukan untuk menjaga
kelembaban tanah. Penjarangan dilakukan 1 minggu setelah tanam. OPT dikendalikan baik
secara manual maupun dengan menggunakan pestisida sesuai dengan jenis dan tingkat serangan
OPT.
Panen dilakukan pada minggu ke 9 dengan ciri-ciri ujung tongkol jagung manis telah
terisi penuh, warna biji menguning dan rambut jagung manis berwarna kecokelatan. Variabel
yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, tingkat kehijauan daun,
bobot brangkasan segar akar, bobot brangkasan segar batang, bobot brangkasan segar daun,
bobot berangkasan kering akar, bobot berangkasan kering daun, bobot berangkasan kering daun,
jumlah tongkol per tanaman, panjang tongkol tanpa kelobot, bobot tongkol per tanaman.
Disamping itu juga diamati data curah hujan dan suhu udara.
Analisis Data
Data hasil pengamatan dianalisis secara statistik dengan menggunakan Anova taraf 5%.
Apabila data berbeda nyata maka diuji lanjut dengan Uji BNT.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis varian pengaruh jarak tanam dan jenis mulsa organik terhadap pertumbuhan
dan hasil jagung manis cukup beragam. Meskipun jenis mulsa berpengaruh terhadap beberapa
variabel pertumbuhan jagung, namun jarak tanam tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan
hasil jagung manis kecuali bobot segar akar. Tidak terdapat interaksi antara jenis mulsa dan
jarak tanam (Tabel 1).
Tabel 1. Ringkasan rekapitulasi hasil uji anova
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Variabel Pengamatan
Tinggi Tanaman
Jumlah Daun
Diameter Batang
Kehijauan Daun
Bobot Segar Akar
Bobot Segar Batang
Bobot Segar Daun
Bobot Kering Akar
Bobot Kering Batang
Bobot Kering Daun
Jumlah Tongkol
Pertanaman
Panjang Tongkol
Bobot Tongkol
Berkelobot
Bobot Tongkol Tanpa
Kelobot

Nilai F-hitung 5%
Jenis Mulsa
Jarak Tanam
11.11 *
1.11 ns
6.17 *
1.19 ns
1.16 ns
3.20 ns
3.10 ns
0.71 ns
9.76 *
4.76 *
12.14 *
1.96 ns
3.66 *
1.28 ns
2.61 ns
0.48 ns
9.53 *
0.58 ns
8.38 *
0.23 ns

Interaksi
0.38 ns
0.04 ns
2.27 ns
0.96 ns
1.93 ns
1.07 ns
0.71 ns
1.02 ns
0.84 ns
1.25 ns

KK(%)
9.26
5.68
10.14
6.53
23.90
15.56
20.84
22.31
20.55
16.07

1.95 ns

2.04 ns

1.32 ns

18.97

0.13 ns

0.94 ns

0.70 ns

5.87

1.78 ns

0.15 ns

1.08 ns

14.09

0.93 ns

0.32 ns

0.82 ns

16.63

Ket : *berpengaruh nyata; ns = berpengaruh tidak nyata

Tabel 1 menunjukkan jenis mulsa organik berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah
daun, bobot segar akar, bobot segar batang, bobot segar daun, bobot kering batang, dan bobot
kering daun. Perlakuan pada jarak tanam tidak berpengaruh terhadap semua variabel yang
diamati kecuali bobot segar akar.
Pengaruh Jenis Mulsa terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung Manis
Pengaruh jenis mulsa terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang dan
kehijauan daun tanaman jagung manis disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Pengaruh jenis mulsa terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang dan
kehijauan daun tanaman jagung manis
Jenis Mulsa
Tanpa Mulsa
Kulit Kopi
Sekam Padi

Tinggi
Tanaman (cm)
168.44 b
201.04 a
184.62 a

Variabel
Jumlah
Daun (helai)
6.98 b
7.64 a
7.15 b

Diameter
Batang (cm)
2.19
2.34
2.34

Kehijauan
Daun
51.19
55.22
53.88

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

Tabel 2 menunjukkan, mulsa kulit kopi dapat meningkatkan tinggi tanaman dan
jumlah daun sedangkan mulsa sekam padi dapat meningkatkan tinggi tanaman jagung manis.
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Mulsa kulit kopi dapat meningkatkan tinggi tanaman sebesar 19.35% dan jumlah daun 9.45%
dibandingkan tanpa mulsa. Diameter tanaman jagung manis antara 2.19 cm – 2.34 cm dengan
tingkat kehijauan daun antara 51.19 – 55.22 dan tidak ada perbedaan yang nyata antar
perlakuan. Mulsa berperan dalam meningkatkan kelembaban tanah serta menekan pertumbuhan
gulma sehingga tanaman dapat tumbuh lebih baik (Dwiyanti, 2005; Setyowati et al,. 2017a,
Setyowati et al,. 2017b). Penambahan tinggi tanaman dan jumlah daun dari minggu pertama
hingga minggu ke delapan pada berbagai jenis mulsa dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Grafik pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun jagung manis pada perlakuan mulsa
kulit kopi dan sekam padi; Ket : M0 = tanpa mulsa M1 = kulit kopi; M2 = sekam padi

Gambar 1 menunjukkan, tinggi tanaman jagung manis terus meningkat dari minggu
pertama hingga minggu ke delapan untuk semua perlakuan. Tinggi tanaman dan jumlah daun
terus meningkat dari 15, 30, 45 sampai 60 hari setelah tanam mengikuti pola ini. Pada fase V11Vn, jumlah daun yang terbuka sempurna diatas 11 helai pada umur antara 33-50 hari setelah
berkecambah. Pada fase ini tanaman tumbuh dengan cepat dan akumulasi bahan kering juga
meningkat dengan cepat. (BPTP, 2008; BPTP, 2018; Paramaditya et al, 2017).
Secara umum, mulsa kulit kopi dan sekam padi dapat meningkatkan tinggi tanaman dan
jumlah daun sejak minggu keempat hingga minggu kedelapan. Pertumbuhan tinggi tanaman
dan jumlah daun tertinggi dihasilkan dari perlakuan mulsa kulit kopi diikuti sekam padi dan
kontrol (Gambar 1). Hal ini berkaitan dengan peranan mulsa dalam menekan pertumbuhan
gulma, memodifikasi keseimbangan air, suhu dan kelembaban tanah serta menciptakan kondisi
yang sesuai bagi tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik
(Damaiyanti et al., 2013, Setyowati et al, 2017a, Setyowati et al, 2017b). Kondisi tersebut
berpengaruh terhadap aerasi maupun kemampuan tanah dalam menyerap air yang juga lebih
baik (Akbar et al. 2014).
Pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun pada mulsa kulit kopi lebih baik
dibandingkan dengan mulsa sekam padi maupun kontrol. Hal ini berkaitan dengan perbedaan
kandungan unsur hara dari kedua jenis mulsa tersebut. Mulsa sekam padi mengandung lignin
yang lebih tinggi dengan kandungan unsur hara yang lebih rendah dibandingkan mulsa kulit
kopi. Puslitkoka (2010) melaporkan bahwa kandungan hara N, P dan K dalam kulit kopi
cukup tinggi sehingga berpengaruh positif bagi tanaman. Kandungan unsur hara makro (N,
P, K) pada kompos kulit kopi olah basah yaitu 1.86% N, 0.16% P, dan 1.39% K. Kompos kulit
kopi olah kering 1.68% N, 0.11 P dan 1.70 K, serta kompos kulit kopi campuran olah basah dan
olah kering 3.22% N, 1.09% P dan 1.76% K. Dengan demikian, mulsa kulit kopi disamping
berperan sebagai mulsa juga dapat berkontribusi dalam penyediaan unsur hara bagi tanaman.
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Tabel 3. Pengaruh jenis mulsa terhadap bobot akar, batang dan daun jagung manis
Variabel
Jenis Mulsa

Bobot

Bobot

Bobot

Bobot

Bobot

Bobot

Segar

Kering

Segar

Kering

Segar

Kering

Akar (g)

Akar (g)

Batang (g)

Batang (g)

Daun (g)

Daun (g)

Tanpa Mulsa

53.11 b

24.51

205.65 b

41.11 b

8.32 b

27.77 b

Kulit Kopi

78.78 a

28.84

291.22 a

63.01 a

10.46 a

37.98 a

Sekam Padi

88.54 a

31.2

281.77 a

57.57 a

10.68 a

34.40 a

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

Bobot berangkasan jagung manis dipengaruhi oleh mulsa. Bobot akar, batang maupun
daun tanaman jagung manis yang diberi mulsa lebih tinggi dibandingkan tanaman kontrol
(tanpa mulsa). Jagung manis dapat tumbuh baik pada kisaran suhu udara 21 0C – 34 0C dengan
curah hujan bulanan antara 85-200 mm. Pada saat penelitian berlangsung suhu udara pada bulan
Agustus, September dan Oktober 2019 berturut-turut 23.74 0C, 24.09 0C dan 24.64 0C dengan
curah hujan 6 mm, 4 mm dan 84 mm. Dengan demikian keberadaan mulsa dapat meningkatkan
kelembaban dan kadar air tanah, sehingga tanaman dapat memenuhi kebutuhan air pada saat
perkembangan akar, daun, dan batang. Marliah et al, (2011) menyatakan pemberian mulsa
dapat memperbaiki kelembaban dan temperatur tanah, sehingga memperbaiki pertumbuhan dan
produktivitas tanaman. Tanaman jagung manis dengan ketersediaan air yang cukup,
menghasilkan tanaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang
ketersediaan airnya lebih sedikit. Wulansari dan Widaryanto (2017) menyatakan, salah satu
peran mulsa adalah untuk mencegah kehilangan air dari tanah.
Rivai et al. (2017) melaporkan, mulsa organik dapat meningkatkan ketersediaan air dan
menyediakan unsur hara dalam jangka waktu yang lama. Hal ini diduga karena mulsa organik
jerami padi dan serbuk kayu dapat memperbaiki sifat fisik, biologi dan kimia tanah yaitu
berguna menjaga kelembaban tanah, struktur tanah, kesuburan tanah dan menghambat
pertumbuhan gulma. Penggunaan jenis mulsa organik juga berpengaruh bagi pertumbuhan
tanaman karena dapat menstabilkan suhu, menjaga kelembaban dan mempertahankan
ketersediaan air tanah yang digunakan untuk translokasi unsur hara dari akar ke daun (Perdana
et al., 2015).
Tabel 4. Pengaruh jenis mulsa terhadap jumlah, panjang dan bobot tongkol jagung manis
Variabel
Jenis Mulsa

Jumlah

Panjang

Bobot

Bobot

Tongkol

Tongkol (cm)

Tongkol

Tongkol

Berkelobot (g)

Tanpa Kelobot (g)

Tanpa Mulsa

1.48

17.32

301.51

216.34

Sekam Kopi

1.77

17.53

336.65

240.80

Sekam Padi

1.64

17.55

337.03

231.32

Meskipun jenis mulsa organik berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, bobot
segar dan bobot kering tanaman namun tidak berpengaruh terhadap jumlah tongkol, panjang
tongkol dan bobot tongkol (Tabel 4). Hasil ini menunjukkan, meskipun mulsa dapat
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meningkatkan kelembaban dan kadar air tanah namun tidak berkontribusi terhadap ketersediaan
unsur hara yang diperlukan untuk menghasilkan tongkol jagung manis. Hasil penelitian
Paramaditya et al. (2017) juga menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan,
bahwa pemberian berbagai mulsa organik pada tiga varietas jagung manis berpengaruh
terhadap pertumbuhan tanaman jagung manis, tetapi tidak berpengaruh terhadap hasil tanaman.
Pemberian mulsa organik (jerami padi, daun jagung, daun pisang) menghasilkan pertumbuhan
dan hasil yang sama dengan tanpa mulsa. Hal ini disebabkan oleh proses dekomposisi bahan
mulsa yang diberikan tidak berlangsung sempurna.
Prasetyo et al. (2014) dalam penelitiannya juga melaporkan bahwa pengaruh mulsa
yang belum menunjukkan perbedaan yang nyata dapat disebabkan oleh proses dekomposisi
bahan mulsa yang belum sempurna karena waktunya yang relatif singkat. Kemungkinan lain
ialah dosis mulsa kurang tinggi sehingga fungsi mulsa sebagai penahan proses penguapan
menjadi kurang sempurna, dimana semakin tebal mulsa maka proses penguapan yang terjadi
akan semakin kecil.
Pengaruh Jarak Tanam terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung Manis
Hasil penelitian menunjukkan, perbedaan jarak tanam tidak berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan hasil jagung manis (Tabel 5, 6 dan 7).
Tabel 5.

Pengaruh jarak tanam terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang dan
kehijauan daun tanaman jagung manis
Variabel

Jarak Tanam

Tinggi

Jumlah Daun

Diameter

Kehijauan

Tanaman (cm)

(helai)

Batang (cm)

Daun

J1 : 75 x 20

186.97

7.37

2.13

52.43

J2 : 75 x 25

176.15

7.08

2.40

53.48

J3 : 75 x 30

185.97

7.31

2.33

54.39

Tabel 5. menunjukkan, jarak tanam berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman,
jumlah daun, diameter batang dan tingkat kehijauan daun. Tinggi tanaman berkisar antara
176.15cm – 186.97cm dan jumlah daun berkisar antara 7.08 – 7.37. Diameter batang antara
2.13 cm – 2.40 cm dan kehijauan daun berkisar antara 52.43 – 54.39.
Tabel 6. Pengaruh jarak tanam terhadap bobot berangkasan jagung manis
Variabel
Jarak Tanam

Bobot

Bobot

Bobot

Bobot

Bobot

Bobot

Segar

Kering

Segar

Kering

Segar

Kering

Batang (g)

Batang (g)

Daun (g)

Daun(g)

Akar (g)

Akar (g)

J1 : 75 x 20

83.89 a

27.93

245.33

51.43

33.24

10.68

J2 : 75 x 25

59.21 b

26.86

252.36

53.28

32.59

9.17

J3 : 75 x 30

77.35 a

29.75

280.95

56.99

34.32

9.61

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

Tabel 6. Menunjukkan, jarak tanam tidak berpengaruh terhadap bobot berangkasan kecuali
bobot segar akar. Bobot kering akar berkisar antara 26.86 g – 29.75 g, bobot segar batang antara
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245.33 g – 280.95 g, bobot kering batang 51.43 g – 56.99 g, bobot segar daun 9.17 g – 10.68 g,
dan bobot kering daun 32.59 g – 34.32 g.
Tabel 7. Pengaruh jarak tanam terhadap jumlah tongkol, panjang tongkol, bobot tongkol
berkelobot dan bobot tongkol tanpa kelobot pada tanaman jagung manis
Variabel
Jarak Tanam

Jumlah

Panjang Bobot

Tongkol

Tongkol (cm)

Bobot
Tongkol
Berkelobot (g)

Tongkol
Tanpa Kelobot (g)

J1 : 75 x 20

1.5

17.78

325.83

236.70

J2 : 75 x 25

1.6

17.50

330.56

229.58

J3 : 75 x 30

1.8

17.12

318.80

222.18

Tabel 7 menunjukkan, jarak tanam berpengaruh tidak nyata terhadap variabel hasil
jagung manis. Jumlah tongkol antara 1.5 – 1.8 dan panjang tongkol antara 17.12 cm – 17.78
cm, bobot tongkol berkelobot berkisar antara 318.80 g – 330.56 g dan bobot tongkol tanpa
kelobot antara 222.18 g – 236.70 g.
Dengan demikian jarak tanam 75 cm x 20 cm, 75 cm x 25 cm, dan 75 cm x 30 cm
menghasilkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis yang sama. Pertumbuhan dan hasil
jagung manis ditentukan oleh baik faktor genetik maupun faktor lingkungan. Faktor lingkungan
seperti media tanam, suhu, kelembaban, curah hujan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan
dan hasil tanaman jagung manis. Faktor lingkungan yang cukup berpengaruh selama penelitian
berlangsung adalah ketersediaan air bagi tanaman.
Penelitian ini berlangsung pada saat musim kemarau dengan suhu rata-rata harian berkisar
antara 23.74 sampai dengan 24.64 0C pada bulan Agustus – Oktober tahun 2019. Curah hujan
selama penelitian berlangsung jauh dibawah kebutuhan tanaman jagung manis. Pada bulan
Agustus curah hujannya 6 mm per bulan dengan jumlah hari hujan 2 hari, September 4 mm
jumlah hari hujan 2 hari, dan Oktober curah hujannya 84 dengan jumlah hari hujan 6 hari.
Sementara curah hujan yang dibutuhkan oleh tanaman jagung adalah 200-300 mm perbulan
(Riwandi et al., 2014). Kondisi ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil jagung manis.
Unsur hara tidak dapat diserap secara optimal oleh tanaman dan pengaturan jarak tanam tidak
berdampak terhadap pertumbuhan tanaman jagung manis.
Tujuan pengaturan jarak tanam adalah untuk mendapatkan ruang tumbuh yang baik bagi
pertumbuhan tanaman guna menghindari persaingan unsur hara dan sinar matahari, mengetahui
jumlah benih yang diperlukan, serta mempermudah dalam pemeliharaan terutama dalam
penyiangan. Jarak tanam yang tepat berpengaruh terhadap hasil, karena dengan populasi
tanaman yang berbeda akan menghasilkan pertumbuhan tanaman yang berbeda pula (Erwin et
al., 2015). Selanjutnya Mardiyana (2009) menyatakan bahwa pengaturan jarak tanam juga
dimaksudkan untuk menekan atau meminimalkan kehadiran gulma pada tanaman budidaya,
karena apabila jarak tanam yang dipakai terlalu lebar, maka akan memunculkan lebih banyak
gulma yang berarti persaingan dalam memperebutkan unsur hara antara tanaman budidaya dan
gulma akan semakin besar. Meski demikian, hasil penelitian ini menunjukkan jarak tanam
bepengaruh tidak nyata terhadap semua variabel pertumbuhan dan hasil pada tanaman jagung
manis (Tabel 5, 6, dan 7).
Hasil yang sama dilaporkan oleh Aisyah dan Herlina (2018), bahwa jarak tanam tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis dan tanaman kedelai. Jarak
tanam jagung manis 80 x 20 cm, 100 x 20 cm dan 120 x 20 cm tidak mempengaruhi tinggi
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tanaman, jumlah daun dan luas daun tanaman jagung manis. Yunita et al. (2017) juga
menyatakan jarak tanam 75 cm x 20 cm, 75 cm x 25 cm dan 75 cm x 30 cm tidak berpengaruh
nyata terhadap variabel pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis seperti tinggi tanaman,
luas daun, jumlah daun, bobot kering dan panjang tongkol.
Hasil yang berbeda dilaporkan oleh Kartika (2018) yang menyatakan bahwa jarak tanam
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. Jarak tanam 70 cm x 20
cm menghasilkan pertumbuhan dan hasil tanaman yang lebih tinggi dibandingkan jarak tanam
75 cm x 40 cm dan 75 cm x 50 cm. Populasi yang semakin rapat dan yang semakin renggang
(melebihi batas optimum) cenderung menurunkan hasil tanaman. Populasi yang rendah dan
jarak tanam yang semakin renggang (melebihi batas optimum), area permukaan tanah yang
tidak ternaungi tanaman lebih lebar sehingga evaporasi tanah lebih tinggi dan unsur yang
terkandung di dalam tanah lebih banyak menguap daripada diserap oleh tanaman. Akibatnya
tanaman mengalami kekurangan unsur hara sehingga pertumbuhannya menjadi terganggu.
Selain jarak tanam dan mulsa sebagai faktor abiotik terdapat faktor biotik sebagai penentu
keberhasilan tanaman yang ditanam pada musim kemarau. Jagung termasuk tanaman C4 yang
mampu beradaptasi baik pada faktor-faktor pembatas pertumbuhan dan hasil. Ditinjau dari segi
kondisi lingkungan, tanaman C4 teradaptasi pada terbatasnya banyak faktor seperti intensitas
radiasi surya tinggi dengan suhu siang dan malam tinggi, curah hujan rendah dengan cahaya
musiman tinggi disertai suhu tinggi, serta kesuburan tanah yang relatif rendah. Sifat-sifat
tersebut merupakan sifat fisiologis dan anatomis yang sangat menguntungkan dalam
menghadapi faktor abiotik yaitu musim kemarau dengan intensitas matahari dan suhu yang
tinggi (BPTP, 2018). Hasil penelitian menunjukkan, pertumbuhan dan hasil jagung manis
masih dibawah potensi hasilnya.
Jagung manis varietas Secada berdasarkan deskripsinya pertumbuhan tinggi tanamannya
dapat mencapai antara 260 cm – 285 cm. Tinggi tanaman pada penelitian ini adalah antara
176.15 cm – 186.97 cm atau lebih rendah dari deskripsinya. Diamater batang tanaman jagung
antara 2.13 cm – 2.40 cm juga dibawah deskripsinya antara 2.60 cm – 2.85 cm. Meskipun
jumlah tongkol dan bobot tongkol berkelobot yang dihasilkan telah sesuai dengan deskripsinya
namun panjang tongkol dan bobot tongkol tanpa kelobot yang dihasilkan masih lebih rendah
dari potensi hasilnya.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara jarak
tanam dan jenis mulsa organik terhadap pertumbuhan dan hasil jagung manis, jarak tanam tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil jagung manis, dan mulsa kulit kopi dapat
meningkatkan tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman jagung manis.
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Respon Pemberian Pupuk Daun KNO3 terhadap Produksi Benih Kentang
G3 Varietas Granola (Solanum tuberosum)
Response of KNO3 Leaf Fertilizer KNO3 Giving to Potato Seed Yield Granola
Variety Generation-3
Bina Beru Karo1*, Agustina E Marpaung1
Intalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (Balai Penelitian Tanaman Sayuran)
*email korespondensi: bina_karo@yahoo.co.id

ABSTRACT
Now, potato productivity is still low due to non-optimal farming systems. The study
aimed to get the right dose and time in the application of KNO3 leaf fertilizer to the production
of G3 seed potatoes of granola varieties. The research conducted in Berastagi experimental
farm, Karo regency, with soil type is andisol and altitude of 1,340 m asl on January to May
2017. The research was arranged in randomized complete block design with 3 replication. The
treatment consisted of factor I was the time of KNO3 application (W1 = 1 x 1 week and W2 = 1
x 2 weeks) and factor 2 was dosage of KNO3 leaf fertilizer (D0 = without KNO3, D1 = 3 g L-1
water, D2 = 6 g L-1 water, D3 = 9 g L-1 water, D4 = 12 g L-1 water. The results showed that the
application time of KNO3 leaf fertilizer 1 x 1 week and 1 x 2 weeks did not significantly affect
to the growth and production of potatoes. The dose of KNO3 of 12 g L-1 water is the best dose
that can increase vegetative potato growth, increase tuber yield per plant, per plot and tuber
amount. The dosage of KNO3 of 12 g L-1 water also produced the highest grade of tuber grade
and medium grade (23.23 and 28.29%) and reduced the percentage of small grade tubers to
51.52%.
Keywords: Solanum tuberosum, KNO3 leaf fertilizer, dose, application time
ABSTRAK
Produktivitas kentang masih rendah karena belum optimalnya sistem budidaya.
Penelitian bertujuan untuk mendapatkan dosis dan waktu yang tepat dalam pemberian pupuk
daun KNO3 terhadap produksi benih kentang G3 varietas granola. Penelitian dilaksanakan di
kebun percobaan Berastagi, ketinggian tempat 1340 m dpl pada bulan Januari - Mei 2017.
Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. Perlakuan
terdiri dari faktor I adalah waktu pemberian KNO3 (W1 = 1 x 1 minggu dan W2 = 1 x 2 minggu)
dan faktor 2 adalah dosis pemberian KNO3 (D0 = Tanpa KNO3, D1 = 3 g L-1 air, D2 = 6 g L-1
air, D3 = 9 g L-1 air, D4 = 12 g L-1 air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu aplikasi
pupuk daun KNO3 1 x 1 minggu dan 1 x 2 minggu tidak berpengaruh nyata terhadap
pertumbuhan dan produksi kentang. Dosis pupuk daun KNO3 12 g L-1 air mampu meningkatkan
pertumbuhan vegetatif kentang, produksi umbi per tanaman, produksi per plot dan jumlah umbi.
Dosis pupuk daun KNO3 sebesar 12 g L-1 air juga menghasilkan persentase umbi grade besar
dan grade sedang tertinggi (23.23% dan 28.29%) dan mengurangi persentase umbi grade kecil
51.52%.
Kata kunci : Solanum tuberosum, pupuk daun KNO3, dosis, waktu
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PENDAHULUAN
Tanaman kentang (Solanum tuberosum) merupakan salah satu komoditas sayuran yang
memiliki nilai ekonomi tinggi dan cepat mendatangkan keuntungan, sehingga mendapat
prioritas dalam pengembangannya (Hilman dan Swandi, 1987). Saat ini kegunaan umbinya
semakin banyak dan mempunyai peran penting bagi perekonomian Indonesia. Kebutuhan
kentang akan meningkat akibat pertumbuhan jumlah penduduk, juga akibat perubahan pola
konsumsi di beberapa negara berkembang (Parman, 2007).
Kentang ditanam di daerah dataran tinggi pada ketinggian lebih dari 1000 m dpl. Saat
ini produktivitas kentang masih rendah, sehingga masih dibutuhkan tindakan untuk
meningkatkan produktivitas. Salah satu tindakan yang perlu untuk meningkatkan produktivitas
dilakukan adalah penanganan pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu usaha menambah
unsur hara bagi tanaman untuk meningkatkan produksi, bahkan sampai sekarang dianggap
sebagai faktor yang dominan dalam produksi pertanian. Suminarti (2010), menyatakan bahwa
bila tanaman kekurangan unsur hara yang diperlukan maka hasilnya akan menurun. Melalui
pemupukan yang tepat akan diperoleh keseimbangan unsur hara enssensial yang dibutuhkan
tanaman.
Kalium adalah salah satu unsur hara yang tergolong dalam unsur hara makro utama
yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Kalium diperlukan tanaman pada banyak fungsi
fisiologis tanaman, termasuk di dalamnya adalah metabolisme karbohidrat, aktivitas enzim,
regulasi osmotik, efisiensi penggunaan air, serapan unsur nitrogen, sintesis protein, dan
translokasi asimilat. Kekurangan unsur kalium pada tanaman kentang akan menghambat
pertumbuhan tanaman kentang karena daun yang terbentuk terhambat sehingga proses
fotosintesis yang terjadi di daun menjadi terhambat (Gunandi, 2007). Dengan terhambatnya
proses fotosintesis maka translokasi atau pengangkutan hasil-hasil fotosintesis juga menjadi
terhambat yang pada akhirnya akan mengurangi hasil umbi kentang pada saat panen (Perrenoud,
1993). Unsur K dalam tanaman sangat berperan penting dalam proses metabolisme, antara lain
sebagai aktivator enzim-enzim dalam glikolisis, mekanisme membuka dan menutup stomata,
serta translokasi fotosintat dari daun ke umbi (Bidwell, 1979). Subhan (1990) menyatakan
bahwa unsur K sangat membantu memperlancar translokasi fotosintat ke dalam umbi. Semakin
banyak fotositat yang dihasilkan dan diserap oleh umbi, ukuran umbi kentang akan semakin
besar. Ispandi (2003) menyatakan bahwa hara K sangat diperlukan dalam pembentukan,
pembesaran, dan pemanjangan umbi. Menurut Sharma & Sud (1991) serapan kalium yang
paling tinggi didapatkan pada bagian umbi yaitu sekitar 78% K, sedangkan daun, batang dan
akar masing-masing hanya sebesar 17.67%, 3.47% dan 1.14%. Peran unsur K adalah untuk
memacu translokasi asimilat dari sumber (daun) ke bagian organ penyimpanan (sink), selain
terlibat dalam proses membuka dan menutupnya stomata. Stomata akan membuka karena sel
penjaga menyerap air, dan penyerapan air ini terjadi sebagai akibat adanya ion K+ (Marschner
2012; Singh et al., 2014), pemupukan kalium sangat berperan dalam pertumbuhan tanaman
karena sangat diperlukan oleh tanaman pada fungsi fisiologis tanaman (Farhad et al., 2010).
Apabila tanaman mengalami kahat K, baik sebagai akibat rendahnya kandungan unsur
K di dalam tanah, maupun akibat rendahnya dosis pupuk K yang diaplikasihan, dapat
mengakibatkan rendahnya hasil umbi karena tanan mengalami klorosis, tanaman peka terhadap
serangan hama penyakit serta tanaman menjadi lemah dan mudah rebah (Sumiati, 2005). Pupuk
yang mengandung kalium adalah kalium klorida (KCl), kalium sulfat (K2SO4), kalium
magnesium sulfat (K2SO4.MgSO4), dan kalium nitrat (KNO3).
KNO3 Putih (Potasium Nitrate) adalah pupuk yang mengandung unsur 13% Nitrogen
dan 46% Potasium (K2O). Menurut Hutapea et al. (2014) pemberian berbagai dosis KNO3
mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman tembakau pada parameter bobot kering
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daun. Widastoety (2007) juga menyatakan bahwa sebagai sumber nitrogen KNO3 lebih baik
dibandingkan (NH4)2SO4 untuk pertumbuhan anggrek Vanda.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dosis dan waktu yang tepat dalam
pemberian pupuk daun KNO3 yang optimal dalam peningkatan produksi bibit kentang.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Berastagi, Kecamatan Dolat Rayat,
Kabupaten Karo, dengan ketinggian ± 1340 meter dari permukaan laut, jenis tanah andisol.
Penelitian ini di laksanakan mulai bulan Januari - Mei 2017. Rancangan percobaan yang di
gunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 3 ulangan. Faktor pertama
adalah waktu pemberian pupuk daun KNO3 (W1 : 1 minggu sekali, W2 : 2 minggu sekali).
Faktor kedua adalah dosis pemberian pupuk daun KNO3 (D0 : Tanpa KNO3, D1 : 3 g L-1 air, D2
: 6 g L-1 air, D3 : 9 g L-1 air, D4 : 12 g L-1 air). Prosedur pelaksanaan tanah diolah, dibuang
rumput dan bekas tanaman kemudian dan diratakan. Dibuat plot dengan ukuran panjang 2,5 m
lebar 1 m dan antara perlakuan 75 cm dan jarak antara ulangan 100 cm. Lalu dibentuk bedengan
dengan ketinggian 20 cm. Dipermukaan bedengan dibuat lubang tanam dengan ukuran 40 cm
jarak dalam barisan dan 60 cm jarak antara barisan, populasi per plot 12 tanaman. Dalam lobang
tanam ditabur pupuk kandang 250 g per lobang tanam kemudian pupuk kandang ditutup
ditanam bibit diatas lobang tanam baru bibit ditutup. Pemberian pupuk susulan berupa pupuk
kimia 250 kg N Ha-1, 175 kg P2O5 Ha-1 dan 225 kg K2O Ha-1 dengan dosis 80 g/tanaman,
pemupukan dilakukan pada umur 3 dan 6 minggu setelah tanam. Pemupukan KNO3 diberikan
setelah tanaman berumur 3 minggu setelah tanam sampai umur 9 minggu setelah tanam waktu
dan dosis sesuai dengan perlakuan yang di uji. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan,
pengairan, dan pengendalian hama/penyakit. Pengairan dilakukan jika kondisi lahan kering.
Untuk mencegah serangan hama dan penyakit dilakukan penyemprotan insektisida berbahan
aktif Sipermetrin 50 g/l dengan dosis 2 cc L-1 air, Pofenofos, Klorantranilipol 50 g/l,
Imidakloprid, Sammite dengan dosis 1 cc/ltr air dan Emamektin benzoate dengan dosis 0.5 –
1.0 cc L-1 air, fungisida Mankozeb atau Difenokonasol 250 g dengan dosis 2 g L-1 air.
Pemanenan umbi dilakukan pada umur 90 hari setelah tanam.
Parameter yang diamati adalah :
1. Tinggi tanaman, Pengukuran dilakukan pada umur 4-10 minggu setelah tanam dengan
interval 2 minggu sekali
2. Lebar kanopi tanaman pada umur 8 dan 10 minggu.
3. Bobot umbi per tanaman, ditimbang sewaktu panen
4. Jumlah umbi per tanaman, ditimbang sewaktu panen
5. Produksi umbi per plot, ditimbang sewaktu panen
6. Persentase grade umbi pertanam (besar = > 100 g/umbi, sedang = 60-100 g/umbi, kecil =
<60 g/umbi)
Analisa Data
Data yang diamati dianalisa dengan uji F dan dilanjutkan dengan uji beda rata-rata BNJ
pada taraf 5%.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi Tanaman Umur 4, 6, 8,10 MST
Dari hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa waktu pemberian pupuk daun
KNO3 tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 4, 6, 8, dan 10 MST,
namun pada dosis pemberian pupuk daun KNO3 berpengaruh nyata pada umur 6,8 dan 10 MST,
namun pada umur 4 MST tidak berbeda nyata (Tabel 1).
Data tinggi tanaman pada umur 4 MST menunjukkan bahwa perlakuan waktu
pemberian pupuk daun KNO3, tidak ditemukan perbedaan yang nyata antara kedua perlakuan.
Hal ini diduga bahwa pupuk daun belum kelihatan pengaruhnya karena masih satu minggu
setelah aplikasi.
Tabel 1. Pengaruh waktu dan dosis pemberian pupuk daun KNO3 terhadap tinggi tanaman umur
4, 6, 8 dan 10 MST
Perlakuan
Waktu Aplikasi
W1 = 1 x 1 Minggu
W2 = 1 x 2 Minggu
Dosis Pupuk Daun KNO3
D0 = 0
D1 = 3 g L-1 air
D2 = 6 g L-1 air
D3 = 9 g L-1 air
D4 = 12 g L-1 air
KK (%)

4 MST

6 MST

8 MST

10 MST

8.79 a
8.57 a

21.72 a
22.12 a

31.29 a
31.87 a

45.67 a
45.37 a

8.08 a
8.30 a
8.43 a
8.82 a
9.77 a

17.50 c
21.07 b
22.37 b
23.33 ab
25.33 a

26.12 c
29.03 bc
31.70 b
33.42 ab
37.63 a

38.17 c
45.27 b
45.47 b
47.30 b
51.40 a

13.63

7.42

9.29

4.22

Keterangan: Angka rata-rata yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
menurut uji BNJ.05

Data tinggi tanaman pada umur 6, 8 dan 10 MST menunjukkan bahwa perlakuan dosis
pemberian pupuk daun KNO3 berbeda nyata dengan tanpa pemberian pupuk daun KNO3,
dimana perlakuan D4 (12 g L-1 air) nyata lebih dan perlakuan lainnya, yaitu masing-masing
25.33 cm; 37.63 cm dan 51.40 cm. Secara umum semakin banyak dosis pupuk daun KNO3,
yang diberikan maka tinggi tanaman semakin tinggi, hal ini dikarenakan pupuk daun KNO3,
dapat merangsang pertumbuhan tanaman kentang. Kalium yang diserap tanaman berperan
penting dalam setiap proses metabolisme pertumbuhan yaitu dalam sintetis asam amino dan
protein dari ion-ion ammonium (Parman, 2007). Kalium bagi tanaman berfungsi untuk menjaga
tetap tegaknya tanaman sehingga tanaman tidak mudah roboh dan aliran unsur hara dan air akan
dapat berjalan secara normal (Husadilla et al. 2017).
Lebar Kanopi Tanaman
Dari hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa waktu pemberian pupuk daun
KNO3 tidak member pengaruh nyata terhadap lebar kanopi pada umur 8 dan 10 MST, namun
pada dosis pemberian pupuk daun KNO3 memberi pengaruh nyata (Tabel 2).
Tabel 2. pengaruh waktu dan dosis pemberian pupuk daun KNO3 terhadap lebar kanopi umur
8 dan 10 MST
Perlakuan
Waktu Aplikasi
W1 = 1 x 1 Minggu
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8 MST

10 MST

64.23 a

70.44 a
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Perlakuan
W2 = 1 x 2 Minggu
Dosis Pupuk Daun KNO3
D0 = 0
D1 = 3 g L-1 air
D2 = 6 g L-1 air
D3 = 9 g L-1 air
D4 = 12 g L-1 air
KK (%)

8 MST
64.89 a

10 MST
70.44 a

41.27 d
65.13 c
68.80 bc
70.57 b
77.03 a
4.36

54.40 d
68.73 c
72.70 bc
74.97 b
81.40 a
4.07

Keterangan: Angka rata-rata yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
menurut uji BNJ.05

Data lebar kanopi pada umur 8 dan 10 MST menunjukkan bahwa perlakuan terdapat
perbedaan diantara dosis pemberian pupuk organik, dimana perlakuan tanpa pemberian KNO3
berbeda nyata dengan perlakuan pemberian pupuk KNO3. Perlakuan D4 (12 g L-1 air KNO3)
nyata menghasilkan lebar kanopi tanaman dari perlakuan lainnya, yaitu 77.03 cm dan 81.40 cm.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dosis pupuk daun KNO3, yang diberikan maka
semakin lebar kanopi tanaman kentang, hal ini dikarenakan pupuk daun KNO3, dapat
merangsang pertumbuhan tanaman kentang. Kalium banyak diserap pada fase vegetatif
(Amisnaipa, 2009). Kalium berfungsi untuk memacu translokasi asimilat dari daun ke bagian
yang meristematis. Apabila kemampuan suatu tanaman dalam mentranslokasi asimilat dari
daun ke bagian meristematis rendah, maka proses perkembangan tanaman juga akan terhambat
(Husadilla et al., 2017)
Bobot dan Jumlah Umbi per Tanaman dan Produksi per Plot
Dari hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa waktu pemberian pupuk daun KNO3
tidak member pengaruh nyata pada bobot umbi, jumlah umbi dan produksi, namun pada dosis
pemberian pupuk daun KNO3 memberi pengaruh nyata (Tabel 3).
Data bobot umbi menunjukkan bahwa perlakuan waktu pemberian pupuk daun KNO3
tidak ditemukan perbedaan yang nyata. Namun dapat dilihat bahwa bobot umbi dan produksi
tertinggi terdapat pada perlakuan W1 (1 x 1 minggu) yaitu 791.33 g dan 9.50 kg.
Pada perlakuan dosis pemberian pupuk terdapat perbedaan yang nyata diantara
pelakuan, dimana perlakuan D0 nyata lebih rendah dari perlakuan D1, D2, D3 dan D4, yaitu
485.00 g. Sedangkan bobot umbi tertinggi terdapat pada perlakuan D4 (12 g L-1 air) yaitu
1063.33 g. Hal ini memperlihatkan bahwa pupuk KNO3 berperan dalam meningkatkan bobot
umbi kentang per tanaman, dan terdapat kecendrungan bahwa semakin banyak dosis pupuk
daun KNO3, yang diberikan maka semakin tinggi bobot umbi yang dihasilkan.
Tabel 3. Pengaruh waktu dan dosis pemberian pupuk daun KNO3 terhadap bobot umbi, jumlah
umbi dan produksi per plot
Perlakuan
Waktu Aplikasi
W1 = 1 x 1 Minggu
W2 = 1 x 2 Minggu
Dosis Pupuk Daun KNO3
D0 = 0
D1 = 3 g L-1 air
D2 = 6 g L-1 air
D3 = 9 g L-1 air

Bobot Umbi
(g/tan)

Jumlah Umbi
(umbi/tan)

Produksi
(kg/2,5 m2)

791.33 a
750.00 a

12.55 a
13.33 a

9.50 a
9.00 a

485.00 c
726.67 b
730.00 b
848.33 ab

10.00 b
13.47 a
13.10 a
14.23 a

5.82 c
8.72 b
8.76 b
10.18 ab
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Perlakuan
D4 = 12 g L-1 air
KK (%)

Bobot Umbi
(g/tan)
1063.33 a
18.87

Jumlah Umbi
(umbi/tan)
13.90 a
16.01

Produksi
(kg/2,5 m2)
12.76 a
18.87

Keterangan: Angka rata-rata yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
menurut uji BNJ.05

Data jumlah umbi diantara perlakuan dosis pemberian pupuk terdapat perbedaan yang
nyata, dimana perlakuan tanpa pemberian pupuk KNO3 nyata lebih rendah dari perlakuan
lainnya, yaitu 10.00 umbi. Sedangkan diantara perlakuan pemupukan KNO3 tidak terdapat
perbedaan jumlah umbi yang nyata, namun jumlah umbi tertinggi diperoleh pada perlakuan D3
(9 g L-1 air) yaitu 14.23 umbi.
Data produksi menunjukkan bahwa produksi kentang tertinggi dijumpai pada D4 (12 g
L air) yaitu 12.76 kg dan produksi yang terendah terdapat pada perlakuan D0 (tanpa pupuk
daun KNO3) yaitu 5.82 kg. Hal ini menunjukkan bahwa pemupukan KNO3 melalui daun sangat
berperan dalam pembentukan dan pembesaran umbi kentang, sehingga menghasilkan produksi
yang tinggi. Dimana hal ini sesuai dengan pendapat Sumiati & Gunawan (2007), yang
menyatakan bahwa kalium berperan penting sebagai katalisator dalam perubahan protein
menjadi asam amino, penyusun karbohidrat, mengatur akumulasi dan translokasi karbohidrat
yang terbentuk, aktivator enzim dalam proses fotosintesis, meningkatkan ukuran biji dan
kualitas buah dan sayuran dan kalium di butuhkan lebih banyak di bandingkan unsur-unsur
yang lain pada tanaman umbi umbian.
-1

Jumlah Umbi per Tanaman Berdasarkan Grade
Dari hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa waktu pemberian pupuk daun KNO3
tidak berpengaruh nyata pada jumlah umbi per tanaman berdasarkan grade besar, sedang dan
kecil. Namun pada dosis pemberian pupuk daun KNO3 berpengaruh nyata (Tabel 4).
Data jumlah umbi per tanaman berdasarkan grade pada perlakuan waktu aplikasi tidak
berbeda nyata diantara perlakuan, namun W1(1 x 1 minggu) menghasilkan jumlah umbi grade
besar dan sedang tertinggi, yaitu 14.40% dan 24.64%, namun menghasilkan grade umbi kecil
yang rendah, yaitu 60.97%.
Tabel 4.

Pengaruh waktu dan dosis pemberian pupuk daun KNO3 jumlah umbi per tanaman
berdasarkan grade
Perlakuan

Waktu Aplikasi
W1 = 1 x 1 Minggu
W2 = 1 x 2 Minggu
Dosis Pupuk Daun KNO3
D0 = 0
D1 = 3 g L-1 air
D2 = 6 g L-1 air
D3 = 9 g L-1 air
D4 = 12 g L-1 air
KK (%)

Besar

Sedang
(%)

Kecil

14.40 a
14.27 a

24.64 a
18.74 a

60.97 a
66.99 a

11.58 b
11.57 b
13.31 b
11.98 b
23.23 a
38.33

22.63 ab
19.27 b
19.21 b
19.03 b
28.29 a
21.74

65.79 a
69.14 a
67.48 a
68.98 a
48.48 b
12.98

Keterangan: Angka rata-rata yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
menurut uji BNJ.05
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Pada perlakuan pemupukan KNO3 D4 (12 g L-1 air) diperoleh jumlah umbi grade besar
dan sedang tertinggi yaitu masing-masing 23.23% dan 28.29% dan grade kecil terendah yaitu
48.48%. Untuk produksi kentang konsumsi pemberian pupuk KNO3 12 g L-1 air sangat sesuai
karena menghasilkan grade besar dan sedang yang tinggi, sedang grade kecil lebih rendah dari
perlakuan lainnya. Hal ini dikarenakan umbi merupakan hasil penyimpanan asimilat, dan
banyak sedikitnya umbi yang terbentuk akan sangat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya
asimilat tersebut kebagian umbi. Kalium berperan penting sebagai katalisator dalam perubahan
protein menjadi asam amino, penyusun karbohidrat, hal ini sesuai dengan Subhan (1990)
menyatakan bahwa unsur K sangat membantu memperlancar translokasi fotosintat ke dalam
umbi. Semakin banyak fotositat yang dihasilkan dan diserap oleh umbi, ukuran umbi kentang
akan semakin besar.
Untuk produksi benih, jumlah umbi grade sedang dan kecil yang sesuai, dimana
produksi benih tertinggi dijumpai pada perlakuan pemberian pupuk KNO3 3 g L-1 air, yaitu total
persentase jumlah umbi yang dihasilkan 88.41%.
KESIMPULAN
Waktu aplikasi pupuk daun KNO3 1 x 1 minggu dan 1 x 2 minggu tidak berpengaruh
nyata terhadap pertumbuhan dan produksi kentang. Dosis pupuk daun KNO3 sebesar 12 g L-1
air merupakan dosis terbaik yang mampu meningkatkan pertumbuhan vegetatif kentang,
meningkatkan produksi umbi per tanaman, per plot dan jumlah umbi. Dosis pupuk daun KNO3
sebesar 12 g L-1 air menghasilkan persentase umbi grade besar dan grade sedang tertinggi
(23.23% dan 28.29%) dan mengurangi persentase umbi grade kecil sampai 51.52%.
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Nutrisi Aeroponik: Pengaruhnya Terhadap Produksi Benih Beberapa
Varietas Kentang (Solanum tuberosum L.)
Aeroponic Nutrition: Effect On Seed Production Of Several potato Varieties
(Solanum tuberosum L.)
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ABSTRACT
The mass propagation of potato seeds using aeroponic methods has been developed in
many countries. The ratio of seed propagation using this method is greater than conventional
methods, however the hydroponic method has not been widely used by potato seed producers
in Indonesia. This research was conducted to determine which nutrients are suitable for the
growth of several potato varieties in aeroponic cultivation. The research was conducted at
IP2TP Margahayu Balitsa in April-December 2017. The experimental design used in this
experiment was a Factorial Complete Randomized Block Design in three replications. The first
factor was type on nutrition (modified ABmix solution, Farran recipe, and Otazu recipe),
whereas the second factor was potato variety (AR08, Granola L., and Medians). There were
nine treatment combination. The results showed that Granola L. and Medians varieties
produced high seed tubers at Farran nutrition, while the AR08 varieties in ABmix nutrition.
Keywords: Solanum tuberosum L., Granola L, ABmix, Hydroponics
ABSTRAK
Perbanyakan massal benih kentang menggunakan metode aeroponik telah banyak
dikembangkan di berbagai negara produsen kentang dunia. Nisbah perbanyakan benih pada
metode ini lebih besar dibandingkan pada metode konvensional, namun metode hidroponik
belum banyak digunakan oleh petani produsen benih kentang di Indonesia. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui nutrisi yang sesuai untuk pertumbuhan beberapa varietas kentang
yang dibudidayakan secara aeroponik. Penelitian dilakukan di IP2TP Margahayu Balitsa, pada
bulan April-Desember 2017. Rancangan percobaan yang digunakan dalam pengujian ini adalah
Rancangan Acak Kelompok Lengkap dengan 9 perlakuan dan tiga ulangan. Sembilan perlakuan
yang diuji adalah kombinasi dari 3 jenis larutan nutrisi yang digunakan (modifikasi larutan
ABmix, Farran recipe (Otazu, 2010), dan Otazu recipe (Otazu, 2010)) dengan 3 varietas
kentang yang telah dilepas oleh Balitsa (AR08, Granola L., dan Medians). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Varietas Granola L. dan Medians sebaiknya diproduksi menggunakan
nutrisi Farran, sedang varietas AR08 sebaiknya diproduksi menggunakan nutrisi ABmix.
Kata kunci: Solanum tuberosum L., Granola L, ABmix, hidroponik
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PENDAHULUAN
Kentang (Solanum tuberosum L.) termasuk salah satu komoditas sayuran penting dan
menjadi salah satu komoditas prioritas dalam program penelitian dan pengembangan di Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Dimyati,
2003). Selain sebagai sumber karbohidrat, kentang merupakan komoditas sayuran bernilai
ekonomis tinggi karena kegunaannya sebagai bahan baku industri, antaralain industri keripik,
kentang goreng, dekstrin dan alkohol (Wattimena, 1994). Diperkirakan konsumsi kentang akan
terus meningkat hingga tahun 2030 (Bruinsma, 2017).
Perbenihan kentang di Indonesia menjadi masalah yang perlu ditangani dengan seksama.
Produksi kentang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Penurunan sebanyak 3.98% terjadi
pada tahun 2016 ke 2017 (BPS, 2017) lalu mengalami kenaikan pada 2018 (BPS, 2019). Benih
bermutu mempengaruhi kualitas dan produktivitas kentang. Ketersediaan benih kentang
berkualitas dalam jumlah yang cukup sangat diperlukan untuk dapat mendukung kebutuhan
produksi yang tinggi demi memenuhi permintaan tersebut. Menurut Prabaningrum et al. (2015),
kebutuhan benih kentang pada tahun 2012 sebesar 1- 1.5 ton/ha (tergantung ukuran benih yang
digunakan) atau rata-rata 1,094,240 – 1,641,360 ton/tahun.
Adopsi benih kentang bermutu dikalangan petani relatif rendah (Sayaka et al., 2011).
Petani umumnya menggunakan benih kentang produksi sendiri atau membeli dari daerah sentra
produksi kentang. Penggunaan benih bersertifikat di Indonesia masih di bawah 15%
(Prabaningrum et al., 2015). Penggunaan benih non sertifikat menyebabkan produktivitas
tanaman rendah karena benih tersebut umumnya telah mengalami degenerasi dan mengandung
penyakit tular benih (Wattimena, 1994).
Petani umumnya sulit mendapatkan benih kentang akibat kelangkaan dan ketidakaturan
pasokan benih yang menyebabkan mahalnya harga benih kentang yang tersedia (Sayaka dan
Hestina, 2011; Sofiari, 2009). Terbatasnya akses petani untuk mendapatkan benih kentang
menyebabkan terganggunya proses diseminasi berbagai teknologi produksi kentang yang telah
dikembangkan oleh Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa). Sebagai contoh, Balitsa telah
menghasilkan 24 varietas unggul kentang, namun demikian tingkat adopsi varietas tersebut di kalangan
petani masih rendah (Hasyim et al., 2013).
Salah satu penyebab rendahnya tingkat adopsi varietas kentang tersebut adalah kurangnya
ketersediaan benih pada waktu diperlukan. Hal tersebut juga terjadi karena kurangnya promosi dan
kegiatan promosi yang kurang terintegrasi dengan kegiatan penelitian.
Indonesia telah mempunyai sistem perbenihan kentang nasional yang sudah berjalan
dengan baik, namun demikian perubahan musim yang tidak menentu menyebabkan pergeseran
pola tanam kentang baik kentang konsumsi maupun kentang untuk benih. Tanaman kentang
umumnya ditanam pada akhir musim hujan, namun akhir-akhir ini pola tanam kentang tidak
menentu tergantung pada ketersediaan air dan benih. Hal tersebut menyebabkan benih kentang
berkualitas tidak dapat tersedia dalam jumlah yang cukup pada waktu yang tepat.
Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu sistem produksi benih kentang alternatif
yang dapat digunakan untuk memproduksi benih kentang berkualitas setiap waktu tanpa
terpengaruh oleh kondisi lingkungan. Produksi benih secara hidroponik sangat potensial untuk
dikembangkan untuk memproduksi benih kentang setiap waktu karena terkendalinya kondisi
mikroklimat dalam sistem ini. Selain itu, metode perbanyakan hidroponik, terutama metode
aeroponik, merupakan metode perbanyakan benih kentang yang efisien karena dapat
menghasilkan nisbah perbanyakan benih sebesar 25-75. Nilai tersebut lebih tinggi
dibandingkan nisbah perbanyakan secara konvensional sebesar 1:1-10 (CIP, 2006).
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Teknik perbanyakan benih secara hidroponik telah terbukti sukses digunakan dalam
memproduksi benih kentang berkualitas secara lebih efisien dibandingkan dengan metode
perbanyakan secara konvensional di lapangan baik dengan bedengan atau container.
Produktivitas produksi pada metode hidroponik dapat mencapai 3 kali lipat dibanding pada
metode konvensional.
Keuntungan lain dari penggunaan metode hidroponik untuk perbanyakan benih, yaitu
tersedianya nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh
dengan optimal, pemanenan ubi mini dapat dilakukan berulang yang memungkinkan dilakukan
pemanenan dilakukan pada waktu tertentu sesuai kebutuhan, dan dapat menghasilkan benih
kentang yang bebas penyakit tular benih (Correa, et al., 2009). Oleh karena itu metode
hidroponik ini sesuai digunakan untuk menghasilnya benih kentang berkualitas seperti yang
disarankan oleh Prabaningrum et al., (2015), yaitu memenuhi standart kesehatan benih (tidak
terserang OPT tular benih seperti virus, bakteri, Phytophtora infestans, kudis/scab (dry rot dan
silver scruf), nematoda); tidak mempunyai cacat mekanis; dan mempunyai ukuran yang sesuai
untuk benih.
Terdapat berbagai metode tanam hidroponik yang banyak digunakan untuk
perbanyakan benih kentang, yaitu metode nutrient film technique (NFT), deep flow technique
(DFT) dan aeroponik (Correa et al., 2009). Metode aeroponik lebih efisien dibanding dua
metode yang lain karena kepadatan tanam pada metode aeroponik lebih tinggi dibanding pada
metode lainnya. Perbedaan utama teknik aeroponik dengan teknik hidroponik lainnya adalah
digunakannya alat pengkabut bertekanan tinggi yang dapat menghasilkan larutan nutrisi
berukuran sangat kecil (5–50 mikrometer) untuk mengalirkan asupan nutrisi yang diperlukan
oleh akar dalam ruang tertutup atau semi tertutup (NASA Web Site Aeroponic High
Performance Food Production, 2009).
Nisbah perbanyakan benih yang dihasilkan dengan teknik aeroponik bervariasi
tergantung varietas, lokasi, variasi teknik yang digunakan. Setiap tanaman kentang dapat
menghasilkan 25 ubi mini/tanaman di Bantaeng, Sulawesi Selatan (Baharuddin, 2006); 60-77
ubi/tanaman di Lima, Peru (CIP, 1996); dan 100 ubi/tanaman di Srilanka (Nugaliyadde et al.,
1995). Pemanenan berulang dapat memicu terbentuknya ubi baru dan pada akhirnya dapat
meningkatkan jumlah ubi yang bisa dipanen (Ritter et al., 2001).
Kebutuhan nutrisi tanaman juga harus diperhatikan untuk meningkatkan produktifitas
dan qualitas produksi. Nutrisi makro utama yang diperlukan dalam perbanyakan benih kentang
adalah Nitrogen, Fosfor dan Kalium, sedang nutrisi makro yang lain berupa Magnesium dan
Kalsium. Selain itu diperlukan beberapa unsur mikro yang meskipun diperlukan dalam jumlah
sedikit, namun harus tersedia bagi tanaman yaitu Boron, zat besi, seng dan tembaga.
Ketersediaan unsur-unsur tersebut dalam jumlah dan waktu yang tepat menjadi kunci
keberhasilan perbanyakan benih menggunakan metode hidroponik (Correa et al., 2009)
Perbanyakan benih kentang menggunakan metode hidroponik sudah banyak
dikembangkan di berbagai negara, namun belum banyak diterapkan di Indonesia. Penelitian
tentang pengunaan metode hidroponik untuk perbanyakan benih kentang di Indonesia antara
lain dilakukan oleh Sofiari et al. (2009) yang telah mengembangkan salah satu metode
hidroponik yaitu metode aeroponik untuk memproduksi benih kentang. Penelitian telah berhasil
mendapatkan teknik aeroponik telah baik dari segi struktur bangun meja tumbuh, komposisi
nutrisi dan waktu aplikasi nutrisi sesuai untuk produksi ubi benih G0. Kegiatan ini bertujuan
untuk mengetahui nutrisi yang tepat untuk perbanyakan benih kentang menggunakan sistem
hidroponik (dalam penelitian ini dipilih metode aeroponik).
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BAHAN DAN METODE
Kegiatan penelitian dilaksanakan screen house produksi benih kentang Balai Penelitian
Tanaman Sayuran (Balitsa), dimulai bulan April 2017 sampai dengan Desember 2017.
Penelitian tentang pengembangan teknik perbanyakan benih kentang dan diseminasi benih
kentang bebas virus yang diproduksi dengan metode hidroponik akan difokuskan pada upaya
untuk mendapatkan benih kentang berkualitas (bebas penyakit tular tanah dan bebas virus)
dengan menggunakan metode hidroponik untuk memenuhi kebutuhan benih kentang nasional.
Kegiatan yang dilakukan yaitu pengelolaan media tanam untuk produksi ubi mini kentang
menggunakan sistem hidroponik. Kegiatan ini meliputi berbagai tahapan, yaitu:
a. Perakitan meja tumbuh (chamber) untuk produksi benih ubi G0 dengan metode aeroponik.
Pada proses produksi benih kentang G0 secara aeroponik diperlukan pembangunan instalasi
bak/boks tanam, pipa nutrisi, dan listrik
b. Perbanyakan benih penjenis (plantlet) kentang melalui kultur jaringan yang dilaksanakan di
Laboratorium Kultur Jaringan Balitsa.
Dalam tahapan ini, benih penjenis kentang varietas AR8, Granola, dan Medians berjumlah
masing-masing 10 botol (100 plantlet) yang peroleh dari Unit Produksi Benih Sumber
(UPBS) Balitsa diperbanyak menggunakan metode kultur jaringan dengan media Murashige
& Skoog (MS). Aklimatisasi plantlet di screen house.
Dalam tahapan ini plantlet yang berasal dari kultur jaringan dipindahtanamkan ke baki
plastik yang berisi media tanam (pupuk kandang, arang sekam dan tanah steril) selama 3
minggu setelah tanam (MST). Setelah 3 MST plantlet hasil aklimatisasi tersebut di stek dan
ditanam dalam pot tray yang berisi media tanam (pupuk kandang dan arang sekam steril).
c. Pengujian mendapatkan nutrisi yang tepat untuk perbanyakan benih kentang menggunakan
metode aeroponik.
d. Tanam
Sebelum stek ditanam, larutan nutrisi dipersiapkan terlebih dahulu pada bak nutrisi.
Pembuatan larutan media MS cair tanpa sukrosa yaitu unsur-unsur hara makro, mikro dan
vitamin. Tanaman di tanam di meja aeroponik menggunakan bantuan rokwoll yang
berfungsi selain untuk menjaga kelembaban daerah perakaran juga menyangga batang agar
tidak jatuh.
Rancangan percobaan yang digunakan dalam pengujian ini adalah Rancangan Acak
Kelompok Lengkap dengan 9 perlakuan dan tiga ulangan. Sembilan perlakuan yang diuji adalah
kombinasi dari 3 jenis larutan nutrisi yang digunakan (modifikasi larutan ABmix, Farran recipe
(Otazu, 2010), dan Otazu recipe (Otazu, 2010)) dengan 3 varietas kentang yang telah dilepas
oleh BALITSA (AR08, Granola, dan Medians).
Parameter yang diamati meliputi pertumbuhan tanaman, analisis tanaman (serapan hara
NPK), hasil dan kualitas panen (kadar air, gula total, kekerasan (penetrometer), susut bobot,
umur panen, lama panen, ukuran ubi). Pengujian virus dilakukan untuk benih yang dihasilkan
tidak mengandung virus PLRV, PVY dan PVX.
Metode Analisis
Data pertumbuhan tanaman dan data panen dianalisis menggunakan program
STATview.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Perakitan Rak Tumbuh
Bak tanam dibuat dari rangka besi, dinding baknya menggunakan sterofoam. Bagian
dalam dan bagian atas bak tanam dilapisi mulsa plastik hitam. Nutrisi di simpan dalam ember
plastik, dialirkan menggunakan pipa paralon dengan didorong pompa dorong, kemudian nutrisi
tersebut di semprotkan dengan nozzle. Sebelum penanaman instalasi bak tanam, pipanisasi dan
ember penyimpanan nutrisi, disterilisasi menggunakan zat kimia (Bayclin).
Meja/bak tumbuh (chamber) aeroponik berdimensi 100 cm x 100 cm x 80 cm (P x L x
T). Bahan meja adalah styrofoam dengan ketebalan 3 cm. Pada styrofoam bagian dalam dan
atas dari bak aeroponik sebaiknya dilapisi plastik hitam untuk menghindari adanya
kemungkinan masuknya sinar matahari (Otazu, 2010). Rangka meja dibuat dari besi siku
sehingga cukup kuat menahan beban. Di dalam bak tanam tersebut terdapat pipa paralon yang
telah di pasangi sprinkle untuk mengalirkan larutan hara dari ember/tangki. Larutan ini
dialirkan secara otomatis. Larutan dalam tangki dipompa dengan menggunakan pompa semprot,
serta frekuensi semprot dengan interval 15 menit mati dan selama 2 menit menyala. Lubang
tanam berdiameter maksimum 2 cm. Jarak antar lubang yaitu 15 cm x 15 cm.

Gambar 1. Bak aeroponik siap untuk digunakan

Perbanyakan benih penjenis (plantlet)
Kegiatan ini dimulai dengan sub kultur planlet dari UPBS yang benar-benar bebas
patogen, baik yang berasal dari virus, bakteri maupun fungi yang kemungkinan terbawa dari
tanaman induknya (Grout, 1990). Planlet di perbanyak pada media MS berupa larutan MS
(Murashige dan Skoog, 1962). Dari proses sub-kulturisasi ini diperoleh 420 plantlet AR08, 600
plantlet Granola dan 500 plantlet Medians yang dipelihara di laboratorium selama satu bulan
sebelum proses aklimatisasi di screen house.

Gambar 2. Sterilisasi peralatan untuk media subkultur plantlet (kiri), pembuatan media sub-kultur (kanan)
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Gambar 3. Persiapan penanaman plantlet di laminar airflow (kiri), proses penanaman
plantlet di media subkultur (tengah, Plantlet kentang hasil proses subkulturisasi
(kanan)

Gambar 4. Plantlet hasil sub kultur: varietas Granola L (kiri), varietas AR08 (tengah), varietas Medians (kiri)

Aklimatisasi dan Perbanyakan Stek
Setelah jumlah planlet mencukupi, planlet diaklimatisasi di rumah kasa. menggunakan
media campuran kompos dan arang sekam dengan perbandingan 1 : 3 (V:V) yang sudah di
sterilkan dengan uap panas selama 3-4 jam/ 80 0C. Tanaman induk induk stek umur 3 MST
kemudian di stek dan ditanam menggunakan media yang serupa pada pot tray untuk diakarkan.
Hasil stek yang telah berumur 2 MST siap dipindah tanam ke meja aeroponik. Menurut Won et
al. (2008), penggunaan stek dalam penanaman sistem aeroponik lebih baik dibandingkan jika
menggunakan tunas ubi dan planlet invitro.
Plantlet dibersihkan dari media agar di air yang mengalir, lalu ditanam di baki/bak
tanam selama 3 minggu. Setelah 3 minggu dilakukan penyetekan. Stek kemudian ditanam di
pot trey selama 2 MST. Media yang digunakan untuk penanaman adalah campuran arang sekam
dan pupuk kandang steril. Stek tanaman berumur 2 minggu sudah siap untuk dipindah tanamkan
pada bak aeroponik. Stek dicabut dari tray, kemudian akarnya dibersihkan dari sisa media
tanam menggunakan air mengalir. Setelah dibersihkan kemudian akarnya dililit rogwoll lalu di
masukkan ke lubang tanam yang dibuat pada bak tanam. Jarak tanam yang digunakan 15 cm x
15 cm.

Gambar 5. Plantlet kentang yang berasal dari Lab.
kultur jaringan disimpan di screen house
selama 2 hari

Gambar 6. Plantlet kentang dikeluarkan dari botol
media
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Gambar 7. Pencucian plantlet kentang untuk
menghilangkan media agar

Gambar 9. Media tanam steril

Gambar 11. Indukan stek varietas AR08 umur
13 HST

Gambar 8. Plantlet kentang yang sudah di cuci

Gambar 10. Proses penanaman plantlet untuk indukan
stek

Gambar 12. Indukan stek varietas Medians umur 13
HST

Gambar 13. Stek kentang varietas Granola siap untuk ditanam di bak tanam aeroponik

Nutrisi dan Aplikasinya
Tiga jenis larutan nutrisi yang digunakan adalah modifikasi larutan ABmix, Farran
recipe (Otazu, 2010), dan Otazu recipe (Otazu, 2010). Timbang unsur-unsur hara sesuai dengan
masing-masing recipe, kemudian masukan dalam gelas piala berisi aquadest ± 700 ml, lalu aduk
hingga larut merata. Setelah itu larutan dipindahkan kedalam labu takar 1 liter yang telah dibilas
aquadest. Gelas piala bilas dengan aquadest 50 ml 2 – 3 kali dan air bilasannya dituang kedalam
labu takar. Kemudian tambahkan aquadest hingga volume larutan tepat 1 liter. Pindahkan
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larutan kedalam erlenmeyer/botol reagent ukuran 1 liter, diberi label masing-masing recipe dan
ditutup rapat. Simpan pada suhu kamar. pH larutan nutrisi antara 5.7 - 6. pH nutrisi terlalu tinggi
dapat diturunkan dengan pemberian KCL dan bila terlalu rendah dapat ditingkatkan
menggunakan NaoH.
Tanam
Sebelum stek ditanam, larutan nutrisi dipersiapkan terlebih dahulu pada bak nutrisi.
Tanaman di tanam di meja aeroponik menggunakan bantuan rogwoll yang berfungsi selain
untuk menjaga kelembaban daerah perakaran juga menyangga batang agar tidak jatuh.
Kemudian nutrisi disemprotkan dengan interval 15 menit selama 2 menit. Larutan nutrisi di
periksa setiap hari agar EC selalu berkisar anatar 1.7 - 2 dengan pH antara 5.7 - 6. pH nutrisi
terlalu tinggi dapat diturunkan dengan pemberian KCL dan bila terlalu rendah dapat
ditingkatkan menggunakan NaoH. Untuk mengukur kepekatan larutan (EC) menggunakan alat
EC-meter dan untuk mengukur kemasaman larutan (pH) menggunakan pH-meter. Apabila
kemasaman larutan (pH) tinggi, maka larutan diberikan asam pospat untuk menurunkan
keasaman larutan (pH). Selama satu minggu awal, paranet hitam dipasang di atas meja tumbuh
untuk mengurangi panas yang masuk dan mengenai tanaman.

Gambar 14. Perendaman rogwoll pada larutan fungisida (atas), stek kentang varietas siap untuk
ditanam di bak tanam aeroponik (bawah)

Gambar 15. Stek plantlet dililit rogwoll (kiri), penanaman stek plantlet pada bak tanam aeroponik

Hasil pengamatan perameter pertumbuhan tanaman kentang yang diproduksi pada bak
aeroponik meliputi pengamatan tinggi tanaman, diameter batang, luas kanopi, kandungan
klorofil dan pengamatan morfologi tanaman. Pengamatan tinggi tanaman, diameter batang, luas
kanopi, kandungan klorofil dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada saat tanaman berumur 20,
30 dan 45 hari setelah tanam. Rekapitulasi hasil analisis sidik ragam pengamatan tersebut dapat
dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Rekapitulasi analisis ragam pengaruh nutrisi dan varietas terhadap karakter tanaman
Karakter
Tinggi Tanaman
Pengamatan ke satu
Pengamatan ke dua
Pengamatan ke tiga
Diameter batang
Pengamatan ke satu
Pengamatan ke dua
Pengamatan ke tiga
Luas kanopi
Pengamatan ke satu
Pengamatan ke dua
Pengamatan ke tiga
Kandungan klorofil
Pengamatan ke satu
Pengamatan ke dua
Pengamatan ke tiga

Varietas

Nutrisi

Interaksi Varietas x Nutrisi

20.3333 **
12.1898 **
6.4058 **

1.7322 ns
0.2304 ns
2.7020 ns

0.7726 ns
1.3168 ns
0.7363 ns

20.0412 **
6.4631 **
1.5484 ns

28.8232 **
4.5837 *
1.6254 ns

0.5155 ns
0.2348 ns
0.8055 ns

26.8467 **
12.8632 **
2.8777 ns

4.2490 *
1.9582 ns
0.8601 ns

0.7836 ns
0.1152 *
2.0511 ns

1.7521 ns
0.7306 ns
2.4132 ns

0.0620 ns
7.3449 **
6.6333 **

0.8064 ns
2.0203 ns
3.5048 *

Tidak terdapat perbedaan yang nyata pada tinggi tanaman akibat pengaruh nutrisi, pada
pengamatan pertama sampai ketiga, namun terdapat perbedaan yang nyata antar varietas (Tabel
2). Tinggi tanaman varietas Medians paling tinggi dibandingkan pada vaerietas Granola dan
AR08. Hal tersebut disebabkan karena karakter tinggi varietas Medians lebih tinggi dibanding
varietas lainnya yang diuji. Dari pengamatan pertama sampai ketiga tidak ada pengaruh
interaksi varietas dengan nutrisi terhadap tinggi tanaman.
Tabel 2. Pengaruh interaksi varietas dengan nutrisi terhadap tinggi tanaman
Perlakuan
Pengamatan 1
Varietas
Granola
Medians
AR08
Nutrisi
Farran
AB Mix
Otazu

Tinggi Tanaman (cm)
Pengamatan 2

Pengamatan 3

23.67 b
47.38 a
47.38 a

37.56 b
76.04 a
53.09 b

48.62 b
83.84 a
54.60 a

41.57 a
37.51 a
47.07 a

58.09 a
52.49 a
57.11 a

69.22 a
48.22 a
69.62 a

Keterangan: Angka rerata yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada kolom yang sama (pada kelompok
perlakuan yang sama yaitu kelompok varietas dan kelompok nutrisi) tidak berbeda nyata menurut uji
gugus rata-rata Tukey pada taraf 5%.

Pada pengamatan ketiga, tidak terdapat perbedaan yang nyata pada diameter batang baik
akibat pengaruh nutrisi maupun pengaruh varietas yang digunakan (Tabel 3). Namun demikian,
pada pengamatan pertama dan kedua terdapat perbedaan diameter batang akibat pengaruh
nutrisi maupun pengaruh varietas yang digunakan. Dari pengamatan pertama sampai ketiga
tidak ada pengaruh interaksi antara varietas dengan nutrisi terhadap diameter batang.
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Tabel 3. Pengaruh dan interaksi varietas dengan nutrisi terhadap diameter batang
Perlakuan
Varietas
Granola
Medians
AR08
Nutrisi
Farran
AB Mix
Otazu

Pengamatan 1

Diameter batang (mm)
Pengamatan 2

Pengamatan 3

2.52 b
3.61 a
3.30 a

2.70 b
2.06 a
3.50 ab

3.32 a
4.28 a
3.82 a

2.38 b
3.68 a
3.37 a

2.77 b
3.86 a
3.63 ab

3.26 a
3.94 a
4.22 a

Keterangan: Angka rerata yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada kolom yang sama (pada kelompok
perlakuan yang sama yaitu kelompok varietas dan kelompok nutrisi) tidak berbeda nyata menurut uji
gugus rata-rata Tukey pada taraf 5%.

Kentang varietas Medians mempunyai luas kanopi paling tinggi, sedangkan Granola
mempunyai luas kanopi paling kecil (Tabel 4). Pada pengamatan pertama terdapat perbedaan
diameter batang akibat pengaruh nutrisi maupun pengaruh varietas yang digunakan dan pada
pengamatan kedua terdapat pengaruh interaksi antara varietas dengan nutrisi terhadap luas
kanopi (Tabel 1 dan Tabel 5).
Tabel 4. Pengaruh dan interaksi varietas dengan nutrisi terhadap luas kanopi
Perlakuan
Varietas
Granola
Medians
AR08
Nutrisi
Farran
AB Mix
Otazu

Pengamatan 1

Luas kanopi (cm2)
Pengamatan 2

Pengamatan 3

145.49 b
395.69 a
370.96 a

410.71 a
660.31 a
436.11 a

242.55 b
347.73 a
321.96 ab

527.91 a
417.84 a
561.38 a

Keterangan: Angka rerata yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada kolom yang sama (pada kelompok
perlakuan yang sama yaitu kelompok varietas dan kelompok nutrisi) tidak berbeda nyata menurut uji
gugus rata-rata Tukey pada taraf 5%.

Nutrisi ABmix dan Farran memberikan pengaruh baik pada varietas Medians dan AR08,
namun tidak pada Granola. Meskipun kemudian pada pengamatan ketiga, tidak terdapat
perbedaan yang nyata pada luas kanopi baik akibat pengaruh nutrisi maupun pengaruh varietas
yang digunakan (Tabel 4).
Tabel 5. Pengaruh dan interaksi varietas dengan nutrisi terhadap luas kanopi pada pengamatan
ke dua
Granola
Medians
AR8

Farran
170.40 bA
483.60 aA
475.80 aA

ABMix
265.87 bA
599.47 aA
541.67 abA

Otazu
341.67 aA
586.27 aA
571.60 aA

Keterangan: Angka rerata yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada kolom yang sama dan huruf besar pada
baris yang sama tidak berbeda nyata menurut uji gugus rata-rata Tukey pada taraf 5%.

Kandungan klorofil pada ketiga varietas kentang pada pengamatan pertama dan kedua
tidak berbeda nyata (Tabel 1 dan Tabel 6). Namun penggunaan nutrisi yang berbeda
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memberikan perbedaan nyata terhadap kandungan klorofil pada varietas yang berbeda terutama
pada pengamatan ketiga (Tabel 7). Kandungan klorofil tertinggi diperoleh pada varietas
kentang yang mendapatkan nutrisi Farran dan yang terkecil pada varietas AR08 yang
mendapatkan nutrisi ABmix (Tabel 7). Dengan kandungan klorofil yang tinggi diharapkan
produksi ubi yang dihasilkan juga tinggi.
Tabel 6. Pengaruh dan interaksi varietas dengan nutrisi terhadap kandungan klorofil
Varietas
Granola
Medians
AR8
Nutrisi
Farran
AB Mix
Otazu

Pengamatan 1
29.84 a
34.50 a
36.28 a

Kandungan klorofil (gr/L)
Pengamatan 2
39.87 a
36.82 a
36.46 a

34.25 a
33.07 a
33.29 a

Pengamatan 3

44.50 a
35.20 b
33.44 b

Keterangan: Angka rerata yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada kolom yang sama (pada kelompok
perlakuan yang sama yaitu kelompok varietas dan kelompok nutrisi) tidak berbeda nyata menurut uji
gugus rata-rata Tukey pada taraf 5%.

Tabel 7. Pengaruh dan interaksi varietas dengan nutrisi terhadap kandungan klorofil pada
pengamatan ke tiga
Granola
Medians
AR8

Farran
45.8800 aA
33.9267 aA
41.1867 aA

ABMix
40.6067 aAB
22.7333 bA
18.2333 bB

Otazu
26.1267 aB
33.7200 aA
33.2733 aAB

Keterangan: Angka rerata yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada kolom yang sama dan huruf besar pada
baris yang sama tidak berbeda nyata menurut uji gugus rata-rata Tukey pada taraf 5%.

Pengamatan pada saat panen menunjukkan bahwa jumlah ubi/tanaman tertinggi pada
varietas Granola dan Medians dicapai pada tanaman yang mendapatkan Nutrisi Farran, sedang
jumlah ubi/tanaman tertinggi pada varietas AR08 diperoleh pada tanaman yang mendapatkan
nutrisi ABmix (Gambar 16).

Gambar 16. Pengaruh varietas dan nutrisi terhadap jumlah ubi/tanaman

Berat ubi/tanaman tertinggi dicapai pada varietas AR08 yang diberi larutan Nutrisi
ABmix. Berat ubi tertinggi pada Varietas Granola juga diperolah pada tanaman yang
mendapatkan nutrisi ABmix. Sedangkan berat ubi tertinggi pada Varietas Medians diperoleh
pada tanaman yang mendapatkan nutrisi Farran (Gambar 17). Jumlah ubi busuk pada varietas
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Rata-rata berat ubi/ tanaman

Medians lebih tinggi dibanding varietas lainnya, dan jumlah ubi busuk tert inggi pada varietas
Medians yang diberi nutrisi Otazu (Gambar 18).
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Gambar 17. Pengaruh varietas dan nutrisi terhadap berat ubi/tanaman
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Gambar 18. Pengaruh varietas dan nutrisi terhadap jumlah ubi busuk/tanaman

Berdasarkan data panen tersebut, varietas Granola dan Medians sebaiknya diproduksi
menggunakan nutrisi Farran, sedang varietas AR08 sebaiknya diproduksi menggunakan nutrisi
ABmix. Pengujian virus dilakukan pada semua bak perlakuan, dan terdapat 23 sampel yang
terkena virus PLRV, PVX, PVY, atau PVS baik secra individu maupun bersama-sama. Benih
kentang yang terbukti mengandung virus dipisahkan dan tidak akan digunakan pada kegiatan
selanjutnya.
KESIMPULAN
Varietas Granola L. dan Medians sebaiknya diproduksi menggunakan nutrisi Farran,
sedang varietas AR08 sebaiknya diproduksi menggunakan nutrisi ABmix.
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ABSTRACT
Pakcoy (Brassica rapa L.) is a type of plant that classified as horticultural. Pakcoy is
widely consumed by Indonesians because it contains nutrients form of several proteins and
vitamins that are good for health, also it has high economic value. The high demand for pakcoy
indicates the high demand for this vegetable. However, this is constrained by the limited
agricultural land which is getting narrower especially in urban areas. Therefore, the aim of
this study was to determine the cultivation techniques could be an alternative for pakcoy
production with limited land use. Hydroponics is considered to be an alternative for this
problem, because it doesn’t require large area. The hydroponic pakcoy using the NFT
(Nutrient Film Technique) system is a technique by providing nutrient solutions through a very
shallow circulation flow with continuous flow for 24 hours. The method used was observation,
discussion and interviews and data collection. NFT hydroponic pakcoy include seeding,
irrigation, planting and maintaining plants to harvest. The results obtained that the average
weight of pakcoy with the NFT hydroponic system is 116.3 grams with a selling price of IDR
30,000 per kilogram. Hydroponic NFT system can optimize the growth of pakcoy compared to
others.
Keywords: Horticulture, nutrient film, urban farming
ABSTRAK
Tanaman pakcoy (Brassica rapa L.) merupakan salah satu jenis tanaman yang tergolong
dalam tanaman hortikultura. Pakcoy banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena
memiliki kandungan gizi berupa beberapa protein dan vitamin yang baik bagi kesehatan, juga
nilai ekonominya yang tinggi. Banyaknya permintaan akan pakcoy menandakan tingginya
kebutuhan masyarakat akan sayuran ini. Namun, hal tersebut terkendala pada terbatasnya lahan
pertanian yang semakin hari semakin sempit terutama di daerah perkotaan. Oleh sebab itu,
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik budidaya yang dapat menjadi
alternatif produksi tanaman pakcoy dengan pemanfaatan lahan yang terbatas. Hidroponik dirasa
dapat menjadi alternatif pada permasalahan ini, karena keunggulan hidroponik adalah tidak
membutuhkan lahan yang luas. Teknik budidaya pakcoy hidroponik dengan sistem NFT
(Nutrient Film Technique) merupakan teknik dengan pemberian larutan nutrisi melalui aliran
sirkulasi yang sangat dangkal dengan aliran terus-menerus selama 24 jam. Metode yang
dilakukan yaitu observasi, diskusi dan wawancara serta pengumpulan data. Teknik budidaya
pakcoy hidroponik NFT yaitu pembibitan, pengairan, penanaman dan pemeliharaan tanaman
hingga panen. Hasil yang diperoleh yaitu rata – rata berat sayur pakcoy dengan sistem
hidroponik NFT adalah 116.3 gram dengan harga jual Rp 30.000,- per kilogram. Teknik
budidaya dengan sistem hidroponik NFT dapat mengoptimalkan pertumbuhan tanaman pakcoy
dibandingkan dengan yang lain.
Kata kunci: Hortikultura, nutrient film, urban farming
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PENDAHULUAN
Sektor hortikultura merupakan bagian penting dalam pemenuhan kecukupan kebutuhan
pangan. Jenis tanaman yang tergolong dalam hortikultura ialah sayuran, buah, tanaman hias
dan tanaman obat-obatan. Pakcoy (Brassica rapa L.) merupakan salah satu jenis tanaman
hortikultura yang cukup populer sehingga banyak dibudidayakan oleh petani. Namun saat ini,
ketersediaan lahan pertanian semakin tergerus sehingga pembudidaya pakcoy harus memutar
otak untuk mendapatkan produksi yang optimal. Dengan lahan yang terbatas, petani dituntut
untuk tetap menghasilkan produk pertanian baik untuk pemenuhan pribadi maupun sebagai
penunjang ekonomi (Pristiana dan Andjarwati, 2018).
Salah satu metode yang digunakan dalam optimalisasi budidaya pakcoy yaitu
hidroponik. Teknik budidaya tanaman secara hidroponik merupakan upaya intensifikasi yang
dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan lahan dan penggunaan pupuk
(Ardian, 2007) dengan menggunakan air dan nutrisi tanpa menggunakan media tanah.
Hidroponik dapat diusahakan di berbagai tempat baik di kota, di desa, di lahan terbuka, ataupun
di atas apartemen sekalipun, tidak mengenal musim, dan tidak memerlukan lahan yang luas
dibandingkan dengan budidaya pada lahan pada umumnya. Keuntungan yang lain yaitu
pemeliharaan tanaman hidroponik dikatakan lebih terjamin dilihat dari sanitasi tempat, media
tanam, dan keamanan karena terlindung dari terpaan angina besar dan hujan, serangan hama
dan penyakit tanaman juga relatif kecil, serta tanaman lebih sehat dan produktivitas lebih tinggi
(Purbajanti et al., 2017).
NFT (nutrient film technique) merupakan model budidaya hidroponik dengan
meletakkan akar tanaman pada lapisan air yang dangkal. Air tersebut tersirkulasi dan
mengandung nutrisi sesuai kebutuhan tanaman. Perakaran bisa berkembang di dalam larutan
nutrisi (Lingga, 2011). Salah satu kelebihan dari sistem ini yaitu memungkingkan tanaman
dapat berproduksi sepanjang tahun (Susilawati, 2019). Sumber nutrisi yang digunakan dalam
hidroponik yaitu dengan menggunakan pupuk atau sering disebut dengan larutan AB mix.
Kandungan unsur hara yang terkandung dalam 5000 g larutan AB mix yaitu Ca (NO3) 21.100
g, K(NO3)2 530 g, Fe 86 g, dan MgSO4 4.2 g (Mairusmianti, 2011).
Dari uraian di atas, sistem NFT dalam budidaya pakcoy dianggap mampu menjadi
terobosan dalam efisiensi lahan pertanian. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini yaitu
untuk mengkaji teknik budidaya pakcoy hidroponik menggunakan sistem NFT sebagai
alternatif budidaya sayuran pada lahan terbatas.
BAHAN DAN METODE
Alat dan bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih pakcoy, rockwool, larutan
nutrisi, dan pestisida. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pH-meter, timbangan
digital, gembor, sprayer, dan rangkaian sistem NFT yang terdiri dari sumur nutrisi, pipa primer,
pipa sekunder, selang penyalur nutrisi, serta pipa pembuangan.
Metode penelitian
Pada penelitian ini dilakukan observasi, diskusi dan wawancara serta pengumpulan
data. Untuk mengetahui efektifitas sistem hidroponik NFT pada tanaman pakcoy, berat segar
tanaman dijadikan parameter utama. Sepuluh tanaman yang dianggap mewakili dijadikan
sampel dan sebagai pembanding dilakukan studi literatur dari hasil budidaya pada budidaya
pakcoy menggunakan media tanah.
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Pelaksanaan penelitian
1. Pembuatan konstruksi hidroponik NFT
Dalam pembuatan konstruksi hidoponik NFT, terlebih dahulu menyiapkan alat dan
bahan yang dibutuhkan, kemudian dilakukan perakitan alat. Pemasangan bak nutrisi diletakkan
sejajar dengan ketinggian minimum dari ujung outlet pipa/talang diikuti pemasangan pipa
talang. Setelah itu, pipa lateral yang telah dilengkapi dengan inglet dipasang pada bak nutrisi.
2. Persemaian tanaman
Penyemaian benih pakcoy dilakukan dengan media roockwool menggunakan wadah
plastik/nampan. Media dilubangi untuk menyemai benih. Benih yang sudah diletakkan pada
rockwool dipindahkan ke talang pengairan. Pengairan dilakukan dengan membasahi bagian
lubang yang berisi benih dengan debit air yang kecil supaya benih tidak keluar dari lubang.
3. Pemindahan tanaman ke sistem hidroponik
Benih yang telah diletakkan pada media dibiarkan satu minggu hingga benih sudah
mulai berkecambah. Bibit yang memiliki minimal 2 helai daun kemudian dipindahkan ke talang
hidroponik.
4. Pemeliharaan
Pemeliharaan terdiri dari pengecekkan pH dan kepekatan nutrisi, perawatan talang
hidroponik, dan pengendalian OPT. Pada fase tanaman remaja dan dewasa, standar nilai ppm
seluruh tanaman yaitu sekitar 1,200 ppm, sedangkan standar nilai pH yaitu pada kadar 5.5-6.5.
Perawatan talang hidroponik dimaksudkan untuk memaksimalkan kelancaran aliran irigasi.
dengan cara kultur teknis dan pemasangan trap.
5. Panen dan pascapanen
Pemanenan pakcoy dilakukan ketika tanaman mencapai umur sekitar 4 minggu. Panen
dilakukan pagi dan sore hari untuk mencegah layu pada tanaman. Setelah itu tanaman yang
telah dipanen dilakukan penyortiran bagian tanaman yang rusak kemudian dikemas ke dalam
plastik packing dan disimpan di dalam kulkas.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hidroponik ialah cara bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah melainkan
menggunakan air atau bahkan porous (Lingga, 2005). Teknik budidaya tanaman secara
hidroponikmerupakan salah satu upaya intensifikasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam penggunaan lahan dan penggunaan pupuk (Ardian, 2007). Menurut Wibowo
dan Asriyanti (2013) pemeliharaan tanaman hidroponik dikatakan lebih mudah karena tempat
tempat budidayanya relative bersih, media tanam steril, tanaman terlindung dari terpaan hujan,
serangan hama dan terserang penyakit tanaman juga relative kecil, serta tanaman lebih sehat
dan produktivitas lebih tinggi. Pakcoy merupakan salah satu jenis sayuran yang dapat
dibudidayakan dengan menggunkan teknik hidroponik.
Hidroponik NFT merupakan pemberian larutan nutrisi melalui aliran sirkulasi yang
sangat dangkal (Indrawati et al., 2012). Hidrponik NFT juga merupakan cara bercocok tanam
di air dengan melarut nutrisi didalamnya. Pada desain hidroponik secara NFT merupakan
bentuk terbaik untuk dapat mengoptimalkan pertumbuhan sawi hijau (Brassica juncea L.)
dibandingkan dengan desain hidroponik genangan (floating hidroponik), desain tetes (drip
system) dan desain aeroponik (Anjeliza et al., 2013). Metode ini memiliki beberapa kelebihan
yaitu memanfaatkan air yang tersirkulasi sebagai media tanam agar memperoleh air, nutrisi dan
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oksigen sehingga dapat mempercepat pertumbuhan tanaman dengan hasil yang baik (Pancawati
dan Yulianto, 2016).
Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa teknik budidaya pakcoy
hidroponik dengan system NFT yaitu penyemaian atau pembibitan, pengairan, penanaman dan
pemeliharaan tanaman hingga panen dan pasca panen. Hal ini telah dengan hasil penelitian
Susilawati (2019) dimana teknik budidaya tanaman pakcoy diawali dengan pembibitan
kemudian persiapan larutan nutrisi, penanaman, perawatan hingga panen dan pasca panen.
Pada penelitian ini penyemaian dilakukan dengan menggunakan roockwool. Kemudian
benih yang sudah diletakkan pada rockwool dipindahkan ke talang pengairan. Pengairan
dilakukan dengan membasahi bagian lubang yang terisi benih, dengan debit air yang kecil
supaya benih tidak keluar dari lubang. Benih dibiarkan satu minggu hingga benih sudah mulai
berkecambah dan tumbuh minimal 2 helai daun sehingga menjadi bibit pakcoy. Bibit kemudian
dipindahkan ke talang hidroponik. Pada sistem hidroponik NFT tanaman budidaya ditempatkan
dalam net pot yang di masukkan ke dalam lubang-lubang yang sudah disiapkan pada pipa. Air
yang berisi larutan nutrisi akan mengalir sepanjang bagian dalam pipa. Dalam irigasi sitem NFT
air dialirkan kederetan akar tanamn secara dangkal (Indrawati et al., 2012). Akar tanaman harus
bisa mencapai air yang mengalir tersebut supaya kebutuhan nutrisi nya tetap terpenuhi. Larutan
nutrisi atau zat hara merupakan sumber makanan bagi tanaman. Hidroponik NFT merupakan
dalam kategori sistem tertutup, pada sistem tertutup air yang bersirkulsi selama 24 jam terusmenerus atau juga dapat diatur pada waktu-waktu tertentu.
Pemeliharaan meliputi, pengecekkan pH dan kepekatan nutrisi, perawatan talang
hidroponik, dan pengendalian OPT. Standar nilai ppm seluruh tanaman pada fase tanaman
remaja dan dewasa ialah sekitar 1,200 ppm. Untuk standar nilai pH yaitu pada kadar 5.5-6.5
dimana pada nilai tersebut menunjukkan pH yang netral. Jika kadar pH melebihi 6.5 atau
dikatakan basa maka harus ditambah penurun pH menggunakan larutan HNO3. Namun jika
kadar pH dibawah 5.5 atau dapat dikatan asam, maka harus ditambahkan air hingga kadar pH
nya naik menjadi 5.5. Perawatan talang hidroponik dimaksudkan untuk memaksimalkan
kelancaran aliran irigasi. perawatan aliran irigasi penting untuk menunjang pertumbuhan
tanaman. Jika selang untuk irigasi mengalami penyumbatan akibat penumpukan oleh kotoran
maka akan menghambat
pertumbuhan tanaman. Tanaman budidaya akan menjadi layu
bahkan mati jika aliran irigasinya terganggu.
Pengendalian OPT dilakukan dengan cara kultur teknis dan pemasangan trap. Hama
yang menyerang tanaman pakcoy adalah kutu daun dan ulat penggerek. Untuk dapat mengatasi
masalah tersebut dapat dilakukan monitoring tanaman yang terserang dengan cara mencabut
atau mengambil bagian daun yang terserang. Selain itu, untuk mencegah masalah tersebut
dilakukan pemasangan yellow trap. Pada budidaya pakcoy hidroponik dengan system NFT
tidak menggunakan pestisida untuk menekan populasi hama. Pada sistem ini juga memiliki
kelemahan utama yaitu ketika ada tanaman yang terserang penyakit, maka tanaman yang
lainnya mampu beresiko ikut terkontaminasi. Jika terjadi hal tersebut sebaiknya tanaman yang
terserang segera dibuang. Selain itu, biaya untuk kontruksi dan pembuatan hidroponik NFT
biasanya lebih mahal dibandingkan dengan pembuatan sistem hidroponik lainnya. Pada saat
menjalankan sistem hidroponik NFT, ketersediaan listrik lah yang menjadi hal penting supaya
air masih tetap mengaliri akar tanaman (Arifin, 2016).
Kegiatan pemanenan pakcoy dilakukan pada saat tanaman mencapai umur sekitar 4
minggu. Panen dilakukan pagi dan sore hari untuk mencegah layu pada tanaman. Setelah itu
pasca panen dilakukan dengan menyortir bagian tanaman yang rusak kemudian dikemas ke
dalam plastik packing dan disimpan di dalam kulkas.
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Sistem hidroponik NFT (Nutrient FilmTechnique). Sistem NFT merupakan pemberian
larutan nutrisi melalui aliran sirkulasi yang sangat dangkal dan dialirkan terus-menerus selama
24 jam. Nutrisi di alirkan dari sumur larutan nutrisi hingga sampai ke selang yang berada di
talang-talang hidroponik. Rangkaian sistem NFT terdiri dari sumur nutrisi, pipa primer, pipa
sekunder, selang penyalur nutrisi, pipa pembuangan, dan kembali lagi pada sumur nutrisi.

Gambar 1. Sistem aliran NFT (a) sumur larutan nutrisi, (b) pipa sekunder,(c) selang penyalur larutan nutrisi

Supaya mencapai hasil yang maksimal pada penerapan budidaya hidroponik NFT
(Nutrient Film Technique) hal yang harus diperhatikan ialah panjang pipa dan jarak tanam. Pipa
yang terlalu panjang akan mengakibatkan defisiensi nitrogen. Dan jarak tanam yang terlalu
rapat akan mengakibatkan persaingan unsur hara. Persaingan unsur hara juga dapat terjadi
akibat terhambatnya aliran akibat pertumbuhan akar yang terlalu lebar di dalam pipa apabila
jarak tanam terlalu dekat (Suhardiyanto, 2010)
Tabel 1. Berat tanaman pakcoy dengan sistem hidroponik NFT
No. Contoh tanaman
1.
Sampel 1
2.
Sampel 2
3.
Sampel 3
4.
Sampel 4
5.
Sampel 5
6.
Sampel 6
7.
Sampel 7
8.
Sampel 8
9.
Sampel 9
10.
Sampel 10
Jumlah
Rata-rata

Berat (gram)
102
122
104
100
148
104
136
129
118
100
1.163
116.3

Dari data yang diperoleh seperti pada tabel 1, berat tanaman pakcoy dengan
menggunakan teknik budidaya sistem hidroponik NFT rata – rata adalah 116.3 gram per
tanaman. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Vivonda et al., (2016) rata – rata
berat segar pakcoy per tanaman yang ditanam di tanah tanpa perlakuan penambahan pupuk
adalah 16, 27 gram (tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa dengan sistem hidroponik NFT berat
segar tanaman pakcoy lebih besar dibandingkan dengan berat segar tanaman pakcoy yang
ditanam secara konvensional pada lahan sawah.
Tabel 2. Rata-rata berat segar per tanaman tanaman pakcoy dengan pemberian pupuk bokashi
(Vivonda et al., 2016)
Perlakuan
0 ton pupuk bokashi/ha
1 ton pupuk bokashi/ha

Berat Segar per Tanaman (g)
16.27 c
23.12 b
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Perlakuan
2 ton pupuk bokashi/ha
3 ton pupuk bokashi/ha
4 ton pupuk bokashi/ha

Berat Segar per Tanaman (g)
42.12 a
43.37 a
45.75 a

Dari hasil penelitian ini, harga tanaman pakcoy yang dipanen adalah Rp. 30,000,- per
kilogram. Harga tersebut termasuk lebih mahal dibandingkan dengan pakcoy dengan sistem
konvensional. Menurut Kiswani et al., (2019) harga pokok produksi pakcoy pada PT A
Lembang, Jawa Barat adalah Rp. 14,404,- dengan harga jual pakcoy adalah Rp. 20,165,- per
kilogram. Bustami dan Nurlela (2010) menjelaskan harga pokok produksi adalah gabungan dari
seluruh komponen biaya yang dikeluarkan pada proses produksi. Jadi harga jual didapatkan
dari harga pokok produksi ditambahkan dengan margin keuntungan yang diinginkan oleh
perusahaan atau produsen.
KESIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan hasil bahwa teknik budidaya tanaman
pakcoy dengan sistem hidroponik NFT yaitu penyemaian atau pembibitan, kemudian pengairan,
penanaman dan pemeliharaan tanaman hingga panen dan pasca panen. Dengan menggunakan
sistem hidroponik NFT, rata-rata berat tanaman pakcoy lebih besar dibandingkan dengan
budidaya di lahan pertanian yaitu 116.3 gram per tanaman. Selain itu keuntungan yang
didapatkan juga lebih besar karena harga jual pakcoy dengan sistem hidroponik NFT yang lebih
tinggi yaitu Rp. 30,000,- per kilogram. Oleh karena itu, dengan menggunakan sistem
hidroponik NFT dapat meningkatkan produksi tanaman pakcoy dan keuntungan yang
dihasilkan lebih optimal.
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ABSTRACT
Tomatoes (Lycopersicon esculentum L.) are needed and liked by the community. Using
excessive fertilizers is inefficient, it needed to observe using slow release fertilizers and GA3 to
increase production. The purpose is to obtaining data on the tomato plants response due to GA3
and slow release NPK. The research was conducted in Sooko District, Mojokerto Regency using
factorial completely randomized design. The GA3 concentration is 0 ppm (H0), 50 ppm (H1),
100 ppm (H2), 150 ppm (H3). The NPK dosage is 300 kg/ha (P0), slow release NPK 200 kg/ha
(P1), 250 kg/ha (P2), 300 kg/ha (P3). The observations were plant height, total leaves, age at
flowers appeared, total flowers, fruit set, total fruits per plant per harvest period and per plant,
fruit weight per plant per harvest period and per plant. The results showed significant
interaction with plant height, total leaves, fruit weight per plant per harvest period and per
plant. H2 (GA3 100 ppm) had a very significant effect on the age at flowers appeared, total
flowers, total fruits per plant per harvest period and per plant. P3 (slow release NPK 300 kg/ha)
had a very significant effect on plant height and fruit weight per plant per harvest period.
Keywords: Tomato plants, growth, production, slow release NPK fertilizer
ABSTRAK
Tanaman tomat (Lycopersicon esculentum L.) banyak dibutuhkan dan disenangi
masyarakat. Penggunaan pupuk yang berlebih tidak efisien, perlu dilakukan percobaan
penggunaan pupuk slow release dan hormon GA3 untuk peningkatan produksi. Tujuan
mendapatkan data serta informasi respon tanaman tomat akibat pemberian giberelin (GA3) dan
NPK slow release. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.
Menggunakan Rancangan Acak Lengkap faktorial. Konsentrasi giberelin (GA3) terdiri atas 0
ppm (H0), 50 ppm (H1), 100 ppm (H2), 150 ppm (H3). Dosis NPK 300 kg/ha (P0), NPK slow
release 200 kg/ha (P1), 250 kg/ha (P2), 300 kg/ha (P3). Pengamatannya yaitu tinggi tanaman,
jumlah daun, umur muncul bunga, jumlah bunga, fruit set, jumlah buah per tanaman per periode
panen, dan total per tanaman, bobot buah per tanaman per periode panen, dan bobot buah total
per tanaman. Hasil menujukkan bahwa terdapat interaksi nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah
daun, bobot buah per tanaman per periode panen, serta bobot buah total per tanaman.
Konsentrasi hormon giberelin (100 ppm) berpengaruh sangat nyata terhadap umur muncul
bunga, jumlah bunga, jumlah buah per tanaman per periode panen, dan jumlah buah total per
tanaman. Dosis pupuk NPK slow release (300 kg/ha) berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi
tanaman dan bobot buah per tanaman per periode panen.
Kata kunci: Tanaman Tomat, Pertumbuhan, Produksi, Pupuk NPK Slow Release

395

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

PENDAHULUAN
Tanaman Tomat (Lycopersicon esculentum L.) merupakan salah satu komoditas
holtikultura yang banyak dibutuhkan ketersediaannya dan menjadikan buah tomat sebagai
komoditas hortikultura yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Menurut
Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Holtikultura Jawa Timur (2017), produksi
tanaman tomat di provinsi Jawa Timur dari tahun 2012 – 2017 mengalami pertumbuhan yang
tidak stabil atau naik turun. Petani cenderung meningkatkan dosis pemupukan untuk
meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman tomat tanpa mempertimbangkan dampak
dari pemupukan tersebut
Usaha peningkatan produksi dapat dilakukan dengan melakukan teknik budidaya yang
baik, pemberian zat pengatur tumbuh (ZPT) yang tepat serta pemberian pupuk sesuai dengan
kebutuhan tanaman. Pemberian hormon giberelin membuat tanaman dapat berbunga lebih cepat,
membuat ukuran buah menjadi lebih besar, dan membuat pertumbuhan tanaman lebih cepat
(Harahap, 2012 dan Asra dan Ubaidillah, 2012).
Pemupukan NPK slow release berlapis humat juga dapat meningkatkan hasil dan pertumbuhan
tanaman tomat. Slow Release Fertilizer (SRF) merupakan salah satu modifikasi pupuk yang
ditujukan untuk meningkatkan efisiensi unsur-unsur yang terdapat di dalam pupuk dengan
mengatur pelepasannya secara lambat atau bertahap. Pupuk tersebut tidak mudah larut dengan
waktu penyediaan hara lebih panjang sehingga jumlah hara yang diserap tanaman lebih banyak
(Rustiati, 2013 dan Rizky et al., 2010).
Kajian yang bisa disampaikan adalah bagimanakah respon tanaman tomat terhadap
pemberian GA3 dan pupuk slow release. Apakah konsentrasi GA3 dan dosis pemupukan yang
berbeda akan memberikan respon yang berbeda pada pertumbuhan dan produksi tanaman tomat.
Diakhir penelitian ini diharapkan dapat diketahui konsentrasi dan dosis pupuk yang tepat yang
mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman tomat
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
mulai bulan Februari 2020 sampai dengan Juni 2020. Alat yang dipakai adalah ala tolah tanah,
alat pemeliharaan dan alat ukur pengamatan pertumbuhan dan produksi. Bahan yang digunakan
adalah benih tomat Varietas Servo, GA3 (Gibgro Nufarm 20%), polybag, pupuk kandang sapi,
pupuk NPK Slow Release lapis humat, Demolish 18 EC, Dithane M-45, Agrept 20WP, ajir
bambu, tali rafia, dan label.
Metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua faktor. Faktor pertama yaitu konsentrasi
hormon giberelin (GA3) dengan empat taraf dan faktor kedua yaitu dosis pupuk NPK Slow
Release lapis humat dengan empat taraf, diulang sebanyak tiga kali.
Faktor pertama yaitu konsentrasi hormon giberelin (GA3) terdiri atas empat taraf yaitu:
H0 = 0 ppm (tanpa Hormon Giberelin (GA3))
H1 = 50 ppm
H2 = 100 ppm
H3 = 150 ppm
Faktor kedua, dosis pupuk NPK Slow Release lapis humat terdiri atas empat taraf yaitu:
P0 = Pupuk NPK 300 kg/ha (tanpa lapis humat)
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P1 = Pupuk NPK Slow Release lapis humat 200 kg/ha
P2 = Pupuk NPK Slow Release lapis humat 250 kg/ha
P3 = Pupuk NPK Slow Release lapis humat 300 kg/ha
Pengamatan Fase Vegetatif meliputi tinggi tanaman, dan jumlah daun. Fase Generatif
meliputi umur muncul bunga, jumlah bunga, fruit set, Jumlah Buah Per Tanaman Per Periode
Panen, Jumlah Buah Total Per Tanaman , jumlah Buah Total Per Tanaman , Bobot Buah Per
Tanaman Per Periode Panen, Bobot Buah Total Per Tanaman.
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Tinggi Tanaman
Tabel 1. Rata – Rata Tinggi Tanaman Tomat (cm) pada umur 30, 40, 50, dan 60 HST pada
Perlakuan Kombinasi Konsentrasi Hormon Giberelin dan Dosis Pupuk NPK Slow
Release Lapis Humat
Umur

HST

40
HST

50
HST

60
HST

Perlakuan
Kombinasi
H0 (0 ppm)
H1 (50 ppm)
H2 (100 ppm)
H3 (150 ppm)
BNJ 5%
H0 (0 ppm)
H1 (50 ppm)
H2 (100 ppm)
H3 (150 ppm)
BNJ 5%
H0 (0 ppm)
H1 (50 ppm)
H2 (100 ppm)
H3 (150 ppm)
BNJ 5%
H0 (0 ppm)
H1 (50 ppm)
H2 (100 ppm)
H3 (150 ppm)
BNJ 5%

Tinggi Tanaman (cm)
P1 (200
P3 (300
P0 (300 kg/ha Tanpa Humat)
P2 (250 kg/ha)
kg/ha)
kg/ha)
56,11 ab
51,89 a
52,22 a
57,28 b
57,78 b
57,50 b
58,22 b
60,11 bc
60,17 bc
61,83 bc
59,39 bc
66,17 c
59,83 bc
59,56 bc
58,89 b
64,11 c
4,72
76,28 b
70,83 a
72,00 ab
78,72 bc
79,00 bc
78,67 bc
79,33 bc
82,83 cd
81,22 c
82,89 cd
81,44 c
86,72 d
81,50 c
81,11 bc
81,28 c
84,94 cd
4,84
86,67 ab
81,56 a
82,06 a
87,94 b
88,11 b
90,22 b
89,61 b
93,22 bc
90,14 b
91,72 bc
90,11 b
97,11 c
89,17 b
91,56 bc
90,06 b
96,83 c
5,77
98,72 ab
93,50 a
95,83 a
103,39 b
106,00 b
106,22 b
105,22 b
108,33 bc
107,06 b
108,83 bc
106,89 b
115,17 c
105,33 b
108,06 bc
106,56 b
114,39 c
6,56

Keterangan : Angka rata-rata yang didampingi huruf yang sama pada masing–masing umur pengamatan berarti
tidak berbeda nyata pada uji BNJ p=0,05. HST (Hari Setelah Transplanting).

Tabel 1 menunjukkan ada interaksi nyata terhadap tinggi tanaman tomat pada umur 30–
60 HST. Umur 30-40 HST menunjukkan pola pertumbuhan yang sama yaitu perlakuan
kombinasi H2P3 (konsentrasi hormon giberelin 100 ppm dengan dosis pupuk NPK slow release
lapis humat 300 kg/ha) menghasilkan tinggi tanaman tertinggi tetapi tidak berbeda nyata dengan
perlakuan pemberian NPK lapis humat dengan dosis yang lebih rendah. Umur 50-60 HST
tanaman tomat menunjukkan respon pertumbuhan yang tertinggi pada pemberian GA3 100ppm
dan NPK slow release 300kg/Ha (H2P3) dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan H3P3.
Respon Tanaman tomat terhadap pemberian hormone GA3 dan NPK slow release dapat
terlihat saat pertumbuhan maupun produksi. Hormon giberelin dapat memacu pemanjangan sel
sehingga dapat mendukung dalam pertumbuhan batang tanaman. Hal tersebut sesuai dengan
penelitian Dinda (2016) bahwa perlakuan hormon giberelin dengan konsentrasi 100 ppm dapat
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berpengaruh terhadap pemanjangan batang serta memiliki tinggi tanaman tertinggi.
Selanjutnya, perlakuan pupuk NPK slow release lapis humat diperoleh hasil terbaik pada
perlakuan P3 (300 kg/ha) yang dapat mempengaruhi tinggi tanaman tomat, hal ini diduga
adanya lapisan asam humat pada pupuk NPK yang dapat meningkatkan N-total dimana unsur
N pada pertumbuhan vegetatif dapat memperbesar dan mempertinggi tanaman, selaras dengan
Hermanto dkk. (2013) yang menyebutkan bahwa asam humat dapat meningkatkan ketersediaan
dan pengambilan unsur hara bagi tanaman melalui kemampuannya dalam mengikat, menyerap,
dan mempertukarkan unsur hara dan air yang nantinya akan digunakan tanaman untuk proses
metabolisme enzimatis maupun penyusunan jaringan dalam jumlah yang cukup.
b. Jumlah Daun
Tabel 2. Rata – Rata Jumlah Daun (Helai) pada umur 40, 50, dan 60 HST pada Perlakuan
Kombinasi Konsentrasi Hormon Giberelin dan Dosis Pupuk NPK Slow Release Lapis
Humat
Umur

40
HST

50
HST

60
HST

Perlakuan
Kombinasi
H0 (0 ppm)
H1 (50 ppm)
H2 (100 ppm)
H3 (150 ppm)
BNJ 5%
H0 (0 ppm)
H1 (50 ppm)
H2 (100 ppm)
H3 (150 ppm)
BNJ 5%
H0 (0 ppm)
H1 (50 ppm)
H2 (100 ppm)
H3 (150 ppm)
BNJ 5%

P0 (300 kg/ha Tanpa
Humat)
21,11 b
22,00 bc
23,33 c
22,78 bc
28,11 bc
28,44 bc
29,78 c
29,00 bc
32,78 ab
35,44 bc
35,33 bc
34,67 bc

Jumlah Daun (Helai)
P1 (200
P2 (250
kg/ha)
kg/ha)
18,89 a
19,00 a
21,78 bc
21,67 bc
23,44 c
22,11 bc
23,00 c
22,22 bc
1,87
24,67 a
24,89 ab
28,00 bc
27,00 b
29,67 c
28,67 bc
29,11 bc
28,89 bc
2,41
30,78 a
30,44 a
33,67 b
34,11 bc
35,89 c
34,33 bc
35,22 bc
34,00 bc
2,15

P3 (300
kg/ha)
21,56 bc
23,22 c
24,11 c
23,78 c
28,22 bc
29,22 bc
31,67 c
30,56 c
32,67 ab
35,67 bc
37,33 c
36,11 c

Keterangan : Angka – angka yang didampingi huruf yang sama pada masing-masing umur pengamatan berarti
tidak berbeda nyata pada uji BNJ p=0,05. HST (Hari Setelah Transplanting).

Perlakuan kombinasi antara konsentrasi hormon giberelin dan dosis pupuk NPK slow
release lapis humat terdapat interaksi nyata terhadap jumlah daun tanaman tomat pada umur 40
– 60 (Tabel 2). Respon tanaman tomat menunjukkan pola yang sama dengan pertumbuhan
tinggi tanaman. Perlakuan yang terbaik adalah perlakuan H2P3 (konsentrasi hormon giberelin
100 ppm dengan dosis pupuk NPK slow release lapis humat 300 kg/ha) tetapi tidak berbeda
nyata dengan perlakuan H3P3.
Pemberian hormon giberelin secara langsung melalui penyemprotan pada daun tanaman
tomat dapat merangsang pertumbuhan daun. Hormon giberelin mampu mempengaruhi
pembesaran sel (meningkatkan ukuran) dimana daun tanaman tomat yang diberikan hormon
giberelin memiliki ukuran yang lebih besar, serta mempengaruhi pembelahan sel (peningkatan
jumlah) dengan menghasilkan jumlah daun terbanyak. Hal ini sesuai dengan Setiawan dan
Wahyudi (2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan kerja hormon lain seperti auksin
dan sitokinin. Giberelin mampu melunakkan dinding sel enzim proteolitik yang dapat
melepaskan asam amino triptofan yang merupakan prekursor auksin sehingga kadar auksin
meningkat. Kadar auksin tertinggi biasanya terdapat pada titik – titik tumbuh seperti tunas, titik
tumbuh daun dan akar. Sintesis IAA pada meristem apikal pucuk yang terdapat primordia daun
memacu terbentuknya daun. Respon tanaman juga ditunjang dengan adanya pemberikan pupuk
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NPK slow release lapis humat yang mampu meningkatkan unsur hara N yang sangat dibutuhkan
tanaman untuk pertumbuhan vegetatif seperti daun. Sesuai dengan penelitian Rahmandhias dan
Dian (2020) yang menyatakan bahwa pemberian asam humat melalui tanah lebih efektif dalam
meningkatkan kadar nitrogen tanaman dibandingkan melalui daun. Seiring dengan peningkatan
kadar nitrogen tersebut dapat digunakan untuk pertumbuhan vegetatif seperti pertumbuhan
daun.
c. Umur Muncul Bunga
Tabel 3. Rata – Rata Umur Muncul Bunga (HST) Tanaman Tomat pada Perlakuan Konsentrasi
Hormon Giberelin dan Dosis Pupuk NPK Slow Release Lapis Humat
Perlakuan
Konsentrasi Hormon Giberelin
H0 (0 ppm)
H1 (50 ppm)
H2 (100 ppm)
H3 (150 ppm)
BNJ 5%
Dosis Pupuk NPK Slow Release Lapis Humat
P0 (300 kg/ha Tanpa Humat)
P1 (200 kg/ha)
P2 (250 kg/ha)
P3 (300 kg/ha)
BNJ 5%

Umur Muncul Bunga (HST)
31,25 b
30,50 ab
28,92 a
29,92 ab
1,55
30,28
30,06
30,22
30,03
tn

Keterangan : Angka – angka yang didampingi huruf yang sama pada masing-masing umur pengamatan berarti
tidak berbeda nyata pada uji BNJ p=0,05. HST (Hari Setelah Transplanting).

Perlakuan konsentrasi hormon giberelin dan dosis pupuk NPK slow release lapis humat
tidak berinteraksi nyata terhadap umur muncul bunga pada tanaman tomat. Pemberian GA3
mampu mempercepat pembungaan tetapi pemberian pupuk NPK slow release tidak
berpengaruh. Perlakuan H2 (100 ppm) yang memiliki umur muncul bunga tercepat dan lebih
cepat berbunga 3 hari dibandingkan kontrol.
Husnul (2013) menyatakan bahwa hormon giberelin dapat mempercepat pembungaan
tanaman melalui pengaktifan gen meristem bunga, dengan cara menghasilkan protein yang
nantinya akan digunakan untuk menginduksi ekspresi gen – gen yang berperan dalam
pembentukan organ bunga.
d. Jumlah Bunga
Tabel 4. Rata – Rata Jumlah Bunga (Bunga) Tanaman Tomat pada Perlakuan Konsentrasi
Hormon Giberelin dan Dosis Pupuk NPK Slow Release Lapis Humat
Perlakuan
Konsentrasi Hormon Giberelin
H0 (0 ppm)
H1 (50 ppm)
H2 (100 ppm)
H3 (150 ppm)
BNJ 5%
Dosis Pupuk NPK Slow Release Lapis Humat
P0 (300 kg/ha Tanpa Humat)
P1 (200 kg/ha)
P2 (250 kg/ha)
P3 (300 kg/ha)
BNJ 5%

Jumlah Bunga (Bunga)
64,67 a
71,78 ab
74,68 b
71,81 ab
9,80
71,44
70,14
69,94
71,50
tn
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Keterangan : Angka – angka yang didampingi huruf yang sama pada masing-masing umur pengamatan berarti
tidak berbeda nyata pada uji BNJ p=0,05. HST (Hari Setelah Transplanting).

Pemberian hormon giberelin dan dosis pupuk NPK slow release lapis humat tidak
berinteraksi nyata terhadap jumlah bunga pada tanaman tomat. Peningkatan konsentrasi GA3
sampai 100ppm mampu meningkatkan jumlah bunga. Peningkatan konsentrasi GA3 diatas 100
ppm menurunkan jumlah bunga pada tanaman tomat (tabel 4). Hormon giberelin dapat memacu
pembungaan. Perlakuan konsentrasi hormon giberelin secara tunggal dengan perlakuan H2
(konsentrasi hormon giberelin 100 ppm) juga berpengaruh nyata terhadap jumlah bunga yang
dihasilkan pada tanaman tomat. Jumlah bunga yang dihasilkan sebanyak 74,68 bunga..
e. Fruit set
Tabel 5. Rata – Rata Fruitset (%) Tanaman Tomat pada Perlakuan Konsentrasi Hormon
Giberelin dan Dosis Pupuk NPK Slow Release Lapis Humat
Perlakuan
Konsentrasi Hormon Giberelin
H0 (0 ppm)
H1 (50 ppm)
H2 (100 ppm)
H3 (150 ppm)
BNJ 5%
Dosis Pupuk NPK Slow Release Lapis Humat
P0 (300 kg/ha Tanpa Humat)
P1 (200 kg/ha)
P2 (250 kg/ha)
P3 (300 kg/ha)
BNJ 5%

Fruitset (%)
82,83
80,48
80,00
81,15
tn
79,94
81,76
80,82
81,95
tn

Keterangan : Angka – angka yang didampingi huruf yang sama pada masing-masing umur pengamatan berarti
tidak berbeda nyata pada uji BNJ p=0,05. HST (Hari Setelah Transplanting).

Tabel 5 menunjukkan nilai presentase fruit set pada tanaman tomat pada berbagai
perlakuan. Tidak ada interaksi dan tidak ada pengaruh dari kedua faktor yang diujikan.
Peningkatan konsentrasi GA3 maupun dosis NPK slow release cenderung meningkatkan
presentase fruit set walaupun secara analisis belum tampak beda nyata. Perlakuan konsentrasi
hormon giberelin dan dosis pupuk NPK slow release lapis humat, keduanya tidak menujukkan
pengaruh nyata terhadap fruit set. Salah satu faktor yang mempengaruhi persentase
terbentuknya suatu buah adalah jumlah bunga yang menjadi buah. Menurut Kusumayati dkk.
(2015) menyebutkan, apabila jumlah bunga yang mekar tinggi namun jumlah bunga yang
menjadi buah rendah maka persentase terbentuknya buah juga akan menjadi rendah. Selain itu,
hasil fruit set tanaman tomat juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan karena saat bunga mekar
terjadi saat musim hujan sehingga dapat mempengaruhi proses penyerbukan. Saat bunga tidak
berhasil dalam proses penyerbukan maka bunga akan rontok.
f. Jumlah Buah Total
Tabel 6. Rata – Rata Jumlah Buah Total Per Tanaman (Buah) pada Perlakuan Konsentrasi
Hormon Giberelin dan Dosis Pupuk NPK Slow Release Lapis Humat
Perlakuan
Konsentrasi Hormon Giberelin
H0 (0 ppm)
H1 (50 ppm)
H2 (100 ppm)
H3 (150 ppm)
BNJ 5%

Jumlah Buah Total
53,47 a
57,42 ab
59,78 b
58,14 ab
6,08
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Perlakuan
Dosis Pupuk NPK Slow Release Lapis Humat
P0 (300 kg/ha Tanpa Humat)
P1 (200 kg/ha)
P2 (250 kg/ha)
P3 (300 kg/ha)
BNJ 5%

Jumlah Buah Total
57,00
57,06
56,31
58,44
tn

Keterangan : Angka – angka yang didampingi huruf yang sama pada masing-masing umur pengamatan berarti
tidak berbeda nyata pada uji BNJ p=0,05. HST (Hari Setelah Transplanting).

Tabel 6 dapat memberikan gambaran bahwa respon tanaman tomat saat pertumbuhan
generative terhadap pemberian GA3 dan NPK Slow release sangat respon. Peningkatan
konsentrasi GA3 dan dosis pupuk NPK mampu meningkatkan jumlah buah total yang dipanen.
Kedua faktor yang diujikan tidak terdapat interaksi. Respon tanaman tomat pada pembentukan
jumlah buah kurang tampak nyata. Konsentrasi pemberian hormon giberelin yang sesuai dapat
mempengaruhi proses biokhemis dalam tubuh tanaman sehingga dapat meningkatkan laju
fotosintesis serta hasil fotosintatnya dapat digunakan untuk kebutuhan tanaman dalam proses
pembentukan buah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Iqbal dkk. (2011) bahwa pemberian
hormon GA3 dapat membantu dalam peningkakatan fotosintesis sehingga dapat dimanfaatkan
untuk perkembangan buah.
g. Bobot Buah Total
Tabel 7. Rata – Rata Bobot Buah Total Per Tanaman (kg) pada Perlakuan Konsentrasi Hormon
Giberelin dan Dosis Pupuk NPK Slow Release Lapis Humat
Perlakuan
Kombinasi
H0 (0 ppm)
H1 (50 ppm)
H2 (100 ppm)
H3 (150 ppm)
BNJ 5%

Bobot Buah Total Per Tanaman (kg)
P0 (300 kg/ha Tanpa
P1 (200
P2 (250
Humat)
kg/ha)
kg/ha)
1,57 a
1,56 a
1,59 ab
1,58 ab
1,73 ab
1,77 b
1,64 ab
1,86 bc
1,77 b
1,60 ab
1,74 ab
1,78 b
0,20

P3 (300
kg/ha)
1,67 ab
1,78 b
2,01 c
1,87 bc

Keterangan : Angka – angka yang didampingi huruf yang sama pada masing-masing umur pengamatan berarti
tidak berbeda nyata pada uji BNJ p=0,05. HST (Hari Setelah Transplanting).

Tabel 7 menunjukkan adanya interaksi antara 2 faktor yang diujikan. Tanaman tanaman
tomat memberikan respon dengan adanya pemberian GA3 dan NPK Slow release. Perlakuan
H2P3 memberikan bobot buah tomat yang tertinggi dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan
H3P3.
Perlakuan kombinasi H2P3 (konsentrasi hormon giberelin 100 ppm dengan dosis pupuk
NPK slow release lapis humat 300 kg/ha) menghasilkan bobot buah total per tanaman tertinggi.
Hal tersebut selaras dengan Muhyidin dkk. (2018) yang menyatakan bahwa banyaknya jumlah
buah yang dihasilkan diikuti dengan bobot segar per buah sehingga semakin besar bobot segar
per buah yang dihasilkan oleh tanaman akan berpengaruh terhadap bobot buah per tanaman per
periode panen. Bobot buah per tanaman per periode panen akan menghasilkan bobot buah total
per tanaman yang tinggi sebagai akumulasi dari total panen yang dihasilkan. Pemberian
giberelin (GA3) sebagai hormon eksogen dapat memperbesar sel jaringan penyimpanan
sehingga mampu menerima hasil fotositesis lebih banyak yang mengakibatkan buah yang
dihasilkan lebih besar. Hormon giberelin juga mampu meningkatkan pertumbuhan organ
tanaman termasuk akar sehingga memacu dalam perpanjangan akar. Alius Dian dkk. (2017)
menyebutkan adanya pemanjangan akar mampu meningkatkan penyerapan unsur hara dan
mempercepat pertumbuhan tanaman. Adanya lapisan humat pada pupuk NPK mampu mengikat
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menjerap dan mempertukarkan unsur hara dan air sehingga kebutuhan nutrisi tanaman dapat
terpenuhi dengan baik. Selanjutnya Selim E.M dkk. (2012) mengatakan bahwa pupuk NPK
yang dikombinasikan dengan asam humat mampu meningkatkan ketersediaan hara dalam
jaringan tanaman.
KESIMPULAN
Tanaman tomat memberikan respon yang baik dengan adanya pemberian GA3 dan
pupuk NPK Slow release. Respon tanaman dapat dilihat pada pertumbuhan vegetative dan
generative. Terdapat peningkatan tinggi tanaman 16.66%, jumlah daun 13.88%, bobot buah
total 28.02%. Secara terpisah pemberian Hormon GA3 mampu mempercepat pembungaan
15.47 %, jumlah buah total sebesar 11.80%.
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ABSTRACT
Corporate land management is needed because the narrowness of the average size of
land holding per household farmers and the lack of understanding of the farmer groups.
Application of agricultural corporations management can strengthen the farmer groups and
improve the bargaining position of farmers. The aim of this study was analyze the role of
institutions in support of onion farming to farming-based corporation. The respondents are 30
people onion farmers, with the criteria being incorporated into farmer groups in Ngantang,
Malang. The analytical method used is descriptive statistics. The results showed that the role
of supporting agencies such as the Department of Agriculture, agricultural builder as a coach
or facilitator, motivator and educator, is still not good. The role of agriculture service
institutions such as kiosk is quite satisfactory farmers. The role of irrigation farmer groups and
institutions has been good, but not touching on the concept of corporate agriculture. Therefore,
suggestions of this are improve coordination between supporting institutions, increase the
credibility of the institution, and maintain the confidence of the institutions onion farmers in
order to achieve corporate-based agriculture.
Keywords: builder, corporations, farmer groups, institutions
ABSTRAK
Pengelolaan lahan secara korporasi dibutuhkan karena sempitnya rata-rata luas
penguasaan lahan per rumah tangga petani dan masih kurangnya pemahaman petani tentang
berkelompok. Penerapan manajemen korporasi pertanian ini dapat memperkuat kelompok tani
dan meningkatkan posisi tawar petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran
lembaga dalam mendukung usahatani bawang merah menuju pertanian berbasis korporasi.
Responden penelitian adalah 30 orang petani bawang merah dengan kriteria telah tergabung
dalam kelompok tani di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Metode analisis yang
digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga
pendukung seperti Dinas Pertanian, pembina atau penyuluh pertanian sebagai fasilitator,
motivator, dan edukator masih kurang. Peran lembaga pelayanan seperti kios pertanian adalah
cukup memuaskan petani. Peran kelompok tani dan lembaga irigasi sudah baik, namum kurang
menyentuh pada konsep pertanian korporasi. Oleh karena itu, saran yang direkomendasikan
adalah perbaikan koordinasi antara lembaga pendukung, peningkatan kredibilitas lembaga, dan
menjaga kepercayaan petani bawang merah terhadap lembaga agar tercapai pertanian berbasis
korporasi.
Kata kunci: kelompok tani, korporasi, lembaga, penyuluh

404

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian di masa mendatang merupakan poin utama dalam mengatasi
masalah yang sampai sejauh ini belum mampu diselesaikan secara tuntas. Sampai saat ini
sebagian besar kegiatan usahatani di kawasan pedesaan masih didominasi oleh petani kecil.
Menurut Shinta (2005), petani kecil memiliki ciri berupa terbatasnya sumberdaya dalam
berusahatani seperti pada penguasaan lahan yang dimiliki oleh petani yang sempit. Selain itu,
dilema yang belum teratasi dalam produksi adalah kegiatannya sangat kompleks, penuh resiko,
dipengaruhi lingkungan sistem biofisik lokal (ekosistem), sistem social, dan berurusan dengan
factor eksternal seperti ekonomi dan kebijakan pemerintah (Iskandar, 2006). Pada saat panen
raya, volume hasil panen yang dijual di tingkat petani jauh melebihi permintaan, akibatnya para
petani menghadapi harga jual yang rendah (Muharlis, 2007).
Upaya pengembangan agribisnis yang berorientasi ekonomi kerakyatan, keadilan, dan
meningkatkan daya saing salah satunya dengan manajemen pertanian korporasi. Pertanian
korporasi merupakan bentuk kerjasama dari sekelompok petani yang berorientasi agribisnis
dengan mengkonsolidasikan pengelolaan lahan sehamparan dan tetap menjamin kepemilikan
lahan pada masing-masing petani. Pengelolaan lahan secara korporasi dilatarbelakangi oleh
sempitnya rata-rata luas penguasaan sawah per rumah tangga petani di Indonesia. Melalui
penggabungan beberapa petak sawah sehamparan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi
usaha tani, karena semakin besar skala usaha tani maka semakin besar pula tingkat efisiensiyang
diperoleh dan usaha tersebut.
Manfaat yang dapat diperoleh dengan pertanian korporasi adalah bekerja lebih dekat
dan sinergis antar petani dan komunitas petani, yang disebut dengan menciptakan shared value
(Bowe dan Horst, 2015). Terdapat pendapat lain dari Allen dan Lueck (1998) dalam Nuthall
dan Old (2017) yang menggunakan ekonomi produksi berdasarkan argumen untuk
menunjukkan bahwa pertanian keluarga (family farms) lebih baik menghadapi ketidakpastian
dan produksi pertanian yang musiman dibandingkan dengan pertanian korporasi. Meskipun
demikian, penerapan manajemen korporasi pertanian di daerah sentra produksi, yakni sentra
produksi bawang merah, bertujuan untuk memperkuat kelompok tani yang diharapkan melalui
kegiatan ini maka posisi tawar dan nilai jual produk petani akan meningkat, hal ini dikarenakan
kegiatan pertanian yang dilakukan dalam manajemen secara kelompok. Namun umumnya
petani belum siap untuk bekerjasama dalam suat kelompok tani. Pada penelitian (Sitanggang,
2002) menyatakan bahwa masih kurangnya kesadaran petani dalam memahami arti pentingnya
berkelompok. Dengan demikian, hanya sebagian kecil petani yang terlibat dalam kegiatan
kelompok. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh
kelembagaan terhadap kegiatan usahatani komoditas bawang merah.
METODE
Lokasi penelitian ditentukan dengan cara purposive, yaitu Kecamatan Ngantang,
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pemilihan lokasi ini karena Kecamatan
Ngantang merupakan salah satu sentra komoditas bawang merah dan Kabupaten Malang
didorong sebagai sentra bawang merah nasional (Kumparan, 2019 dan Surabaya Bisnis, 2019).
Responden penelitian adalah 30 orang petani bawang merah dengan kriteria telah tergabung
dalam kelompok tani di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Penelitian ini dilaksanakan
pada Bulan Juli hingga November 2018.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner.
Pertanyaan dalam kuisioner dibuat secara kombinasi antara pertanyaan tertutup dan terbuka
sehingga responden dapat menjawab lebih leluasa. Metode analisis yang digunakan adalah
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statistik deskriptif. Penelitian ini berfokus kepada deskripsi dari pengalaman hidup manusia
(responden) tentang fenomena tertentu (pertanian korporasi) yang berpuncak pada subjek
beberapa pengalaman individu, dimana hal ini mempengaruhi cara berpikir responden
(Creswell, 2016; SBU, 2016). Metode ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana peran
dari lembaga yang mendukung korporasi pertanian utuk komoditas bawang merah, meliputi
dinas pertanian, pembina atau penyuluh pertanian, lembaga pelayanan, dan Koperasi Unit Desa,
kelompok tani, dan jogotirto (pengurus pengairan).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran lembaga dalam mendukung korporasi pertanian untuk komoditas bawang merah
adalah sebagai berikut.
1. Peran Dinas Pertanian
Dinas pertanian telah memberikan penyuluhan kepada petani Kecamatan Ngantang dan
23.3% responden menyatakan puas dengan peran Dinas Pertanian karena petani mendapat
bantuan pupuk dan bibit bawang merah dan jahe, serta penyuluhan tentang gudang pasca panen.
Namun sebagian besar petani, yaitu 76.7% responden menyatakan bahwa peran Dinas Pertanian
masih minim dan petani kurang puas. Petani menyatakan bahwa penyuluhan pertanian masih
kurang, seperti kurangnya penyuluhan tentang cara budiaya pertanian, sosialisasi yang hanya
berjalan 1 kali pertemuan, tidak hadirnya penyuluh dari Dinas Pertanian jika tidak ada
panggilan dari petani. Ada juga petani yang belum pernah bertemu dengan penyuluh dari Dinas
Pertanian karena penyuluh jarang berkunjung dan jarang ada bantuan dan pengarahan. Oleh
karena itu, sebagian besar petani responden tidak puas dengan peran Dinas Pertanian.
Terkait dengan peran Dinas Pertanian dalam mendukung pertanian korporasi, sebagian
besar petani, yaitu 43.3% responden menyatakan tidak tahu tentang peran Dinas dalam
mendukung pertanian korporasi karena kurangnya sosialisasi. Selain itu, dengan kurangnya
sosialisasi ini, ada petani yang tidak tahu karena tidak paham tentang pertanian korporasi.
Kemudian 23.3% responden menyatakan bahwa mereka mengetahui pertanian korporasi adalah
salah satu program dari pemerintah tetapi peran dari Dinas Pertanian belum ada dan belum
berjalan. Selebihnya, 16.7% responden menyatakan mendukung peran Dinas Pertanian dalam
pertanian korporasi namun kurang puas dengan kinerjanya dan 16.7% responden menyatakan
mendukung dan puas dengan peran Dinas Pertanian dalam mendukung pertanian korporasi. Hal
ini dapat menggambarkan bahwa sosialisasi tentang pertanian korporasi dan peran Dinas
Pertanian masih kurang sehingga petani banyak yang belum paham.
2. Peran Pembina atau Penyuluh Pertanian sebagai Fasilitator
Peran pembina pertanian yang digali antara lain peran dalam membantu petani
mendapatkan saprodi, modal, hingga membantu dalam penyusunan Rencana Defenitif
Kebutuhan Kelompok. Sebagian besar petani , yakni 60% responden menyatakan bahwa
penyuluh telah berperan dalam membantu petani mendapatkan saprodi yang baik. Namun, hal
ini tidak diimbangi dengan peran lainnya, dimana 86.7% responden manyatakan bahwa
penyuluh tidak membantu petani dalam mendapatkan modal untuk keberlangsungan
usahataninya. Kemudian 90% responden tidak membantu petani untuk memasarkan hasil
pertanian sehingga petani memasarkan hasil pertanian secara individu. Penyuluh juga tidak
membantu petani dalam mencari mitra bagi kelompok tani yang dinyatakan oleh 73.3%
responden. Penyuluh juga membantu petani dalam mencari saprodi yang baik (dinyatakan oleh
60% responden), tidak membantu petani untuk bekerja sama dengan kelompok tani lain
(dinyatakan oleh 63.3% responden), tidak membantu kelompok untuk mendapatkan akses
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dengan Dinas Pertanian (dinyatakan oleh 50% responden), dan tidak membantu kelompok
melakukan peminjaman modal di instansi terkait seperti bank dan koperasi (dinyatakan oleh
86.7% responden).
Selain itu, Penyuluh tidak memfasilitasi petani untuk melakukan pertemuan rutin
dengan kelompok tani dan sesuai kebutuhan (dinyatakan oleh 67% responden). Bahkan
penyuluh tidak melakukan pertemuan dengan petani jika ada masalah saja (dinyatakan oleh 80%
responden). Penyuluh tidak melakukan kunjungan usahatani rutin (dinyatakan oleh 90%
responden) dan tidak berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan secara gotong royong
(dinyatakan oleh 73.3% responden). Penyuluh juga menyarankan dan membantu kelompok tani
dalam penyusunan RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) yang dinyatakan oleh 67%
responden.
Berdasarkan jawaban petani responden, peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator
masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh banyak petani yang belum pernah bertemu dengan
penyuluh pertanian atau mendapatkan penyuluhan pertanian. Untuk petani yang pernah
mendapatkan penyuluhan pertanian hanya sebagian kecil, namun penyuluhan hanya sesaat atau
jika ada masalah saja dan tidak membahas tentang kerjasama antar petani. Bahkan ada beberapa
petan repsonden yang tidak mengetahui tentang RDKK.
3. Peran Pembina atau Penyuluh Pertanian sebagai Motivator
Peran penyuluh pertanian sebagai motivator meliputi peran-peran dalam mendorong
petani untuk lebih maju dan berkembang. Berdasarkan pernyataan responden petani, penyuluh
telah mendorong petani untuk terus memajukan kelompok tani (46.7% responden). Namun
penyuluh tidak mendorong petani untuk meningkatkan hasil produksi (60% responden), tidak
mengembangkan potensi yang dimiliki kelompok tani (63.3% responden), tidak mendorong
petani berinovasi untuk menciptakan hal-hal/ide baru (80% responden). Selain itu, penyuluh
tidak mendukung kegiatan yang dilakukan kelompok tani (50% responden), tidak mendorong
petani untuk meningkatkan keterampilan dalam mendukung pertanian kooperatif (67%
responden), tidak mendorong petani untuk menggunakan teknologi baru (63.3% responden),
dan tidak mendorong petani untuk mengikuti pelatihan yang diadakan penyuluh/dinas pertanian
(53.3% responden).
Berdasar pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa peran penyuluh pertanian masih
belum memotivasi petani untuk lebih maju. Hal ini disebabkan sebagian besar petani belum
mendapatkan penyuluhan rutin dan ada yang terlalu sibuk dengan aktivitas masing-masing.
Namun demikian, untuk sebagian petani yang mendapatkan penyuluhan rutin menyatakan
bahwa penyuluh selalu memberikan motivasi dan saran, terlebih saat gagal panen. Penyuluh
juga memberikan informasi mengenai tata cara budidaya yang benar, dimana setiap ada
pelatihan, ada perwakilan yang datang. Untuk inovasi dan pertanian kooperatif masih belum
pernah disampaikan.
4. Peran Pembina atau Penyuluh Pertanian sebagai Edukator
Peran penyuluh pertanian sebagai edukator atau pendidik bagi petani masih dianggap
kurang, termasuk dalam hal pertanian kooperatif. Hal ini dipaparkan oleh sebagian besar petani
(rata-rata 59% responden) bahwa penyuluh pertanian tidak memberikan pelatihan kepada
kelompok tani terkait pertanian kooperatif, tidak memberikan ide/gagasan kepada petani terkait
pertanian kooperatif, tidak mempraktikkan secara langsung setelah memberikan ide/gagasan.
Selain itu, terkait praktik atau demonstrasi juga dianggap kurang, dimana penyuluh pertanian
tidak mendemonstrasikan cara memilih saprodi yang baik (bibit, pupuk, pestisida, peralatan),
cara budidaya tanaman yang baik, merawat tanaman dan cara pengendalian hama dan gulma,
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panen dan pasca panen yang benar agar hasil produksi maksimal. Penggunaan media cetak juga
kurang, dimana penyuluh tidak menggunakan media cetak dalam kegiatan penyuluhan dan
tidak menyiapkan bahan-bahan sebelum menyampaikan informasi tentang budidaya tenaman
dan pertanian kooperatif sebelum kegiatan penyuluhan. Selain itu, petani menganggap bahwa
penyuluh belum memiliki pengetahuan teknis dan praktik yang baik saat kegiatan penyuluhan
sehingga informasi tidak mudah dimengerti oleh petani.
5. Peran Lembaga Pelayanan
Lembaga pelayanan yang digali pada penelitian ini meliputi kios pertanian dan lembaga
perkreditan. Lembaga pelayanan yang terdapat di Kecamatan Ngantang antara lain kelompok
tani, koperasi, kios pertanian, dan penangkar. Koperasi yang diakses oleh petani adalah
Koperasi Atma Jaya Sentosa untuk kegiatan simpan pinjam. Peran kios pertanian yang
dirasakan oleh petani adalah kios pertanian sudah membantu petani untuk memenuhi kebutuhan
petani dan bisa melayani simpan pinjam. Kebutuhan petani yang dipenuhi adalah pupuk
bersubsidi, pestisida, bibit, dan saprodi lainnya. Petani sangat terbantu karena petani boleh
mengambil barang dulu, kemudian pembayaran terkahir saat panen. Namun ada pula sebagian
kecil petani (13.3%) yang merasakan peran kios pertanian yang sedikit, dimana beberapa
kebutuhan petani tidak tersedia dan harga saprodi yang sedikit lebih mahal.
Berdasarkan pemaparan petani, maka kepuasan petani terhadap peran kios pertanian
adalah cukup puas. Hal ini dikarenakan ada beberapa kebutuhan yang tidak tersedia, dan
terkadang kios pertanian kekurangan stok dan barang telat datang sehingga petani harus cepat
beli sebelum musim tanam tiba. Oleh karena itu, harus dilakukan perbaikan kontinuitas produk
agar petani mudah mendapatkan kebutuhannya.
Untuk lembaga perkreditan, terdapat beberapa lembaga perkreditan formal di
Kecamatan Ngantang, yaitu koperasi (KSP Artamandiri) dan bank (BNI Kredit Usaha Rakyat),
sedangkan lembaga perkreditan non-formal adalah bank titil (bank jongkok). Untuk petani yang
sudah mengakses kredit di lembaga perkreditan menyatakan bahwa perkreditan mudah dan
perlu jaminan seperti BPKB, namun bunganya terlalu tinggi, waktu pengembalian terlalu cepat,
antrinya lama, dan jika bangkrut tidak bisa mengembalikan uangnya.
6. Peran Koperasi Unit Desa, Kelompok Tani, dan Jogotirto
Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Kecamatan Ngantang dirasa telah cukup
membantu masyarakat. Namun KUD yang tersedia hanya KUD susu saja. Untuk koperasi
pertanian, masih akan berjalan atau dioperasikan sehingga belum diketahui perannya dalam
mendukung pertanian kooperatif.
Terdapat 1 kelompok tani di Kecamatan Ngantang yang sudah berdiri sangat lama, yaitu
25 tahun. Untuk kelompok tani yang lain, ada yang masih berusia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan
8 tahun. Petani juga aktif di kelompok tani antara 1 tahun hingga 20 tahun. Petani menyatakan
bahwa kerjasama antar anggota di kelompok tani telah terbentuk (56.7% responden). Selain itu,
kelompok tani sudah mampu menguasai management perencanaan dengan baik (77%
responden), meskipun kelompok tani belum mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan
program kerja yang direncanakan (57% responden). Kemudian kelompok tani juga belum
memiliki hubungan kerjasama dengan lembaga usaha lain (70% responden), kelompok tani
tidak membantu dalam permodalan (67% responden).
Kelompok tani telah mendapat pengarahan dari penyuluh pertanian (70% responden),
kelompok tani mendapat subsidi dari pemerintah (73%), anggota kelompok tani sudah
menggunakan teknologi dalam usahatani (60% responden), keberadaan kelompok tani
dibutuhkan, khususnya dalam pelaksanakan pertanian kooperatif (73%). Namun, kelompok tani
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tidak mendapat bantuan dari pemerintah terkait pertanian kooperatif (80% respinden) dan tidak
mendapat pengarahan khusus dari penyuluh terkait pertanian kooperatif (57% responden). Oleh
karena itu, dapat disimpulkan bahwa peranan kelompok tani sangat penting bagi
keberlangsungan usahatani, namun kurang menyentuh pada konsep pertanian kooperatif.
Selanjutnya untuk Jogotirto tidak ada di Kecamatan Ngantang. Pertanian menggunakan
lembaga irigasi yang dikoordinir oleh Pak Mujiono dan Pak Sutrisno untuk pembagian air
irigasi dan minum. Namun pengairan ini makin terah dan tidak terpusat. Pengairan ini sangat
membantu petani ketika musim hujan dan kondisi tanggul jebol.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, peran lembaga pendukung seperti Dinas Pertanian,
pembina atau penyuluh pertanian sebagai fasilitator, motivator, dan edukator masih kurang.
Peran lembaga pelayanan seperti kios pertanian adalah cukup memuaskan petani. Peran
kelompok tani dan lembaga irigasi sudah baik, namum kurang menyentuh pada konsep
pertanian korporasi. Oleh karena itu, saran yang direkomendasikan penelitian ini adalah
perbaikan koordinasi antara lembaga pendukung, peningkatan kredibilitas lembaga, dan
menjaga kepercayaan petani bawang merah terhadap lembaga agar tercapai pertanian berbasis
korporasi.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih kami berikan kepada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya atas
bantuan biaya sehingga kami dapat melaksanakan penelitian kami. Kami juga mengucapkan
terima kasih kepada petani responden yang bersedia meluangkan waktu untuk melakukan
wawancara penelitian.
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L.) Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Petani (Studi pada Kegiatan
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Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara)
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ABSTRACT
This study aims to determine 1) The contribution of the use of bunds for long beans
(Vigna sinensis L.) to the farmer household economy; 2) Is the utilization of bunds feasible to
be developed. This research is a descriptive study and the location selection was determined
purposively, namely in Manunggal Jaya Village, Tenggarong Seberang District, Kutai
Kartanegara Regency as the location of KPI activities and the use of bunds for vegetables has
been developed. Farming analysis is used to calculate the contribution and R/C ratio. From the
results of the study, it was found that for a land area of 1 Ha divided into compartments and
between plots separated by bunds (Javanese: galengan), which is a narrow rice field divider
whose size is about 35-45 cm on the upper surface while the length follows the plot plot. rice
fields that cross along the slope of the land. In Manunggal Jaya, in 1 hectare of land there are
an average of 24 bunds with a length of 33 m each. From the results of the analysis of long
bean farming on this bund, it was obtained a profit of Rp. 1,764,000, - in one planting (± 3.5
months). Meanwhile, from the analysis of the Inpari 30 rice farming, the profit was Rp.
16,409,000, - in one planting. Planting long beans in the bund contributes around 9.7% to the
farmer household economy. From the R/C ratio, the result is 3.2, meaning that the utilization
of this bund is feasible to be developed. The benefits of planting long beans in the bund include
improving family nutrition, as a side job, optimizing land functions, as a refugia that suppresses
pest attacks, as well as a source of additional income or daily / weekly income for farmer
households.
Keywords: analysis of farming, income, long beans, R/C ratio
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Kontribusi pemanfaatan pematang untuk
kacang panjang (Vigna sinensis L.) terhadap ekonomi rumah tangga petani; 2) Apakah kegiatan
pemanfaatan pematang layak untuk dikembangkan. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif dan pemilihan lokasi ditetapkan secara purposive, yaitu di Desa Manunggal Jaya
Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi kegiatan KPI
dan pemanfaatan pematang untuk sayuran sudah dikembangkan. Analisa usaha tani digunakan
untuk menghitung kontribusi dan R/C rasio. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa untuk luas
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lahan 1 Ha terbagi atas petak-petak dan antar petak dipisahkan oleh pematang (Bahasa Jawa:
galengan), yang merupakan pembatas petakan sawah yang sempit yang ukurannya sekitar 3545 cm bagian permukaan atasnya sedangkan panjangnya mengikuti alur petakan sawah yang
melintang sepanjang arah kemiringan lahan. Di Manunggal Jaya dalam 1 Ha lahan rata-rata
terdapat 24 pematang dengan panjang masing-masing 33 m. Dari hasil analisa usaha tani kacang
panjang pada pematang ini diperoleh keuntungan Rp. 1,764,000,- dalam satu kali tanam (±3,5
bulan). Sedangkan dari analisa usaha tani padi Inpari 30 diperoleh keuntungan Rp. 16,409,000,dalam satu kali tanam. Penanaman kacang panjang di pematang memberikan kontribusi sekitar
9.7% terhadap ekonomi rumah tangga petani. Dari R/C rasio diperoleh hasil 3.2, artinya
kegiatan pemanfaatan pematang ini layak untuk dikembangkan. Adapun manfaat dari
penanaman kacang panjang di pematang antara lain peningkatan gizi keluarga, sebagai
lapangan kerja sampingan, mengoptimalkan fungsi lahan, sebagai refugia yang menekan
serangan hama penyakit, serta sumber penghasilan tambahan atau pendapatan harian/mingguan
bagi rumah tangga petani.
Kata kunci: analisa usaha tani, pendapatan, kacang panjang, R/C rasio
PENDAHULUAN
Galengan atau pematang sawah adalah batas petakan sawah dari satu petak ke petak
lainnya, biasanya berukuran 30 cm atau lebih, selain berfungsi sebagai pembatas petakan sawah,
galengan atau pematang sawah juga banyak fungsi dan pemanfaatannya bagi petani (Sampul
Pertanian, 2016). Ada beberapa fungsi dari galengan atau pematang sawah selain sebagai
pembatas dari setiap petakan lahan persawahan, fungsi lain itu adalah sebagai tempat menanam
tanaman tumpang sari seperti kacang panjang, mentimun, terong, pepaya dan lain-lain, bahkan
ada beberapa galengan atau pematang sawah ditanami dengan tanaman refugia serta dijadikan
akses jalan usaha tani oleh para petani untuk mengangkut pupuk dan hasil panen.
Pemanfaatan galengan atau pematang sawah bisa sebagai tempat tumpang sari atau
tempat ditanamnya tanaman seperti kacang panjang dan tanaman lainnya, pemanfaatan ini
berfungsi sebagai peghasilan tambahan dan meningkatkan nilai gizi keluarga tani. Hasil dari
tanaman kacang panjang, mentimun dan lainnya yang ditanam di galengan atau pematang
sawah seain dikonsumsi sendiri oleh keluarga tani juga dijual kepada pedagang sayur keliling
dan pemilik warung makan.
Pemanfaatan galengan atau pematang sawah oleh petani juga ditanami
refugia. Refugia merupakan microhabitat buatan yang ditanam di lahan pertanian baik
ditanam secara monoculture atau tumpang sari dengan tanaman lain. Penanaman refugia
sebagai salah satu upaya konservasi musuh alami hama tanaman padi, refugia yang ditanam
dipilih tanaman berbunga. Tanaman yang berpontesi besar sebagai refugia adalah tanaman
bunga matahari, kenikir dan bunga kertas (zinnia) yang mempunyai bunga mencolok dan warna
yang diminati serangga musuh alami (Setyaningrum, 2011).
Beberapa kelebihan budidaya tanaman di atas pematang sawah antara lain:
a.

Resapan air irigasi dan pupuk yang larut dan tercuci yang tidak sempat diabsorpsi akar
tanaman padi sawah dan menempel melalui dinding pematang dimanfaatkan oleh tanaman
yang dibudidayakan di pematang tersebut.

b.

Dimungkinkan tumbuhnya bintil akar, sebagai kegiatan inokulasi Rhizobium sebagai
pengikat nitrogen dari udara terutama berbagai tanaman legumenosa, kacang-kacangan
yang dapat dimanfaatkan tanaman lainnya disekitar(padi).
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c.

Dapat menekan tumbuhnya berbagai rumput lapangan tempat berlindungnya berbagai
hama padi dipematang.

d.

Lahan tidak mubasir namun fungsi lahan menjadi optimal dan produktif

e.

Sebagai lapangan kerja sampingan selain budidaya padi sawah dengan penerapan sistem
budidaya tanaman secara tumpang sari tanaman semusim

f.

Limbah komoditas di atas sawah merupakan bahan organik yang sangat cepat lapuk dan
baik
bagi perbaikan struktur, keadaan fisik, kimia dan biologi tanah
(https://distan.bulelengkab.go.id, 2020).

Komoditas semusim yang dibudidayakan di atas pematang sawah merupakan sumber
penghasilan tambahan atau pendapatan harian/mingguan, bagi keluarga tani.
Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi Padi di Kalimantan
Timur dilaksanakan di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten
Kutai Kartanegara. Kegiatan ini melibatkan 4 (empat) kelompok tani di Manunggal Jaya, yaitu
Kelompok Tani Sumber Rejeki Putra, Kelompok Tani Sumber Rejeki, Kelompok Tani
Sidomaju, dan Kelompok Tani Rukun Karya (BPTP Kaltim, 2020). Dalam hal ini BPTP
Kalimantan Timur bersinergi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai
Kartanegara c.q. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong
Seberang untuk melaksanakan pendampingan dari segi teknik budidaya (inovasi padi varietas
Inpari 30 dan sistem tanam jarwo) serta penguatan kelembagaan poktannya.
Adapun introduksi teknologi dari BPTP Kalimantan Timur yang diterapkan pada
kegiatan ini antara lain penggunaan VUB Inpari 30, sistem tanam jarwo, pemupukan berimbang,
serta pemanfaatan galengan atau pematang untuk tanaman pangan lainnya ataupun untuk
sayuran. Untuk itulah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Kontribusi pemanfaatan
pematang untuk kacang panjang (Vigna sinensis L.) terhadap ekonomi rumah tangga petani; 2)
Apakah kegiatan pemanfaatan pematang layak untuk dikembangkan.
BAHAN DAN METODE
Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive (sengaja) di Desa Manunggal Jaya, Kec.
Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara. Desa ini merupakan lokasi kegiatan KPI tahun
2020 dan pematang atau galengan dimanfaatkan untuk bertanam sayuran, salah satunya kacang
panjang yang banyak ditanam petani. Adapun luasan lahan untuk penelitian adalah 1 hektar.
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai September 2020 dengan mengikuti
musim tanam padi maupun sayuran. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan studi
lapangan. Untuk mengetahui kontribusi pemanfaatan pematang untuk kacang panjang terhadap
rumah tangga petani dilakukan analisa usaha tani kacang panjang dan analisa usaha tani padi
per satuan luas (hektar). Sedangkan untuk mengetahui kelayakan usahatani kacang panjang di
pematang digunakan pendekatan keuangan sederhana R/C yaitu rasio antara pendapatan dan
biaya. Jika R/C>1, maka usaha tersebut layak untuk diteruskan. Dan jika R/C<1, maka usaha
tersebut tidak layak untuk dilanjutkan (Swastika dan Dewa K. Sadra, 2004).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Budidaya Tanaman Kacang Panjang
Tanaman kacang panjang memiliki nama latin Vigna sinensis L. dan memiliki berbagai
sebutan di berbagai belahan dunia, seperti kacang lanjaran (Jawa), kacang turus (Pasundan),
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taukok (Cina), sitao (Philipina), kacang belut (Malaysia), paythenki, yardlong bean, dan
asparagus bean.
Tanaman ini diketahui berasal dari India dan Afrika kemudian menyebar ke berbagai
wilayah Asia Tropika, termasuk Indonesia. Tanaman kacang panjang mudah tumbuh dengan
baik di berbagai jenis lahan, baik lahan sawah, tegalan bahkan pekarangan rumah. Di lapangan,
petani yang memudidayakan tanaman kacang panjang, diketahui banyak ditanaman di
pematang sawah, atau tegalan baik secara monokultur maupun sebagai tanaman sela (Sunarjono,
2011).
Tanaman kacang panjang dapat menjadi salah satu komoditas sayuran potensial sebagai
sumber gizi. Kacang panjang merupakan salah satu tanaman perdu semusim yang mengandung
protein (17.30%), lemak (1.50%), karbohidrat (70%), vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan
mineral. Diketahui juga, tanaman kacang panjang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
kesuburan tanah. Akar-akar dari tanaman kacang panajang bersimbisosis mutaulisme dengan
jenis bakteri Rhizobium yang mampu mengingkat Nitrogen (N2) dari udara.
Petani yang berbudidaya tanaman ini seringkali dihadapai faktor gagal panen yang
menyebabkan menurunnya produksi kacang panjang. Beberapa penyebab menurunnya
produksi kacang panjang antara lain iklim, bibit unggul, pupuk, dan hama penyakit.
Salah satu aspek penting dalam budidaya kacang panjang yaitu proses pemupukan, yang
dapat mempengaruhi produktivitas kacang panjang. Upaya budidaya dan pemeliharaan yang
tepat perlu menjadi perhatian supaya produktivitas kacang panjang dapat meningkat (Balitsa,
2013).
Beberapa syarat pertumbuhan tanaman kacang panjang yang harus dipenuhi dalam
upaya budidaya tanaman ini yaitu:
a.

Jenis tanah: latosol atau lempung berpasir, subur, gembur

b.

Tanah mengandung bahan organik dan drainasenya baik

c.

pH sekitar 5.5-6.5 m

d.

Suhu antara 20-30 ºC

e.

Kondisi iklimnya kering

f.

Curah hujan antara 600-1,500 mm/tahun,

g.

Ketinggian optimum kurang dari 800 mdpl

h.

Waktu tanam yang baik adalah awal atau akhir musim hujan.
Adapun teknik budidaya tanaman kacang panjang yang dapat diupayakan, diantaranya:

1.

Persiapan Lahan


Besihkan lahan dari rumput liar, kemudian lahan dicangkul atau dibajak sedalam 30
cm hingga tanah menjadi gembur



Siapkan parit keliling dan keringkan tanah selama 15-30 hari



Setelah 30 hari, buat bedengan dengan ukuran 60 x 30 cm dan jarak antar bedengan 30
cm



Tambahkan pupuk kandang sebanyak 10-20 ton/ha pada bedengan seperti ukuran
diatas. Dosis pupuk kandang 4-5 ton/ha dicampur merata dengan tanah sambil
dibalikkan.
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2.

Persiapan benih


Mutu benih merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan
usaha tani kacang panjang. Beberapa karakteristik benih yang bermutu tinggi yaitu
daya tumbuh tinggi, lebih dari 80%, tidak tercampur dengan varietas lain atau tingkat
kemurniannya tinggi antara 98-100%, memilik kecepatan tumbuh yang baik, biji
berwarna mengkilat, tidak keriput, bernas dan bebas dari gigitan serangga, tidak
tercampur dengan kotoran, gulma atau biji tanaman lain, serta jumlah benih yang
dibutuhkan per luas lahan sangat ditentukan



Rendam benih dalam air untuk menyeleksi benih yang akan ditanam.



Benih yang baik untuk ditanam adalah benih yang tenggelam, sedangkan benih yang
mengambang tidak baik untuk ditanam (Anto, 2013).

3. Penanaman

4.



Pada awal atau akhir musim hujan merupakan waktu yang sebaiknya digunakan untuk
menanam kacang panjang



Pada musim kemarau, penanaman kacang panjang dapat dilakukan dengan syarat
kebutuhan air tercukupi



Benih yang akan ditanam direndam dulu dalam air kira-kira 2-4 jam



Setiap lubang tanam diisi dua butir benih kacang panjang, lalu ditutup dengan tanah
tipis tanpa dipadatkan



Umumnya, benih akan berkecambah setelah 5 hari benih ditanam.

Pemeliharaan
Terdiri dari beberapa tahap, diantaranya yaitu:
a. Penyulaman, penyiraman, & pemasangan ajir


Penyulaman bertujuan untuk mengganti benih yang tidak tumbuh atau mati dan
dilakukan 1 minggu setelah penanaman



Penyiraman rutin dilakukan tiap pagi atau sore hari, dengan mengalirkan air melalui
saluran disekitar bedengan sampai tanah cukup lembab



Pemasangan ajir bertujuan sebagai tempatnya merambat tanaman, biasanya dilakukan
setelah tanaman mulai tumbuh dan tinggi mencapai 25 cm, ajir dipasang di sebelah
tanaman

b. Penyiangan, Pendangiran, & Pemangkasan


Penyiangan bertujuan untuk mengendalikan gulma, dilakukan secara manual dengan
mencabuti rumput yang tumbuh



Pendangiran bertujuan untuk menggemburkan tanah, yang biasanya dilakukan
bersamaan dengan penyiangan



Pemangkasan dilakukan ketika daun terlalu subur atau banyak cabang yang kurang
produktif sehingga pertumbuhan generatif dari tanaman dapat berjalan dengan baik.
Tahap ini dilakukan setelah tanaman berbunga yakni skitar umur tanaman 3-4 minggu

c. Pemupukan & pengendalian hama
Pemupukan dilakukan untuk mencukupi kebutuhan zat-zat makanan yang diperlukan
tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Tahap ini dapat menggunakan
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pupuk dasar dan pupuk anorganik untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk anorganik
diberikan sebanyak 2 kali yaitu pada saat umur 1 minggu dan 3 minggu setelah tanam.
Jenis pupuk anorganik yang dapat digunakan yaitu TSP 200 kg/Ha, KCl 100 kg/Ha,
dan urea 100 kg/Ha (Balitsa, 2013). Pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan
cara tanam awal dan serempak, pergiliran tanaman dengan tanaman bukan kacangkacangan, sanitasi lingkungan, penggunaan mulsa jerami, aplikasi musuh alami seperti
parasitoid, predator, dan entomopatogen, serta aplikasi pestisida untuk hama dan
fungsisida untuk penyakit (Balitsa, 2018).
d. Panen
Kacang panjang dapat dipanen setelah umur tanaman 50-60 hari tergantung pada
varietas, musim dan tinggi rendahnya daerah penanaman. Beberapa ciri tanaman
kacang panjang yang layak dipanen diantaranya yaitu polongnya terisi penuh, polong
mudah dipatahkan, dan warna polong hijau merata sampai hijau keputihan. Proses
pemanenan dilakukan dengan cara dipetik yakni bagian pangkal polong diputar hingga
plong terlepas seluruhnya. Panen kacang panjang dilakukan secara bertahap dengan
selang waktu 3 hari dan dilakukan pada pagi hari. Setelah proses panen, polong kacang
panjang dikumpulkan di tempat penampungan untuk disortasi, kemudian polong
kacang panjang diikat dengan bobot maksimal 1 kg dan selanjutnya kacang panjang
siap dipasarkan.
Kontribusi Pemanfaatan Pematang Untuk Kacang Panjang Terhadap Ekonomi Rumah
Tangga Petani
Di Desa Manunggal Jaya, kacang panjang dibudidayakan di pematang bersamaan
dengan waktu petani menanam padi. Adapun untuk mengetahui kontribusi pemanfaatan
pematang untuk kacang panjang terhadap ekonomi rumah tangga petani, sebagai tahap awal
kita perlu melakukan perhitungan analisa usaha tani padi dan analisa usaha tani kacang panjang
di pematang. Berikut ini disajikan analisa usaha tani padi dan kacang panjang di pematang.
Tabel 1. Analisa usaha tani padi per-hektar
Uraian
1. Modal
Benih Inpari 30
Pupuk organik
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Pestisida
Total 1
2. Biaya Operasional
Pengolahan lahan borongan
Cabut bibit dan tanam
Penyiangan 2x
Penyemprotan 2x
Panen
Pengeringan
Total 2
3. Pajak Lahan
4. Sewa Lahan
Total 1 + 2 + 3 + 4

Kebutuhan
20 kg
1,000 kg
200 kg
300 kg
1 paket

Harga Satuan
(Rp)
8,000
1,000
1,800
2,300

1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket

Jumlah (Rp)
160,000
1,000,000
360,000
690,000
250,000
2,460,000
1,500,000
1,100,000
600,000
300,000
600,000
300,000
4,400,000
61,000
2,500,000
9,421,000

Sumber: Analisis Data Primer, 2020
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Pendapatan dari padi
Penyusutan GKP (gabah kering panen) ke GKG (gabah kering giling adalah terjadinya
pengurangan jumlah akibat adanya proses pengeringan. Pengeringan gabah ada dua macam
diantaranya pengeringan dengan cara jemur manual dan cara modern dengan menggunakan alat
pengering seperti alat pengering sederhana berupa open samapai alat pengering yang cangih
yaitu dengan menggunakan drayer. Namun kegiatan pengeringan padi yang biasa dilakukan
oleh para petani kita adalah dengan cara trasisional yaitu mengeringkan padi dengan cara
dijemur dengan memanfaatkan panas sinar matahari. Setelah kegiatan pengeringan ini akan
terjadi penyusutan pada padi dengan kisaran 18% (Cyber Extension, 2019). Hasil panen 7
ton/Ha GKP. Setelah dikeringkan akan susut 18% sehingga hasil menjadi 5.74 ton/Ha GKG.
Pendapatan = Jumlah panen x Harga saat panen
Pendapatan = Rp 5,740 kg x Rp. 4,500,Pendapatan = Rp 25,830,000,Keuntungan
Keuntungan = Pendapatan – Pengeluaran
Keuntungan = Rp 25,830,000,- – Rp 9,421,000,- = Rp 16,409,000,Jadi, keuntungan bersih dari tanam padi dalam satu kali musim tanam (± 3,5 bulan) adalah Rp
16,409,000,-.
Untuk mengetahui kontribusi pemanfaatan pematang untuk kacang panjang, juga
dilakukan penghitungan analisa usaha tani kacang panjang di pematang per-satuan luas atau
per-hektar. Perlu diketahui, dalam 1 hektar lahan terdapat 22 pematang dengan ukuran panjang
33 meter. Adapun lebar pematang 30-50 cm. Analisa usaha tani kacang panjang dapat dilihat
pada tabel 2 berikut:
Tabel 2. Analisa usaha tani kacang panjang di pematang per-hektar
Uraian
Benih kacang panjang
Pupuk organik
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Pestisida
Ajir, rafia, gelang
TK tugal dan tanam
TK pemupukan
TK panen
Total Biaya

Kebutuhan
¼ kg
50 kg
25 kg
50 kg
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
20 kali

Harga Satuan
(Rp)
120,000
1,000
1,800
2,300

Jumlah (Rp)
30,000
50,000
45,000
115,000
100,000
171,000
250,000
100,000
375,000
1,236,000

Sumber: Analisis Data Primer, 2020

Menurut informasi petani pemilik lahan, dalam 1 kali tanam kacang panjang, panen 20
kali dengan hasil total 2 ton. Sedangkan harga kacang panjang fluktuatif, mulai dari Rp. 3,000,per-kilogram bahkan sampai Rp. 1,000,- per-kilogram. Untuk itulah diambil harga rata-rata
yaitu Rp. 2,000,- per-kilogram untuk menghitung pendapatan.
Setelah dilakukan penghitungan, dalam satu kali musim tanam kacang panjang
diperoleh hasil dalam 20 kali panen adalah 2,000 kg x Rp. 2,000,- sama dengan Rp. 4,000,000,-.
Jadi pendapatan dari kacang panjang adalah 4 juta rupiah. Keuntungan dari usaha tani kacang
panjang = Rp. 4,000,000,- - Rp. 1,236,000,- = Rp. 1,764,000,-.
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Perlu diketahui pula, bahwa mayoritas petani di Desa Manunggal Jaya hanya
mengusahakan sawah, hanya sebagian kecil yang memiliki usaha sampingan lain. Untuk itulah,
dalam penelitian ini difokuskan untuk menghitung pendapatan dari usaha tani padi dan sayuran
di pematang, khususnya kacang panjang. Kontribusi pemanfaatan pematang untuk kacang
panjang terhadap ekonomi rumah tangga petani dapat dihitung sebagai berikut:

Jadi, kontribusi pemanfaatan pematang untuk kacang panjang terhadap ekonomi rumah
tangga petani adalah sebesar 9.7%. Pemanfaatan pematang sawah bisa sebagai tempat tumpang
sari atau tempat ditanamnya tanaman seperti kacang panjang dan tanaman lainnya, pemanfaatan
ini berfungsi sebagai peghasilan tambahan dan meningkatkan nilai gizi keluarga tani. Hasil
dari tanaman kacang panjang, mentimun dan lainnya yang ditanam di galangan atau pematang
sawah seain dikonsumsi sendiri oleh keluarga tani juga dijual kepada pedagang sayur keliling
dan pemilik warung makan.
Selain itu, penanaman kacang panjang ataupun sayuran lain di pematang juga dapat
dimanfaatkan sebagai refugia. Refugia merupakan microhabitat buatan yang ditanam di lahan
pertanian baik ditanam secara monoculture atau tumpang sari dengan tanaman
lain. Penanaman refugia sebagai salah satu upaya konservasi musuh alami hama tanaman padi,
refugia yang ditanam dipilih tanaman berbunga. Tanaman yang berpontesi besar sebagai
refugia adalah tanaman bunga matahari, kenikir dan bunga kertas (zinnia) yang mempunyai
bunga mencolok dan warna yang diminati serangga musuh alami. Penanaman refugia pada
pematang sawah oleh Kelompok Tani Sumber Rejeki Putra merupakan usaha menciptakan
agroekosistem lahan pertanian yang stabil sehingga populasi hama akan seimbang dengan
populasi serangga musuh alami, hal ini dimaksudkan agar pengendalian hama serangga pada
tanaman padi tak harus melakukan penyemprotan pestisida, pengendalian secara alami dengan
memanfaatkan serangga musuh alami terkadang lebih efektif, efisien, ekonomis serta
berdampak lingkungan yang lebih baik.
Analisis Kelayakan Pemanfaatan Pematang Untuk Kacang Panjang
Analisis kelayakan usahatani adalah upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan suatu
jenis usaha, dengan melihat beberapa parameter atau kriteria kelayakan tertentu (Hamidah,
2017). Untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha tani kacang panjang digunakan pendekatan
finansial sederhana R/C, yaitu ratio antara penerimaan dengan biaya. Berikut perhitungannya:

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai R/C adalah 3.2. Ini berarti R/C >1, artinya
usaha tani kacang panjang di pematang ini layak untuk dikembangkan karena secara finansial
maupun ekonomi menguntungkan.

418

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

KESIMPULAN
Pemanfaatan pematang untuk kacang panjang memberikan kontribusi terhadap
ekonomi rumah tangga petani sebesar 9.7%. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pematang
memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan keluarga. Dari analisis
kelayakan usaha tani kacang panjang di pematang diperoleh nilai 3.2 artinya usaha tani ini layak
untuk dikembangkan.
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ABSTRACT
Indonesian people potato chips consumption are quiet high and it predicts will be
increased every year. Potato varieties that fit to be processed as chips’ raw material is Atlantik,
however the material only can be accessed by certain parties. Meanwhile, small and medium
potato chips processors have an obstacle to obtain Atlantik. Since 2000, Indonesian Vegetables
Research Institute (IVegRI)/Balitsa Lembang has issued varied potato varieties that suitable as
the chips raw materials. The varieties are needed to be disseminated hence that can be utilized
better. The objective of study was to identify house hold’s preference toward chips that the raw
material were IVegRI’s potato varieties. The study was undertaken from January to August
2020. Six potato varieties Enam varietas kentang hasil penanaman demplot diolah menjadi
keripik. About 31 house hold respondents were engaged in the potato chips preference survey.
The data were analyzed descriptively, while the most favorite chips was measured by score.
The result of study showed that three potato varieties preferred by respondents as the chips raw
material were Atlantik, Medians dan AR 08. Medians and AR 08 had a chance to be used as
the substitution of Atlantik as the chips raw materials widely. This was because both of the
varieties are easier to be accessed, the production were higher than Atlantik and in term of
quality, they were no difference. Therefore, Medians and AR 08 are suitable as the potato chips
raw material.
Keywords : Household consumer, medians, potato chips, preference, processor
ABSTRAK
Konsumsi keripik kentang masyarakat Indonesia cukup tinggi dan diperkirakan setiap
tahunnya meningkat. Varietas yang cocok digunakan sebagai bahan baku keripik kentang
adalah Atlantik, namun bahan bakunya hanya bisa diakses oleh pihak tertentu. Sementara
prosessor keripik kentang usaha kecil dan menengah kesulitan mendapatkannya. Sejak tahun
2000, Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang sudah merilis berbagai varietas kentang
yang cocok sebagai bahan baku olahan keripik. Varietas-varietas kentang tersebut perlu
didiseminasikan agar termanfaatkan dengan lebih baik. Riset ini bertujuan untuk
mengidentifikasikan preferensi konsumen rumah tangga terhadap keripik kentang berbahan
baku varietas Balitsa. Penelitian dilakukan selama bulan Januari sampai Agustus 2020. Enam
varietas kentang hasil penanaman demplot diolah menjadi keripik. Sebanyak 31 responden
rumah tangga dilibatkan dalam survei preferensi keripik kentang. Analisis data dilakukan
secara deskriptif, sementara penentuan keripik kentang yang paling disukai ditentukan dengan
skor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga varietas kentang yang paling disukai konsumen
sebagai bahan baku keripk adalah Atlantik, Medians dan AR 08. Varietas Medians dan AR 08
berpeluang digunakan sebagai alternatif pengganti Atlantik sebagai bahan baku keripik kentang
secara luas karena kedua varietas ini lebih mudah diakses, produksi hasilnya lebih tinggi
dibanding Atlantik serta secara kualitas, tidak berbeda dengan Atlantik sehingga cocok
dijadikan sebagai bahan baku keripik kentang.
Kata kunci : Keripik kentang, konsumen rumah tangga, medians, preferensi, prosessor
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PENDAHULUAN
Konsumsi kentang masyarakat Indonesia setiap tahun menunjukkan peningkatan
(Andriyanto et al., 2013; Asgar et al., 2011). Statistik Indonesia menunjukkan sepanjang tahun
2013 hingga 2016 terjadi peningkatan konsumsi dari 1.6 kg/perkapita/tahun menjadi 2.5
kg/perkapita/tahun), dan sedikit penurunan ditahun 2017. Peningkatan konsumsi ini juga
diperlihatkan dari meningkatnya impor kentang olahan Indonesia dari tahun 2013 hingga 2017
(Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian & Indonesia, 2018), khususnya untuk kentang
olahan (Gambar 1).
Salah satu bentuk hasil olahan kentang yang disukai oleh masyarakat Indonesia adalah
keripik kentang. Keripik kentang mudah dijumpai di supermarket maupun di toko oleh-oleh di
berbagai lokasi di Indonesia. Pasar keripik kentang/potato chips Indonesia sangat menjanjikan.
Penerimaan dari penjualan keripik kentang Indonesia di tahun 2019 mencapai U$ 44 juta dan
pasar keripik kentang Indonesia diperkirakan akan tumbuh setiap tahunnya sebesar 5.2%
(Statista.com, 2019).
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Gambar 1. Volume kentang impor Indonesia tahun 2013-2017 (ton)

Industri besar pengolahan keripik kentang di Indonesia setiap harinya memerlukan
bahan baku melebih 100 ton/hari (Kusmana, 2017). Varietas yang biasa digunakan untuk
keripik kentang adalah Atlantik karena rasanya enak, cocok untuk keripik kentang karena
kandungan padatnya (Sg) tinggi serta memberikan hasil rendemen keripik yang tinggi
(Kusmana, 2017; Sinung et al., 2005). Bahan baku kentang Atlantik di Indonesia diimpor, yang
dimonopoli oleh perusahaan tertentu (Adiyoga et al., 2016).
Kentang yang cocok diolah menjadi keripik memiliki beberapa karakter khusus, antara
lain memiliki bentuk dan ukuran umbi besar (Sofiari, 2009) dan berdiameter panjang, mata
ubi dangkal, mengandung kadar pati dan specific gravity (Sg)/kandungan bahan padat yang
tinggi, gula reduksi serta kandungan air yang rendah (Kusmana, 2017; Kusandriani, 2014;
Asgar, 2013; Rofik Sinung Basuki et al., 2005). Sementara dalam bentuk olahan, kualitas
keripik kentang ditentukan oleh kadar minyak yang terserap rendah, rasanya enak (tidak getir),
warna kentang setelah digoreng putih cerah/kuning terang (Kusmana, 2012), serta renyah
(Harahap et al., 2017; Asgar, 2013) dan berpenampilan mulus (tidak bergelombang atau
keriting).
Varietas kentang yang dikembangkan di Indonesia dominasi oleh Granola (Asgar, 2013).
Namun Granola kurang cocok dijadikan sebagai bahan keripik kentang karena memiliki
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kandungan air cukup tinggi (Asgar et al., 2013) dan berubah kecoklatan bila digoreng
(Kusmana, 2012).
Sejak tahun 2000 Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) Lembang merakit varitas
unggul baru yang cocok digunakan sebagai bahan baku olahan keripik. Berbagai varietas sudah
dikeluarkan, antara lain Merbabu 17, Amudra, GM 05, GM 08, Amabile, Maglia, Medians,
Sangkuriang Agrihorti, Spudy Agrihorti dan Papita Agrihorti (Balitsa, 2019). Varietas-varietas
kentang bahan baku keripik tersebut perlu didiseminasikan agar dapat dikenal dan
dimanfaatkan oleh masyarakat.
Salah satu bentuk diseminasi Balitsa memperkenalkan keripik berbahan baku kentang
varietas Balitsa adalah melalui demplot penanaman sejumlah varietas kentang Balitsa bahan
baku industri/keripik ditanam di Lembang. Setelah panen, kentang kemudian diproses menjadi
keripik. Konsumen rumah tangga kemudian diminta untuk mengevaluasi keripik kentang
tersebut dan memberikan penilaian keripik mana yang paling mereka sukai. Parameter yang
menjadi acuan untuk menilai keripik kentang yang disukai menurut konsumen rumah tangga
adalah kerenyahan, warna, penampilan keripik dan rasa.
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui preferensi konsumen rumah tangga
di Kecamatan Lembang, Jawa Barat terhadap keripik kentang berbahan baku varietas Balitsa.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa
Barat selama bulan Januari hingga Agustus 2020. Enam varietas kentang, yaitu AR 08,
Sangkuriang, Medians, Papita, Spudy dan Atlantik ditanam di lahan seluas 600 m 2. Setelah
panen, kentang diolah menjadi keripik kentang. Sebanyak 31 responden rumah tangga
dilibatkan dalam survei preferensi keripik kentang berbahan baku varietas kentang Balitsa.
Pemilihan responden dilakukan secara purposive (sengaja), dengan kategori responden yang
terpilih pernah membeli dan mengkonsumsi keripik kentang dalam dua bulan terakhir.
Konsumen rumah tangga diminta untuk menjawab pertanyaan dalam kuisoner yang meliputi :
(1) karakteristik sosial ekonomi konsumen (2) preferensi konsumen rumah tangga terhadap
kentang keripik. Para responden diminta untuk menilai hasil olahan keripik kentang secara
visual maupun melalui tes rasa (dimakan). Responden diminta untuk memilih 3 keripik kentang
yang disukai berdasarkan 4 karakter utama yakni rasa, kerenyahan, warna dan tampilan keripik
kentang. Keripik yang menjadi pilihan pertama disukai diberi ranking 1, pilihan 2 diberi
rangking 2, pilihan ke-3 diberi rangking 3 (Basuki, 2009). Data dianalisis secara deskriptif.
Keterbatasan dari penelitian ini adalah kentang dipanen pada usia muda, yakni 81 hari.
Hal ini dilakukan karena terjadi pencurian umbi kentang dua kali setelah kentang berusia 50
hari. Pemanenan kentang diusia belum cukup umur berpengaruh kepada hasil keripik kentang,
baik itu dari rasa, warna, kerenyahan maupun tampilan keripik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Sosial Ekonomi Responden
Mayoritas responden adalah perempuan, mencapai 87% (27 orang) (Gambar 1).
Mayoritas responden (65%) berusia antara 31 hingga 50 tahun (Gambar 2). Pendidikan
responden cukup tinggi. Sebanyak 74% responden merupakan lulusan sarjana dan sisanya
lulusan SMA (Gambar 3). Responden terbanyak (32%) memiliki penghasilan 3 hingga 5 juta
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per bulan, diikuti dengan penghasilan antara 5 hingga 7 juta per bulan (26% responden)
(Gambar 4).
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Gambar 3. Pendidikan responden
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Gambar 4. Penghasilan responden /bulan (n=31)
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Mayoritas responden (71%) memiliki jumlah anggota keluarga 2 hingga 4 orang
(Gambar 5). Sebagian besar responden mengkonsumsi keripik kentang seminggu sekali (36%),
diikuti dengan per dua minggu sekali dan per dua bulan sekali, masing-masing sebanyak 19%
(Gambar 6).
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Gambar 5. Jumlah anggota di rumah selain responden (n=31)
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Gambar 6. Frekuensi konsumsi keripik kentang (n=31)

Kebanyakan responden 74% (12 orang) membeli keripik kentang antara ¼ kg
hingga ½ kg per 1 kali pembelian. Hanya sebagian kecil responden (10%) yang membeli
keripik kentang dalam jumlah di atas 1 kg per 1 kali pembelian (Gambar 7). Sementara itu,
alokasi uang yang dikeluarkan responden terbanyak (52%) per 1 kali pembelian keripik kentang
adalah di bawah Rp. 50,000 ribu rupiah. Terdapat sebagian kecil responden (3%) responden
yang mengalokasikan uang diatas Rp. 150,000 per 1 kali pembelian keripik (Gambar 8).
Mayoritas responden 43% (18 orang) membeli keripik kentang di toko makanan, diikuti
dengan di pedagang keripik (38%) (Gambar 9).
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Gambar 7. Jumlah pembelian kentang per 1 x beli (n=31)
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Gambar 8. Pengeluaran
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Gambar 9. Lokasi/tempat keripik kentang dibeli

Preferensi konsumen rumah tangga terhadap keripik kentang berbahan baku varietas
Balitsa
Saat membeli keripik kentang, dari 6 atribut yang dipertimbangkan oleh konsumen rumah
tangga, adalah rasa, warna, kerenyahan, tampilan kerupuk, harga dan variasi rasa, responden
memilih rasa sebagai atribut penting diurutan pertama, dengan skor 153. Rasa keripik kentang
harus enak dan tidak getir (pahit). Diikuti dengan kerenyahan di urutan ke-dua dan harga
diurutan ke-tiga, dengan skor masing-masing 147 dan 129 (Gambar 10).
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Gambar 10. Atribut yang dipertimbangkan konsumen rumah tangga saat membeli keripik kentang (n=31)
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Responden menyukai Atlantik di urutan pertama, Medians di urutan ke dua dan AR 08
di urutan ke tiga untuk atribut rasa keripik, dengan skor berturut-turut 89, 84 dan 73. Sementara
dari kerenyahan, 3 varietas kentang yang paling disukai responden adalah Atlantik, AR 08, dan
Medians. Atlantik menjadi varietas yang paling disukai oleh responden dari segi atribut warna,
diikuti Medians dan AR 08 dengan skor berturut-turut 103, 88 dan 47. Sementara dari
tampilan keripik kentang, tiga varietas yang paling disukai responden adalah Atlantik,
Medians dan AR 08 dengan skor 105, 85, dan 51 (Tabel 1).
Tabel 1. Skor preferensi responden rumah tangga untuk 3 keripik kentang yang paling disukai
berbahan baku varietas kentang Balitsa
Atribut
AR 08
Sangkuriang Medians
Papita
Atlantik
Spudy
Rasa
73
23
84
29
89
19
Ranking
3
2
1
Kerenyahan
81
9
80
47
83
10
Ranking
2
3
1
Warna
47
26
88
7
103
41
Ranking
3
2
1
Tampilan
51
25
85
0
105
33
Ranking
3
2
1
Berdasarkan 4 atribut keripik kentang yang meliputi rasa, kerenyahan, warna dan
tampilan, responden menyukai keripik kentang berbahan baku Atlantik diurutan pertama,
diikuti oleh Medians diurutan ke-2 dan AR 08 diurutan ke-3 dengan total skor berturut-turut
380, 337, dan 252 (Tabel 2).
Tabel 2. Skor total preferensi responden
Varietas
AR 08
Sangkuriang
Medians
Papita
Atlantik
Spudy

Total skor
252
83
337
83
380
103

Ranking
3
2
1

Varietas kentang Atlantik merupakan bahan baku yang cocok dan sudah lama
digunakan sebagai bahan olahan kentang seperti keripik maupun french fries di Indonesia.
Akan tetapi bahan baku kentang Atlantik diimpor, dimana benih dan peredarannya di Indonesia
dikuasai oleh 1 perusahaan tertentu. Hanya pengelola industri keripik besar, yang memiliki
kontrak dengan perusahaan besar tersebut yang bisa mendapatkan pasokan kentang Atlantik.
Pelaku usaha keripik kecil dan menengah sulit untuk mendapatkannya (Adiyoga et al., 2016)
(Kusmana, 2012). Sementara kentang varietas Medians maupun AR 08 bisa dibeli oleh
prosessor/pengolah keripik kentang manapun selama bahan bakunya tersedia di pasaran.
Selain itu, produksi hasil kentang varietas Medians dan AR 08 Balitsa pada usia 81 hari
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produksi kentang Atlantik, dengan nilai berturut-turut
8,5 ton; 8,2 ton dan 6,6 ton per hektar pada tingkat efektifitas lahan 75% (Tabel 3). Hasil ini
sejalan dengan penelitian Kusandriani (2014) yang menunjukkan produksi Medians jauh lebih
tinggi dibandingkan Atlantik. Kualitas Medians dan AR 08 untuk digunakan sebagai bahan
baku olahan keripik kentang juga dinilai sebanding/tidak jauh berbeda dengan Atlantik
(Kusandriani, 2014) (Kurniawan dan Suganda, 2014)
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Tabel 3. Produksi hasil kentang varietas Medians, AR 08 dan Atlantik konversi ke luasan hektar
dengan efektifitas lahan 75%.
Varietas

Total panen per hektar (ton)
8,5
8,2
5,6
8,9
9,4
6,6

Medians
AR 08
Papita
Spudy
Sangkuriang
Atlantik

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan preferensi menunjukkan bahwa tingkat
kesukaan konsumen terhadap rasa, warna, tampilan dan kerenyahan keripik kentang berbahan
baku Medians maupun Atlantik adalah sama/tidak ada perbedaan (Witono et al., 2016).
Perbedaan hasil survei preferensi konsumen dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian
terdahulu terjadi dimungkinkan karena kondisi kentang di panen muda, yakni pada usia 81 hari,
sementara usia panen ideal kentang Medians kurang lebih 110 hari, AR 08 selama 90 hari,
Papita (110 hari) dan Atlantik di usia 90 harian. Penelitian Asgar & Sudibyo (1997)
menunjukkan bahwa pemanenan kentang usia muda (belum cukup umur) membuat kadar pati
kentang kecil sehingga kurang renyah setelah dijadikan keripik dan terasa getir (agak pahit).
Selain itu, kandungan gula reduksi juga tinggi, sehingga keripik berwarna kecoklatan setelah
digoreng.
Survei preferensi kepada petani juga menunjukkan bahwa petani kentang menyukai
varietas kentang Medians dibandingkan Atlantik sebagai bahan baku olahan french fries
(Sembiring & Witono, 2020).
KESIMPULAN
Hasil preferensi konsumen di Lembang menunjukkan bahwa konsumen rumah tangga
menyukai varietas Atlantik sebagai pilihan pertama bahan baku olahan keripik kentang. Hal ini
terjadi dimungkinkan terjadi karena umur panen varietas kentang yang lainnya belum cukup
maksimal untuk dijadikan sebagai bahan baku olahan keripik kentang. Selain itu, dengan
terbatasnya akses mendapat bahan baku serta potensi produksi yang lebih rendah dibandingkan
dengan varietas kentang Balitsa, maka kentang Medians dan AR 08 Balitsa dapat dijadikan
sebagai alternatif pengganti bahan baku olahan keripik kentang yang lebih luas di Indonesia,
karena secara kualitas kedua varietas tersebut tidak kalah dengan kentang Atlantik untuk diolah
menjadi keripik. Kedepannya, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memvalidasi hasil
penelitian preferensi konsumen di atas dengan menggunakan hasil panen kentang yang cukup
umur. Selain itu, Balitsa perlu memperkenalkan varietas Medians dan AR 08 kepada
masyarakat luas, terutama kepada petani dan prosessor keripik agar dapat diakses sebesarbesarnya dalam rangka mendukung perkembangan dan kemajuan industri olahan keripik
kentang di Indonesia.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the factors that influence household consumer
demand for potato in Kendari. The research location is in three Kendari markets, namely Sentra
Kendari market, Sentra Baruga market, and Mandonga Market. The reason for choosing the
location is because of the largest potato market. The number of respondents is 70 people
determined by accidental sampling technique. The data analysis used is quantitative analysis
using multiple linear regression method using SPSS version 24 software to determine the
factors that influence household consumer demand for potatoes. The results showed that the
variables used in testing consumer demand for potatoes were the amount of potato demand (Y),
potato price (X1), income (X2), family responsibility (X3) and taste (D). The results of the
multiple linear regression analysis showed that the factors that influence household consumer
demand for potatoes are income, family responsibility and taste.
Keywords: demand, household, potato.
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi
permintaan konsumen rumah tangga terhadap kentang di Kendari. Lokasi penelitian yaitu di
tiga pasar Kendari yaitu pasar Sentra Kendari, pasar Sentra Baruga, dan Pasar Mandonga.
Alasan pemilihan lokasi karena tempat pemasaran kentang terbesar. Jumlah responden yaitu 70
orang ditentukan dengan teknik accidental sampling. Analisis data yang digunakan yaitu
analisis kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linear berganda menggunakan
software SPSS versi 24 untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi permintaan
konsumen rumah tangga terhadap kentang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable yang
digunakan dalam menguji permintaan konsumen terhadap kentang yaitu jumlah permintaan
ketang (Y), harga kentang (X1), pendapatan (X2), tanggungan keluarga (X3) dan selera (D).
Adapun hasil analisis uji regresi linear berganda diketahui faktor yang mempengaruhi
permintaan konsumen rumah tangga terhadap kentang adalah pendapatan, tanggungan keluarga
dan selera.
Kata kunci : permintaan, rumahtangga, kentang.
PENDAHULUAN
Kentang merupakan salah satu jenis hortikultura yang memiliki peranan penting dalam
pemenuhan karbohidrat masyarakat. Kentang pula dapat dijadikan sebagai pangan alternatif
bagi masyarakat dan juga bahan baku industry pengolahan makanan (Fitriani, 2018; Wardhani,
2011). Pertumbuhan konsumsi kentang secara nasional sejak tahun 2014 sampai dengan tahun
2018 rata-rata sebesar 13.95%. (Statistik Konsumsi Pangan, 2018). Pertumbuhan konsumsi ini
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seharusnya diimbangi dengan pertumbahan kenaikan produksi kentang sehingga ketersediaan
kentang di masyarakat tetap terjaga (Hartati & Setyadji, 2012; Nurhuda et al., 2018).
Penyaluran kentang kepada konsumen perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan
memperhatikan sistem pemasarannya.
Pertumbuhan Produksi kentang di Sulawesi Tenggara sejak tahun 2015 – 2019 nol
persen (BPS dan Direktorat Jenderal Hortikultura). Hal ini menjadikan kota Kendari dengan
jumlah penduduk di tahun 2019 sebanyak 340,796 jiwa dalam rangka memunuhi permintaan
kentang masyarakatnya, selalu mensuply dari luar propinsi seperti Sulawesi Selatan. Hal ini
karena petani di Kota Kendari belum ada yang melakukan budidaya tanaman kentang.
Hukum permintaan menyatakan bahwa sedikit dan banyaknya barang yang diminta
sangat tergantung dari kesediaan pembeli atau konsumen terhadap barang /jasa (Indriani, 2020).
Keputusan konsumen membeli suatu barang dipengaruhi karakteristik konsumen dan
situasional (Santhi dan Jerinabi, 2004). Kajian tentang faktor – faktor yang mempengaruhi
permintaan konsumen dalam mengkonsumsi suatu jenis pangan tertentu menarik untuk
dilakukan pengkajian karena hal ini berkaitan dengan ketersediaan pangan bagi masyarakat
(Salem dan Nubatonis, 2016). Permintaan konsumen terhadap suatu produk atau barang
ditentukan oleh harga barang itu sendiri, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga dan
selera konsumen (Rahmawati et al., 2018; Salem dan Nubatonis, 2016; Silitonga dan Salman,
2014). Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Adiyoga (2016) menyatakan bahwa
konsumen membeli kentang dipengaruhi oleh diantaranya factor sosio-ekonomi yaitu jumlah
anggota keluarga dan pengeluaran rumah tangga. Mengingat kentang adalah salah satu
komoditi yang ketersediaannya sangat tergantung dari pasokan daerah lain, namun disisi lain
permintaan konsumen terhadap kentang juga perlu untuk dilakukan kajian lebih mendalam,
sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji factor – factor apa saja yang mempengaruhi
permintaan konsumen terhadap kentang di Kota Kendari.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Pasar sentra kota, pasar sentra baruga, pasar mandonga yang
terletak di pusat Kota Kendari. Pada tahun 2019. Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak
70 orang konsumen dengan berbagai latar belakang (Pria,Ibu Rumah Tangga, PNS, Swasta, dan
lain-lain). Teknik penentuan sampel ditentukan dengan cara Penarikan sampel secara
accidental sampling yaitu, setiap responden dapat langsung dipilih pada di lokasi penelitian
asalkan responden tersebut memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Analisis data yang
digunakan yaitu analisis kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linear berganda
menggunakan software SPSS versi 24 untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi
permintaan konsumen rumah tangga terhadap kentang. Bentuk persamaanya yaitu :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + D + e
Dimana:
Y
b0
b1-b4
X1
X2
X3
D
e

:
:
:
:
:
:
:
:

Permintaan kentang (kg/bulan)
Konstanta
Koefisien regresi
Harga kentang (rupiah/kg)
Pendapatan keluarga (rupiah/bulan)
Jumlah tanggungan keluarga (jiwa)
Dummy (Selera) (1= suka, 0= tidak suka)
Error Term

Hipotesis
H0 = Tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y
H1 = Ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y
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Uji F
Jika Fhitung > α (0.05), maka Ho ditolak H1 diterima dengan tingkat kepercayaan 95%
Jika Fhitung < α (0.05), maka Ho diterima H1 ditolak dengan tingkat kepercayaan 95%
Uji t
Jika thitung > α (0.05), maka Ho ditolak H1 diterima dengan tingkat kepercayaan 95%
Jika thitung < α (0.05), maka Ho diterima H1 ditolak dengan tingkat kepercayaan 95%
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Konsumen Kentang
Karaketristik dalam hal ini adalah jumlah pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga.
Kedua karaketistik ini pula yang akan digunakan untuk mengetahui faktor – faktor yang
mempengaruhi permintaan konsumen terhadap kentang di Kota Kendari.
Tabel 1. Karakteristik konsumen kentang di Kota Kendari
No
Uraian
1 Pendapatan Konsumen
Terendah
Tertinggi
Rata – rata
2 Jumlah tanggungan keluarga
Terendah
Tertinggi
Rata – rata

Satuan

Nilai

Rp/Bulan
Rp/Bulan
Rp/Bulan

1,000,000
32,000,000
4,184,286

Jiwa
Jiwa
Jiwa

1
7
4

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Pendapatan konsumen kentang bervariasi yaitu tertinggi Rp 32,000,000/bulan dan
terendah Rp 1,000,000/bulan. Perbedaan ini lebih disebabkan karena pekerjaan dari responden.
Jenis pekerjaan responden beranekaragam, ada yang bekerja sebagai PNS, Ibu rumah tangga,
pekerja swasta, pengusaha, buruh dan lain-lain. Besarnya pendapatan yang dimiliki oleh
konsumen tentu akan memberikan pengaruh terhadap kemampun konsumen untuk membeli
kentang.
Jumlah tanggungan keluarga juga mengalami perbedaan dengan rata – rata 4 jiwa.
Tertinggi 7 jiwa dan terendah 1 jiawa. Perbedaan ini lebih disebabkan karena kondisi
konsumen yang sudah berkeluarga dan belum berkeluarga. Rata – rata responden yang
diwawancarai sudah berkeluarga. Jumlah tanggungan keluarga juga ini akan mempengaruhi
responden dalam membeli kentang. Besar kecilnya jumlah anggota keluarga akan memberikan
dampak terhadap jumlah pembelian kentang oleh responden.
Karakteristik Permintaan Kentang
Karakteristik yang dimaksudkan disini adalah harga beli kentang dan jumlah permintaan
kentang. Kedua karakteristik ini pula yang akan dijadikan variabel dalam mengetahui factor –
factor yang mempengaruhi permintaan kentang di Kota Kendari.
Tabel 2. Karasteristik responden konsumen komoditi kentang di Kota Kendari
No
Uraian
Satuan
1 Harga Beli
Terendah
Rp/Kg
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No
2

3

Uraian

Satuan
Rp/Kg
Rp/Kg

Tertinggi
Rata - rata
Jumlah Permintaan
Terendah
Tertinggi
Rata - rata
Selera
Suka
Tidak Suka

Nilai
30,000
19,500

Kg
Kg
Kg

1
28
9

Org
Org

28
42

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Harga pembelian kentang oleh responden mengalami perbedaan dengan rata – rata
sebesar Rp 19,500/kg dengan harga tertinggi Rp 30,000/Kg, sedangkan yang terendah Rp
16,000/Kg. perbedaan ini lebih disebabkan karena lokasi tempat pembelian responden. Harga
kentang yang termurah itu ada di pasar baruga karena pasar ini dijadikan sebagai tempat
distributor kentang. Sedangkan dipasar – pasar lain di jual oleh pedangang pengecer sehingga
harganya lebih tinggi. Harga suatu barang akan memberikan pengaruh terhadap keinginan
konsumen untuk membeli produk tersebut. Semakin tinggi harga barang maka keinginan
konsumen untuk membeli barang akan semakin sedikit, begitupun sebaliknya.
Permintaan kentang di kota Kendari berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
rata-rata pembelian responden sebanyak 9 kg/bulan dengan rata-rata pembelian dalam sebulan
2 kali. Jumlah pembelian kentang itu dipengaruhi oleh kondisi situasional keluarga. Misalkan
karena ada acara keluarga, hari raya. Pada saat seperti itu biasanya pembelian konsumen
terhadap kentang cukup tinggi yaitu 28 kg. Konsumen membeli kentang dengan tujuan untuk
di konsumsi sebagai bagian dari tambahan sayuran keluarga atau juga sebagai makanan ringan.
Selera konsumen terhadap kentang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa hanya 28 responden yang menyatakan suka terhadap kentang sedangkan
70 responden menyatakan tidak suka. Responden yang tidak suka ini membeli kentang dengan
rata – rata pembelian 6.88 kg/bulan sedangkan responden yang suka kentang membeli kentang
dengan rata – rata pembeian 13.17 kg/bulan. Alasan responden yang tidak suka kentang tetap
membeli kentag karena kondisi situasional keluarga. Misalnya karena ada acara kekeluargaan
atau hari raya. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian ini pula tentag selera konsumen
menunjukkan bahwa dengan meningkatkan selera terhadap kentang maka akan meningkatkan
jumlah konsumsi atau permintaan terhadap kentang.
Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Konsumen Terhadap Kentang
Variabel yang digunakan untuk menguji faktor yang mempengaruhi permintaan
konsumen terhadap kentang adalah variabel harga kentang, pendapatan konsumen, tanggungan
keluarga dan selera konsumen.
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat bantu SPSS 24, hasil yang
diperoleh untuk perhitungan regresi linear berganda dari Analisis Permintaan Konsumen
Kentang di Kota Kendari dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil perhitungan dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen
kentang di Kota Kendari
Variabel
B
Thitung
Signifikan
Konstanta
-3.267
-.693
0.491
X1 = Harga Kentang
0.189
0.435
0.665
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Variabel
X2 = Pendapatan
X3 = Tanggungan Keluarga
D = Selera
Fhitung
R
R2

B
0.171
0.588
0.409

= 20.561
= 0.747a
= 0.559

Thitung
2.020
4.411
3.736

Signifikan
0.048
0.000
0.000

0.000

Sumber : Data Primer diolah. 2019

Berdasarkan Tabel hasil analisis regresi linear berganda maka adapun persamaan sebagai
berikut:
Y = -3.267 + 0.189 X1 + 0.171 X2 + 0.588 X3 + 0.409 D + e
a. Koefisien Determinasi (R2)
Setelah dilakukan analisis terhadap model regresi linear berganda tersebut. maka
diperoleh hasil sebesar 0.559 atau sama dengan 55.9%. Angka tersebut mengandung arti
bahwa variabel harga kentang. pendapatan. jumlah tanggungan anggota keluarga. dan selera
secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap permintaan kentang sebesar 55.9%.
Sedangkan sisanya 44.1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau
variabel yang diteliti.
b. Hasil Uji F (Simultan)
Berdasarkan Tabel 1. Hasil analisis pengaruh secara simultan variabel independen
terhadap variabel dependen pada taraf nyata 95% (α=0.05). Analisis uji F yang dilakukan dapat
diketahui bahwa nilai signifikan (Sig.) dalam uji F adalah sebesar 0. Karena sig. 0.000<0.05.
maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa harga
kentang. pendapatan. jumlah tanggungan anggota keluarga. dan selera secara simultan
(bersama-sama) berpengaruh terhadap permintaan kentang atau signifikan.
c. Hasil Uji-t (Parsial)
Uji-t adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang diteliti
berpengaruh secara individual terhadap variabel permintaan kentang di Kota Kendari. Hasil
analisis dengan uji-t dapat dilihat pada Tabel 1. Penjelasan mengenai pengaruh masing-masing
variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengaruh Variabel Harga Kentang Terhadap Permintaan Kentang
Harga merupakan salah satu faktor yang sangat diperhatikan konsumen di dalam
mengambil keputusan pembelian suatu barang. Oleh karena itu, apabila dalam suatu pasar
menjual sejenis barang dengan harga yang lebih rendah atau murah. karena konsumen memilih
barang yang mempunyai manfaat yang hampir sama dengan barang sejenisnya. Namun kadang
pula kita menemukan konsumen yang baginya tinggi rendahnya harga barang tidak menjadi
pertimbangan untuk melakukan pembelian, karena barang itu merupakan kebututuhan dan
memang ada keinginan untuk melakukan pembelian.
Pada taraf kepercayaan 95% dengan signifikansi 5% (α = 0.05). nilai signifikansi harga
kentang (X1) lebih besar dari nilai α (0.435 > 0.05), maka H0 diterima dan H1 ditolak. artinya
bahwa variabel harga beli konsumen tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan kentang di
Kota Kendari.
Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya harga kentang tidak
mempengaruhi jumlah kentang yang diminta oleh konsumen rumah tangga di Kota Kendari
sebab kentang merupakan komoditi umbian yang berasal dari dataran tinggi yang hanya
diperdangankan dan hanya dibeli pada waktu tertentu saja. Kentang juga merupakan komoditi
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yang banyak diminati untuk berbagai kebutuhan sebagai bahan baku utama dan bahan
pendamping pembuatan makanan yang tidak bisa digantikan oleh komoditi lain dan perbedaan
hasil tersebut juga disebabkan oleh selera konsumen yang suka terhadap kentang. Konsumen
yang suka terhadap kentang tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan harga yang terjadi dan
cenderung membeli kentang dalam jumlah tetap sesuai dengan kebutuhannya sehingga harga
kentang tidak mempengaruhi permintaan kentang di Kota Kendari. Hal ini sesuai dengan
beberapa hasil penelitian sebelumnya diantaranya Andriyanto et al. (2013) dan Yanti et al.
(2019) yang menyatakan bahwa harga tidak berpengaruh terhadap permintaan kentang.
2. Pengaruh Variabel Pendapatan Terhadap Permintaan Kentang
Daya beli masyarakat dapat dilihat melalui pendapatannya. jika pendapatan yang cukup
tinggi, maka pada umumnya daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi. Pendapatan
responden per bulan konsumen komoditi kentang dalam penelitian ini sangat bervariasi, mulai
dari Rp1,000,000 sampai Rp32,000,000. Berdasarkan uji statistik variabel pendapatan
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap permintaan kentang di Kota Kendari. Hal
ini terlihat dari signifikansi pendapatan 0.048 < 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa pengaruh
pendapatan terhadap permintaan kentang secara parsial diterima. Berdasarkan data hasil
penelitian pendapatan dari responden tersebut dapat menentukan seberapa besar pengaruhnya
terhadap permintaan kentang. Hal itu disebabkan dari variasi pendapatan dari Rp1,000,000.sampai Rp 32,000,000.- dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp4,184,286.- konsumen kentang
memiliki kesanggupan untuk membeli kentang karena kentang termasuk barang normal yang
permintaaannya berhubungan lurus dengan pendapatan konsumen. Bila pendapatan konsumen
meningkat, maka permintaan akan barang tersebut juga meningkat dan sebaliknya, bila
pendapatan konsumen menurun. maka permintaan barang tersebut juga menurun. Menurut
Silitonga dan Salman (2014) yang menyatakan apabila mayoritas responden memiliki daya beli
yang cukup tinggi. menyebabkan konsumen bisa melakukan pembelian terhadap suatu barang
yang disukai. Beberapa penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini yang menyatakan
bahwa pendapatan konsumen mempengaruhi permintaan terhadap suatu produks (Indriani.
2020; Salem dan Nubatonis. 2016).
3. Pengaruh Jumlah Tanggungan Anggota Keluarga Terhadap Permintaan Kentang
Jumlah tanggungan anggota keluarga menggambarkan potensi banyaknya konsumen
yang mengkonsumsi dan akan meningkatkan pembelian suatu barang, sehingga ada
kecenderungan apabila tanggungan anggota keluarga semakin banyak, permintaan juga akan
meningkat. Berdasarkan dari hasil data penelitian penelitian bahwa jumlah tanggungan sampel
yaitu 1-3 orang sebanyak 22 responden. yang paling tinggi adalah 4-6 orang sebanyak 44
responden, dan diatas > 6 orang sebanyak 2 responden.
Berdasarkan hasil analisis SPSS menunjukkan bahwa variabel tanggungan anggota
keluarga berpengaruh terhadap permintan kentang, hal itu ditunjukkan dari nilai signifikansinya
lebih kecil dibandingkan dengan nilai alphanya (0.000<0.05). Jumlah tanggungan keluarga
berpengaruh nyata terhadap permintaan kentang dikarenakan. semakin banyaknya jumlah
tanggungan keluarga secara otomatis akan meningkatkan kebutuhan konsumsi sehari-hari.
Peningkatan kebutuhan ini akan mempengaruhi permintaan konsumen yang senang terhadap
kentang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hanafi et al. (2014) dan Adiyoga (2016) yang
menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap permintaan
produk/komoditi.
4. Pengaruh Selera Terhadap Permintaan Kentang
Selera merupakan kegiatan seseorang untuk membeli suatu barang atau jasa. Selera
konsumen pada umumnya berubah dari waktu ke waktu. Meningkatkan selera seseorang
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terhadap suatu barang tertentu pada umumnya berakibat naiknya jumlah permintaan terhadap
barang tersebut begitu pula sebaliknya menurunkannya selera konsumen terhadap suatu barang
tertentu pada Selera atau cita rasa. pendapatan. dan harga barang yang tersedia adalah tiga faktor
yang menentukan kombinasi barang-barang yang mampu dibeli oleh rumah tangga.
Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial variabel selera berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap permintaan kentang di Kota Kendari. Hal ini terlihat dari
signifikan variabel selera 0 < 0.05, signifikansi lebih kecil dari probabilitas α = 0.05. Sehingga
dapat dinyatakan bahwa pengaruh selera terhadap permintaan kentang secara parsial diterima.
Hubungan yang positif dan berpengaruh sangat nyata ini disebabkan karena permintaan
responden terhadap kentang disesuaikan dengan selera (persentase anggota keluarga yang
menyukai kentang) dengan bertambahnya selera responden maka akan meningkatkan pula
jumlah permintaan terhadap kentang disamping itu kentang memiliki rasa yang khas utama
dalam bentuk olahannya di mana responden cenderung mengkonsumsinya sehingga dapat
meningkatkan selera responden terhadap kentang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan
bahwa responden yang suka terhadap kentang membeli kentang 13.77 Kg/bulan sedangkan
yang tidak suka kentang lebih sedikit yakni hanya sekitar 6.88 Kg/bulan. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin tinggi kesukaan konsumen terhadap kentang, maka permintaan kentang juga
akan semakin besar. Menurut hasil penelitian Kusuma et al. (2017) menyatakan bahwa rasa
memiliki peranan penting dalam menentukan keseringan konsumen untuk mengkonsumsi
barang. Begituplula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Salem dan Nubatonis. 2016)
dan Mulyadi dan Fauziyah (2014) menunjukkan bahwa selera memiliki pengaruh terhadap
keinginan konsumen untuk membeli barang/produk.
KESIMPULAN
Faktor – faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen terhadap kentang di Kota
Kendari adalah pendapatan. jumlah anggota keluarga dan selera. Hal ini ditunjukkan oleh nilai
signifikansi yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05). Sedangkan harga kentang tidak berpengaruh
terhadap permintaan konsumen kentang di Kota Kendari. Hal ini ditunjukkan oleh nilai
signifikansi yang lebih besar dari nilai alpha (0.05)
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ABSTRACT
The application of innovative vegetable cultivation technology in swamps land is
expected to have an impact on improving the welfare of farmers. A demonstration plot for
vegetable cultivation technology innovation in swamp land has been carried out on an 8,000
m2 restan area in the Mukti Sari Farmer Group, Telang Makmur Village, Muara Telang
District, Banyuasin Regency, South Sumatra from May to December 2019. The activity was
aimed at introducing innovation in vegetable cultivation technology and observing the
adaptability of vegetable commodities in tidal swamps. The commodities planted are Green
Rawit Chili, Rawit Banci chili, Cung tomato, water spinach, Rawit Rabani chili, Tanjung2 large
chili, Mutiara tomato, Opal tomato and cabbage. Observations were made on the growth
performance, production capacity and morphological characters of plants. The results of the
demonstration plot show that some plants have adapted well to the tidal swamp environment
characterized by good growth performance and optimal production, namely 15 kg of Green
chilies, 12 kg of Banci chilies, 247 kg of Cung tomatoes, 190 bunches of water spinach, 7.5 kg
of Rabani's chili and 211.7 kg of cabbage. Meanwhile, the commodities with poor growth and
less than optimal production were Tanjung2 large chilies, Opal tomatoes and Mutiara tomatoes.
This activity has become a good learning medium for the Mukti Sari Farmer Group and become
the initiation of environmentally friendly horticulture cultivation.
Keywords: technological innovation, tidal swamp, Telang Makmur, vegetables
ABSTRAK
Penerapan inovasi teknologi budidaya sayuran di lahan rawa diharapkan mendorong
peningkatan kesejahtearaan petani. Demplot inovasi teknologi budidaya sayuran di lahan rawa
pasang surut dilaksanakan di lahan restan seluas ±8.000 m2 di Desa Telang Makmur, Kecamatan
Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Mei-Desember 2019. Kegiatan
bertujuan memperkenalkan inovasi teknologi budidaya sayuran dan mengamati daya adaptasi
komoditas sayuran di lahan rawa pasang surut. Komoditas yang ditanam adalah cabai Rawit
Hijau, cabai Rawit Banci, tomat Cung, kangkung, cabai Rawit Rabani, cabai besar Tanjung2,
tomat Mutiara, tomat Opal dan kubis. Pengamatan dilakukan terhadap keragaan pertumbuhan,
kemampuan produksi dan karakter morfologi. Hasil kegiatan demplot menunjukkan bahwa
beberapa tanaman sudah beradaptasi dengan baik di lingkungan rawa pasang surut ditandai
dengan keragaan pertumbuhan bagus dan produksi optimal yaitu cabai Rawit Hijau sebanyak
15 kg, cabai Rawit Banci sebanyak 12 kg, tomat Cung sebanyak 247 kg, kangkung sebanyak
190 ikat, cabai rawit Rabani sebanyak 7.5 kg dan kubis sebanyak 211.7 kg. Sedangkan
komoditas yang pertumbuhannya kurang bagus dan produksinya kurang optimal adalah cabai
besar Tanjung2, tomat Opal dan tomat Mutiara. Kegiatan ini telah menjadi media pembelajaran
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yang baik bagi Kelompok Tani Mukti Sari dan menjadi inisiasi pembudidayaan hortikultura
secara ramah lingkungan.
Kata kunci : Inovasi teknologi, rawa pasang surut, Telang Makmur, sayuran
PENDAHULUAN
Pemanfaatan lahan rawa pasang surut untuk mendukung program peningkatan produksi
pangan nasional dapat dilakukan karena sudah tersedia berbagai inovasi teknologi (Suriadikarta,
2011), seperti: (1) teknologi pengelolaan air dan tanah, meliputi tata air mikro, penataan lahan,
ameliorasi dan pemupukan; (2) varietas unggul baru yang lebih adaptif dan produktif untuk
lahan rawa; dan (3) alat dan mesin pertanian yang sesuai untuk tipologi lahan tersebut. Tanaman
hortikultura yang sesuai untuk dataran rendah dapat ditanam di lahan pasang surut (Suwanda
dan Noor, 2014). Untuk pengembangan pertanian di lahan rawa, komoditas hortikultura
khususnya tanaman sayuran atau tanaman buah, dan tanaman buah semusim bisa menjadi
pilihan, karena memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga penerapan inovasi teknologinya dapat
mendukung peningkatan kesejahteraan petani. Disamping memiliki nilai ekonomi tinggi,
sumbangan komoditas sayuran dan buah pada fungsi pangan adalah untuk pemenuhan vitamin
dan mineral, sehingga menggalakkan konsumsi buah dan sayuran dapat berperan serta pada
peningkatan gizi masyarakat.
Masalah yang sering dihadapi dalam upaya pemanfaatan lahan rawa pasang surut untuk
budidaya sayuran adalah tingginya tingkat kemasaman tanah. Kemasamam tanah di lahan
pasang surut pada umumnya tinggi dan bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Rata-rata
pH <4, sehingga menyebabkan kurang tersedianya unsur hara dalam tanah (Suriadikarta et al.,
2000). Selain itu pada tanah yang bereaksi masam, kandungan unsur kalsium (Ca), magnesium
(Mg) dan phosphor (P) umumnya rendah dan kandungan aluminium (Al), besi (Fe) dan mangan
(Mn) tinggi (Soepardi, 1983).
Pada dasarnya beragam jenis sayuran dataran rendah, dapat dikembangkan di lahan
rawa pasang surut. Di beberapa lokasi di lahan rawa pasang surut, petani telah melakukan usaha
budidaya sayuran, umumnya mereka masih terbatas menanam jenis sayuran yang banyak
diminati masyarakat, antara lain bayam, kangkung, sawi, terung dan kacang panjang.
Permintaan kelima jenis sayuran tersebut cukup tinggi. Dari hasil budidaya sayuran tersebut,
petani mendapat penghasilan tambahan untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Dari hasil uji
adaptasi sayuran di lahan rawa pasang surut yang dilakukan oleh Koesrini et al., (2003), selain
kelima jenis sayuran tersebut, masih ada jenis sayuran lain yang cukup adaptif di lahan pasang
surut, yaitu tomat, cabai, kubis, buncis dan mentimun. Dengan menanam beragam jenis sayuran
dengan pola tanam yang tepat, peluang untuk meningkatkan pendapatan petani di lahan rawa
pasang surut semakin terbuka lebar.
Tujuan kegiatan ini adalah menerapkan inovasi teknologi budidaya sayuran dan
mengamati pertumbuhan serta produksi beberapa komoditas sayuran yang ditanam di lahan
rawa pasang surut di Desa Telang Makmur, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin,
Sumatera Selatan.
BAHAN DAN METODE
Kegiatan dilaksanakan di desa Telang Makmur, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten
Banyuasin, Sumatera Sealatan dengan membangun contoh pertanaman (domplot) di lahan
petani secara partisipatif. Lahan yang digunakan adalah bagian tanah sisa (restan) dari
hamparan lahan sawah dengan luas 8,000 m2 (lebar 20 m dan panjang 400 m). Komoditas yang
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ditanam adalah cabai rawit hijau, cabai rawit banci, tomat Cung, dan kangkung, cabai rawit
Rabani, cabai besar Tanjung, tomat Mutiara, tomat Opal, dan kubis. Inovasi teknologi yang
diterapkan adalah penggunaan varietas unggul, pemakaian Trichoderma, penerapan mulsa
jerami, pemasangan likat kuning dan penggunaan pupuk serta pestisida nabati. Bahan yang
digunakan adalah benih sayuran, sarana produksi pertanian terdiri dari pupuk, pestisida, beserta
peralatan pendukung lainnya.
Untuk persemaian digunakan komposisi media yang terdiri dari campuran tanah dan
pupuk kandang, dan sudah diaplikasikan Trichoderma yang dicampur dengan media
persemaian. Media persemaian dimasukkan dalam polibag yang berukuran 10x10 cm dan benih
langsung ditanam dalam polibag. Lahan disiapkan dan dibuat bedengan dengan lebar 100-130
cm, tinggi 30-40 cm dan jarak antar bedeng antara 100-120 cm. Panjang bedengan mengikuti
lebar atau panjang lahan. Pada masing-masing bedengan dibuat lubang tanam dan diberikan
dolomit dan pupuk dasar yaitu pupuk kandang dengan penambahan Trichoderma dan pupuk
NPK. Setelah semaian dipindah tanam ke lahan, selanjutnya dilakukan perawatan dan
pemeliharaan tanaman seperti penyulaman, penyiraman, pengendalian hama dan penyakit,
penyiangan dan penanganan pada saat panen.
Pengamatan dilakukan terhadap keragaan pertumbuhan tanaman dan karakter morfologi
tanaman yang meliputi tinggi tanaman, lebar kanopi, ukuran daun, warna daun, ukuran buah,
dan warna buah. Sedangkan parameter lingkungan yang diamati antara lain kandungan hara
tanah, pH tanah, pH air, dan salinitas air.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan Komoditas
Komoditas yang ditanam merupakan kesepakatan diskusi yang melibatkan anggota
Kelompok Tani Mukti Sari yang terdiri dari komoditas eksisting (cabai Rawit Banci, cabai
Rawit Hijau, tomat Cung, dan kangkong) dan komoditas baru yang diperkenalkan (cabai rawit
Rabani, cabat besar Tanjung2, tomat Opal, tomat Mutiara dan kubis). Petani menginginkan
untuk menanam kubis dan tomat bertujuan untuk memutus rantai pasokan komoditas dari luar
wilayah Muara Telang.
Pola tanam yang diterapkan adalah polikultur atau tumpang sari antar bedeng yaitu
beberapa jenis tanaman ditanam secara bersamaan dalam lokasi yang sama. Artinya dalam 1
lahan ditanam beberapa jenis tanaman, tetapi dalam 1 bedeng hanya terdiri dari 1 jenis tanaman.
Reijntjes et al. (1999) menjelaskan bahwa pola tanam polikultur memberikan efek positif untuk
mengurangi populasi hama, penyakit dan gulma. Musuh alami (pemangsa hama) cenderung
lebih banyak pada tanaman tumpangsari daripada tanaman tunggal karena musuh alami
mendapatkan kondisi yang lebih baik seperti sumber makanan dan lebih banyak habitat mikro
untuk kebutuhan-kebutuhan khusus, seperti tempat berlindung dan berkembang biak.
Karakteristik Lahan Rawa Desa Telang Makmur
Desa Telang Makmur merupakan salah satu desa diantara 16 desa yang ada di wilayah
Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dan merupakan desa
terluas ketiga dengan wilayah seluas 22 km2 atau sekitar 2,200 ha di mana setengah dari luas
tersebut merupakan lahan sawah (BPS Kab Banyuasin, 2013 dan BPS Kab Banyuasin, 2018).
Desa Telang Makmur berada pada Jalur 8 Sungai Telang, Jembatan 3. Desa Telang Makmur
memiliki tipe luapan C, dan merupakan lahan yang paling tinggi sepanjang Jalur 8 Sungai
Telang sehingga pada saat air surut, wilayah tersebut yang paling dulu mengalami
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pendangkalan jalur sungai. Lahan di Desa Telang Makmur merupakan lahan yang paling sesuai
untuk menanam sayuran dibanding di desa-desa yang lain. Kegiatan menanam sayuran di Desa
Telang Makmur tidak dapat dilakukan sepanjang tahun tetapi hanya pada saat musim kemarau
ketika lahan menjadi kering tetapi air saluran masih tersedia. Pada saat musim hujan lahan
terendam air pasang maupun air hujan, sehingga sama sekali tidak dapat menanam sayuran.
Kondisi karakteristik lingkungan yang berupa pH rendah (asam) baik pada tanah maupun air,
keterbatasan kandungan hara pada tanah juga menjadi merupakan pembatas alami. Oleh karena
itu dalam budidaya sayuran harus mengikuti kondisi alam tersebut. Hasil analisis tanah yang
telah dilakukan pada saat akhir musim hujan (bulan Mei) adalah pH tanah antara 5-6,
kandungan N dan K rendah dan kandungan P sedang, sedangkan pH air berkisar antara 5 sampai
5.5. Pada tahun 2019, terjadi kondisi iklim yang cukup ekstrem yaitu musim kemarau yang
cukup panjang dan mencapai puncaknya pada bulan Oktober. Kondisi tanah menjadi sangat
kering dan cuaca sangat panas sehingga banyak tanaman yang layu sampai seperti terbakar dan
akhirnya mati. Umumnya petani membuat sumur di lahan dan menggunakan airnya untuk
menyiram tanaman, mereka tidak berani menyiram tanaman dengan air dari saluran karena yakin
bahwa salinitas air sangat tinggi. Hasil pangamatan salinitas air saluran pada puncak musim
kemarau menunjukkan salinitas cukup tinggi yaitu 5 ppt dan pH 6.6 sedangkan air sumur
memiliki salinitas <2 ppt dan pH 3.8 (sangat asam). Menurut Johnson (2005) nilai salinitas air
untuk tawar berkisar antara 0-0.5 ppt, payau berkisar antara 0.5-30 ppt (salinitas air payau), dan
salinitas perairan laut >30 ppt. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, ternyata air sumur
memang mempunyai salinitas rendah tetapi pH juga sangat rendah (asam) sehingga juga tidak
baik digunakan untuk menyiram tanaman. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan banyaknya tanaman mati.
Petani di Desa Telang Makmur adalah petani padi, di samping ada juga yang menanam
sayuran baik di lahan restan maupun pematang, atau di sebagian kecil lahan sawahnya. Secara
eksisting petani sudah menanam komoditas hortikultura terutama sayuran, tetapi sebagai
kegiatan tambahan/sampingan dengan pengelolaan yang sederhana dan tidak intensif karena
keterbatasan waktu dan tenaga. Petani menanam sayuran terutama jenis sayuran yang banyak
dibutuhkan masyarakat, seperti cabai, kangkung, caisim, kacang panjang, terong, mentimun
pare, dan lainnya, tetapi juga antusias menanam tanaman sayuran lain yang belum ada petani
yang menanam (misalnya kubis), dan tertarik dengan hasil yang akan diperolehnya karena
mereka tahu kebutuhan masyarakat akan jenis sayuran tersebut cukup tinggi.
Inovasi Teknologi
Secara umum petani melalukan pengelolaan tanaman sayuran hanya berdasarkan
pengalaman, warisan ilmu dan masih bersifat sangat sederhana. Tetapi mereka mau menerima
informasi dan hal-hal baru yang belum pernah dilakukan. Inovasi teknologi budidaya yang
dikenalkan antara lain penggunaan Trichoderma, pemasangan mulsa jerami, pemasangan likat
kuning, penyemprotan insektisida nabati minyak sereh wangi dan beauveria. Aplikasi
Trichiderma diterapkan pada media persemaian dan lubang tanam di lahan dengan tujuan
memperbaiki kualitas media atau tanah tempat tumbuh tanaman. Pemasangan mulsa jerami
ternyata mampu mengurangi pertumbuhan gulma dan menjaga kelembaban tanah saat kemarau
panjang. Pemasangan likat kuning/perangkap serangga bertujuan untuk menangkap serangga
pengganggu agar tidak menyerang lebih lanjut pada pertanaman. Penyemprotan minyak sereh
wangi yang merupakan insektisida nabati dilaksanakan karena berfungsi untuk mengusir atau
mencegah datangnya serangga-serangga pengganggu. Beauveria merupakan insektisida nabati
berupa jamur entomopathogen yaitu jamur yang dapat menimbulkan penyakit pada serangga,
sehingga serangga penggangu akan mati jika disemprot dengan bauveria tersebut (Gambar 1).
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Petani bersedia mencoba dan ingin menerapkan teknologi yang dikenalkan tersebut untuk
praktek pertanaman selanjutnya.
Pengamatan Pertumbuhan dan Karakter Morfologi Tanaman
Hasil pengamatan terhadap serangan hama dan penyakit, tanaman pada demplot
menunjukkan bahwa kubis, tomat cung, cabai rawit banci, cabai rawit hijau dan cabai rawit
Rabani, ada beberapa yang terserang hama dan penyakit terutama penyakit kuning dan keriting
tetapi relative lebih tahan. Sedangkan tanaman tomat Opal, tomat Mutiara, dan cabai Tanjung
lebih banyak yang tidak tahan, bahkan ada yang mati. Menurut Koesrini et al., (2007) tomat,
cabai dan kubis tergolong tanaman sayuran yang cukup adaptif di lahan pasang surut. Pada
tingkat cekaman kemasaman tanah tergolong sangat masam (pH < 4.5), ketiga jenis sayuran
tersebut masih dapat tumbuh cukup baik, tetapi hasilnya kurang optimum. Hasil tomat pada
kondisi tersebut hanya 7.3 t/ha, cabai 6.2 t/ha dan kubis 6.0 t/ha. Peningkatan pH tanah menjadi
tergolong masam (>4.5), menyebabkan peningkatan hasil tanaman menjadi 11.7-11.8 t/ha
untuk tomat, 7.2-7.8 t/ha untuk cabai, dan 9.7-10.6 t/ha untuk kubis. Petani di lahan rawa pasang
surut belum banyak membudidayakan ketiga jenis sayuran ini, terutama kubis, karena lebih
memerlukan perawatan intensif. Sedangkan untuk tomat dan cabai relatif lebih mudah
membudidayakannya.
Hasil pengamatan demplot menunjukkan bahwa komoditas dan varietas yang memiliki
keragaan pertumbuhan bagus dan produksi cukup optimal antara lain cabai Rawit lokal, cabai
Rawit Banci, tomat Cung dan kangkung yang merupakan komoditas lokal yang sudah
beradaptasi dengan baik di lingkungan rawa pasang surut. Sedangkan komoditas yang lain
adalah komoditas introduksi yaitu cabai rawit Rabani dan kubis dataran rendah yang ternyata
juga mampu tumbuh dan berproduksi dengan baik pada lahan tersebut. Sedangkan pertanaman
yang memperlihatkan performa kurang bagus dan produksi kurang optimal serta cenderung
lebih banyak yang mati yaitu cabai Tanjung2, tomat Mutiara dan tomat Opal.
Tabel 1. Hasil Pengamatan keragaan pertumbuhan dan kemampuan produksi pada komoditas
yang ditanam
Dasar
pemilihan
Sudah
biasa
ditanam petani

Varietas
baru
yang
diperkenalkan

Komoditas
Cabai rawit banci
Cabai rawit hijau
Tomat cung
Kangkung
Cabai rawit Rabani
Cabai besar
Tanjung2
Tomat Opal
Tomat Mutiara
Kubis

Keragaan
pertumbuhan
Bagus
Bagus
Bagus
Bagus
Bagus
Kurang Bagus

Kemampuan
produksi
Optimal
Optimal
Optimal
Optimal
Optimal
Kurang Optimal

Kurang Bagus
Kurang Bagus
Bagus

Kurang Optimal
Kurang Optimal
Optimal

Telah dilakukan pengamatan karakter morfologi tanaman, meliputi tinggi tanaman,
lebar kanopi, serta dilakukan pengambilan sampel daun dan buah untuk pengamatan keragaan
daun (panjang, lebar, panjang tangkai dan dan warna) dan keragaan buah (diameter,
panjang/tinggi, berat dan warna).
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Tabel 2. Hasil Pengamatan karakter morfologi tanaman dan pengukuran sampel daun dan
buah pada komoditas yang ditanam
KARAKTER

JENIS KOMODITAS
4
5
6

1

2

3

21-31
43-67
43-71

35-65
19-53
21-51

50-69
48-72
50-62

30-53
42-53
38-59

35-58
27-54
23-55

65-90
35-59
40-50

45-115 45-67
22-115 30-62
18-98 36-56

-

4-7

3.1-8

4.7-8.7

3-7

-

3-4.5

2-4.1

-

0.5-1.2

1-2.5

Warna daun bagian
atas
Warna daun bagian
bawah
Keragaan Buah
Berat per buah (g)

Hijau
tua
Hijau
muda

Hijau
tua
Hijau
muda

2.35.4
1.55.2
Hijau
tua
Hijau
muda

1.6-3.7

Panjang Tangkai (cm)

1.22.8
0.83.5
Hijau
tua
Hijau
muda

6.516
3.4-8

5-12

Lebar Daun (cm)

3.313
2.08.5
0.65.0
Hijau
tua
Hijau
muda

Hijau
tua
Hijau
muda

Hijau
tua
Hijau
muda

0.53.5
Hijau
tua
Hijau
muda

5001.3800
1.9
95-115 30-48

0.81.3
27-37

1.12.7
30-65

6-8

27.858.7
31-38

14-33
31-46

4.29.5
17-23

7-9

6-9

9-16

37-51

21-36

20-26

30-50
Hijau
tua

25-40
Hijau
tua

20-30
Hijau
tua

Hijau
muda

Hijau
muda

Hijau
muda

Mera
h

Mera
h

25-40
Putih/
kunin
g
Mera
h

Mera
h

Merah

Merah

Mera
h

Keragaan
Tanaman
Tinggi (cm)
Lebar kanopi 1 (cm)
Lebar kanopi 2 (cm)
Keragaan Daun
Panjang Daun (cm)

Tinggi/panjang (mm)
Diameter (mm)
Panjang Tangkai (mm)
Warna buah muda
Warna buah tua

150180
-

1.3-5

80100
11-17

Keterangan : 1. Kubis Kk-Cross, 2. Cabai Rawit Banci, 3. Cabai Rawit Hijau, 4. Cabai Rabani, 5.
6. Tomat Mutiara, 7. Tomat Opal, 8. Tomat Cung

7

8

Cabai Tanjung,

Deskripsi varietas, karakteristik dan data hasil pengamatan karakter morfologi masingmasing komoditas dapat disajikan secara ringkas sebagai berikut :
Cabai rawit banci merupakan sebuah nama cabai yang biasa digunakan oleh
masyarakat Telang Makmur untuk menyebut salah satu jenis cabai yang mempunyai tingkat
kepedasan cukup tinggi. Cabai ini merupakan cabai hibrida yang diproduksi oleh perusahaan
benih swasta dan dijual di pasaran sebagai benih unggul cabai rawit dengan nama pasar
tertentu, namun lebih dikenal dengan cabai rawit banci. Varietas ini mempunyai pertumbuhan
yang cepat dan mempunyai daya adaptasi yang kuat terhadap segala jenis tanah dan iklim,
serta tahan terhadap sebagian penyakit dan kekurangan kalsium. Ruas pendek dan buah sangat
lebat, buah berwarna hijau saat muda dan berubah merah setelah masak. Panjang buah 3-5
cm, diameter 1-2 cm. Rasa buah sangat pedas, dapat dipanen mulai umur 80 hari setelah tan.
Hasil pengamatan keragaan pertumbuhan Cabai rawit banci menunjukkan bahwa kondisinya
cukup bagus, tanaman tumbuh dan berbuah dengan baik. Meskipun terlihat banyak yang
terserang penyakit kuning, tetapi masih dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik. Dari hasil
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pengamatan terlihat bahwa ukuran buah yang dihasilkan lebih kecil daripada ukuran yang ada
di deskripsi varietas. Dari hasil pengamatan pertumbuhan dan karakter morfologi tersebut
terlihat bahwa cabai rawit banci sudah mampu beradaptasi dengan baik di lahan rawa pasang
surut.
Cabai rawit hijau merupakan cabai rawit lokal yang sudah biasa ditanam oleh petani
di Desa Telang Makmur dan sudah adaptif dengan kondisi lingkungan lahan rawa. Benih
diperoleh dari tanaman sebelumnya, yaitu sebagian buah yang pada saat panen tidak ikut
dipetik tetapi dibiarkan sampai tua di pohon dan selanjutnya diproses untuk mendapatkan biji
yang bagus. Jika pada saat tertentu kehabisan atau kekurangan stok benih, petani baru
membeli dari petani yang lain atau membeli di pasar. Pengamatan keragaan pertumbuhan
cabai rawit hijau menunjukkan kondisinya cukup bagus, semua tanaman tumbuh dan berbuah
dengan baik meski banyak yang terserang penyakit kuning. Cabai rawit hijau lokal mampu
hidup dan berproduksi lebih lama serta memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan
rawit banci.
Tomat cung adalah salah satu sebutan dari tomat yang berukuran kecil di samping
sebutan yang lain mialnya tomat rampai, tomat ranti, tomat kismis, tomat liar atau currant
tomato. Tomat cung merupakan tanaman semusim, tumbuh pada ketinggian kurang dari 1000
m di atas permukaan laut. Bentuk buah tomat cung sama dengan tomat pada umumnya hanya
saja ukuran serta kandungan kimianya yang berbeda. Buah tomat cung berwarna hijau pada
saat masih muda dan berubah menjadi merah tua apabila telah masak dengan ukuran lebih
kecil dibandingkan dengan tomat umumnya (Rubatzky dan Yamaguchi, 1999). Keragaan
pertumbuhan tomat Cung menunjukkan bahwa kondisinya cukup bagus. Semua tanaman terlihat
tumbuh dan berbuah dengan baik artinya tomat cung dapat berproduksi secara optimal. Pada
puncak kemarau, tanaman masih mampu berproduksi tetapi jumlah dan ukuran buah yang
dihasilkan tidak maksimal.
Kangkung terdapat di seluruh kepulauan Indonesia dan dikenal kultivar-kultivar lokal
yang memiliki kualitas yang tinggi, antara lain daunnya berwarna hijau muda cerah dan
menarik, daun lebar (kangkung air) atau daun sempit (kangkung darat) dan berbatang renyah
(Djuariah, 1997). Kangkung darat (Ipomea reptans Poir) merupakan salah satu jenis tanaman
kangkung yang cukup mudah untuk dibudidayakan. Kangkung darat tidak memerlukan
banyak air sehingga proses budidayanya lebih mudah dan mempunyai daya adaptasi yang luas
terhadap berbagai lingkungan tumbuh. Keuntungan lain yaitu panen dapat dilaksanakan
secara rutin setiap 10 - 15 hari sekali. Kangkung sudah beradaptasi dengan baik di lahan rawa.
Keragaan pertumbuhan dan penampilannya cukup bagus serta produksinya juga cukup
optimal. Kangkung dapat dipanen pada umur 20-25 hari setelah tanam. Produksi kangkung
dalam percobaan ini cukup optimal yaitu dalam 1 bedeng dapat menghasilkan 25-30 ikat
kangkung siap jual. Karena umurnya pendek, dalam penanamannya petani melakukan
pergiliran dengan yang umur panennya hampir sama dengan kangkung yaitu caisin.
Cabai rawit Rabani Agrihorti merupakan varietas unggul baru Balitsa. Keunggulan
varietas ini adalah produksi tinggi, mulai dapat dipanen pada kisaran umur 130-159 hari setelah
tanam (Ditjen Horti, 2020a). Pertumbuhan tanaman cabai rawit Rabani relatif bagus dan
mampu berproduksi optimal mendekati potensi hasil yang dimiliki. Cabai besar Tanjung2
merupakan varietas unggul baru Balitsa, berasal dari seleksi individu tanaman dari populasi
yang bersegrasi di daerah Brebes. Cabai Besar Tanjung 2 bisa mulai panen pada umur 58 hari
setelah tanam (ST), agak toleran terhadap Antraknose, beradaptasi dengan baik di dataran
rendah (Ditjen Horti, 2020b). Keragaan tanaman cabai Tanjung2 yang ditanam secara umum
menunjukkan pertumbuhan vegetative yang cukup bagus, tetapi ketika sampai pada fase
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generative mengalami hambatan dalam berproduksi, dan buah yang dihasilkan menjadi tidak
sempurna bentuknya dan ukurannya lebih kecil daripada ukuran normal.
Tomat Opal merupakan varietas unggul baru dari Filipina. Tomat Opal mulai
berbunga pada umur 20 - 23 hst, panen pada umur 58 - 61 hst, tipe pertumbuhan determinate,
bentuk percabangan horizontal, daun lebar dengan ujung daun runcing, warna daun hijau,
bentuk buah lonjong (plum), warna buah muda hijau muda merata, warna buah masak merah,
berat per buah 35 - 45 g, tebal daging buah 0.50 cm, rasa buah manis agak asam, toleran
terhadap bakteri layu (R. solanacearum), daerah adaptasi sesuai untuk dataran rendah (Ditjen
Horti, 2020c). Keragaan pertumbuhan tanaman tomat Opal terlihat bahwa seluruhnya tidak
dapat tumbuh dengan baik, daunnya cenderung sempit, keriting dan mengering. Pernah
berproduksi tetapi hasilnya tidak optimal, buah yang dihasilkan sangat sedikit.
Tomat Mutiara merupakan varietas unggul baru dari persilangan Monaibo/Venus,
mulai panen seluruhnya pada 83 hari setelah semai, bentuk tanaman determinate, cukup tahan
terhadap layu bakteri (Pseudomonas solancearum) dan busuk daun (Phytoptora infestans),
baik di tanam pada daerah tinggi maupun rendah, dapat digunakan untuk buah meja atau tomat
sayur (Ditjen Horti, 2020d). Tomat Mutiara relatif mampu tumbuh dan berproduksi lebih baik
dibandingkan tomat Opal walaupun buah yang dihasilkan jauh dari potensi hasil yang dimiliki.

Gambar 1.

Atas : Keragaan tanaman kubis, crop yang cukup padat, cabai rawit hijau, tomat
cung. Bawah : Pengamatan sampel daun dan buah cabai rawit banci dan tomat cung

Kubis KK Cross berasal dari Jepang, merupakan varietas hibrida silang tunggal. Umur
panen 58- 65 hari setelah tanam, dengan bentuk tanaman semi tegak, kepadatan krop padat,
rasa krop agak manis, tekstur krop renyah, beradaptasi dengan baik di dataran rendah dengan
ketinggian 900-1,200m dpl ((Ditjen Horti, 2020e). Varietas KK Cross tergolong varietas kubis
yang memiliki adaptasi baik di dataran rendah, pembentukan kropnya sempurna (Koesrini et
al., 2007). Keragaan tanaman Kubis menunjukkan keragaan pertumbuhan yang baik,
penampilan menarik dan produksi optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kubis dapat
dibudidayakan dengan baik dan memberikan hasil yang baik. Keberhasilan produksi kubis
ditentukan oleh kualitas krop yang terbentuk pada vase produksinya. Krop yang dihasilkan
termasuk crop yang baik yang ditandai dengan krop padat, ukuran diameter ada yang
mencapai lebih dari 21 cm dan beratnya ada yang bisa mencapai lebih dari 1 kg.
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Pengamatan Potensi Produksi
Pencatatan hasil panen sebagai parameter produksi tanaman dilakukan secara sampling
pada September sampai pertengahan Oktober 2019 sesuai waktu panen masing-masing
komoditas. Pencatatan panen tidak dapat dilakukan untuk seluruh hasil panen karena terjadi
musim kemarau Panjang, sehingga tanaman mengalami gangguan pertumbuhan dan produksi.
Hasil pencatatan panen disajikan pada Tabel 3. Hasil pengamatan menunjukkan komoditas
yang memiliki intensitas panen tertinggi adalah kubis, tomat Mutiara dan tomat cung.
Sementara untuk tanaman cabai, intensitas panen tertinggi dengan hasil tertinggi per periode
panen adalah cabai rawit hijau. Hasil pengamatan selanjutnya menunjukkan bawa tomat Opal
dan tomat Mutiara mengalami gangguan pertumbuhan, hingga akhirnya berhenti berbuah,
sebagian besar mengalami kekeringan dan mati. Tomat cung yang tadinya pertumbuhannya
bagus dan berbuah cukup banyak juga sudah menunjukkan tanda-tanda terganggu
pertumbuhannya, sebagian mulai ada yang mengering dan mati. Cabai tanjung meskipun masih
dapat tumbuh tetapi produksi buahnya menjadi sangat berkurang dan ukurannya jauh lebih kecil
disbanding ukuran seharusnya. Sedangkan, cabai rawit banci, cabai rawit hijau, cabai rawit
Rabani masih bagus pertumbuhannya. Kubis berhenti berproduksi karena kubis hanya sekali
menghasilkan krop dalam 1 periode tanam. Kangkung juga sekali panen dalam sekali tanam
tetapi untuk masa tanam berikutnya masih dapat ditanam dan menghasilkan produk yang stabil.
Tabel 3. Hasil panen secara sampling masing-masing komoditas
No

Komoditas

Jumlah hasil
Panen

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.

Kubis
Tomat Opal
Kangkung
Cabai Tanjung
Cabai rawit banci
Cabai rawit hijau
Tomat Mutiara
Cabai rawit Rabani
Tomat Cung

211,7
16
190
10
12
15
81
7,5
247

Satuan
kg
kg
ikat
kg
kg
Kg
Kg
Kg
kg

Jumlah
sampel
(bedeng)
10
14
6
3
12
10
5
1
14

Banyak
panen
(kali)
20
1
1
3
3
4
11
1
10

Kisaran
(kg/tiap
panen)
3-29
16
25-30*
2-5
3-5
3-5
5-12
7.5
12-36

Keterangan : * ikat per bedeng

KESIMPULAN
Kegagalan tanaman pada demplot lahan rawa disebabkan karena kondisi lahan yang
khas, faktor lingkungan yang ekstrem seperti kemarau panjang yang mengakibatkan
kekeringan, sumber air dari saluran tersier yang salinitasnya meningkat, pH air sumur yang
sangat rendah serta serangan hama dan penyakit. Keberhasilan yang sudah diperoleh adalah: (1)
ada tanaman yang dapat beradaptasi dengan baik di lahan rawa pasang surut yaitu cabai Rawit,
cabai Rawit Banci, tomat Cung, kangkung, cabai rawit Rabani dan kubis, 2) Kubis sebagai
komoditas baru bisa dibudidayakan dan dapat menghasilkan kubis dengan kualitas baik (ukuran
krop ada yang bisa mencapai lebih dari 1 kg dan krop padat, dan 3) Penggunaan mulsa jerami
mampu mengurangi pertumbuhan gulma dan menjaga kelembaban tanah saat kemarau panjang,
dan sudah direplikasi oleh petani di luar demplot. Sedangkan kegagalan yang dapat dipelajari
adalah ada tanaman yang tidak dapat beradaptasi dengan baik di lahan rawa pasang surut,
pertumbuhan kurang bagus, dapat berproduksi tetapi tidak optimal serta banyak yang mati yaitu
cabai besar Tanjung2, tomat Opal dan tomat Mutiara. Untuk merakit tanaman sayuran agar
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dapat tahan ketika ditanam di lahan rawa pasang surut, selain memiliki karakter genjah dan
berdaya hasil tinggi perlu ditambahkan karakter ketahanan terhadap lahan masam, karena lahan
rawa secara umum bersifat seperti lahan masam.
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ABSTRACT
The low competence of agriculture causes female farmers was not being involved in
agricultural counselling activity. The purpose of these researches are to obtain objective
description about: (1) female farmers’ self-competence, (2) the responsibilities of female
farmers, (3) home farming, and (4) communication competence of female farmers. This
research used descriptive qualitative approach. The research data are in the form of speech,
attitudes, and behaviour of informants, which are analysed through the stages of data selection,
data reduction, drawing conclusion, and verifications. The results of the research are (1) the
self-competence of Citra 27 female farmers are (a) the active and productive actors in
agriculture, (b) the support for husband to earn a living, (c) self with low public awareness,
and (d) self who less valued economically; the competence in bearing the responsibilities of
Citra 27 female farmers is distributed in (a) domestic area, (b) family and husband, (c)
maintaining the food security; (3) the competence of the Citra 27 female farmers in planning
agricultural literacy planning are used for (a) fulfilling the family's food needs, (b) farming
around the house, (c) agricultural literacy movement for family welfare, and (d) utilizing the
small-scale farming around the house and sustaning the agriculture; and (4) the agricultural
communication competence of the female farmer of Citra 27 are (a) difficult in accessing the
education, training, agricultural inputs, and policies, (b) still low, and (c) willing to improve
communication competence
Keywords : competence, agricultural literation, female farmer, cultivation, small-scale farming
ABSTRAK
Rendahnya kompetensi literasi agraris menyebabkan perempuan tani tidak dilibatkan
dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan
deskripsi objektif tentang: (1) diri (self) perempuan tani, (2) tanggung jawab perempuan tani,
(3) bertani di sekitar rumah, dan (4) kompetensi komunikasi perempuan. Pendekatan penelitian
ini yaitu deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa tuturan, sikap, dan perilaku informan
yang dianalisis melalui tahapan seleksi data, reduksi data, penarikan simpulan, dan verifikasi.
Hasil penelitian ini yaitu (1) kompetensi diri (self) perempuan tani Citra 27 sebagai (a) pelaku
aktif dan produktif dalam pertanian, (b) pendukung suami mencari nafkah, (c) diri dengan
kesadaran public yang rendah, dan (d) diri yang kurang dihargai secara ekonomi; (2)
kompetensi tanggung jawab perempuan tani Citra 27 diberikan untuk (a) ranah domestik, (b)
keluarga dan suami, dan (c) menjaga keamanan pangan; (3) kompetensi perencanaan literasi
agraris perempuan tani Citra 27 untuk (a) memenuhi kebutuhan pangan keluarga, (b) bertani di
sekitar rumah, (c) gerakan literasi agraris untuk kesejahteraan keluarga, dan (d) memanfaatkan
lahan sempit di sekitar rumah dan pertanian berkelanjutan; dan (4) kompetensi komunikasi
pertanian perempuan tani Citra 27 yaitu (a) lemah ke akses pendidikan, pelatihan, input
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pertanian, dan kebijakan, (b) masih rendah, dan (c) berkeinginan untuk meningkatkan
kompetensi komunikasi.
Kata kunci: Kompetensi, literasi agraris, perempuan tani, budidaya, lahan sempit
PENDAHULUAN
Persoalan kultural petani yaitu rendahnya kompetensi literasi. Mereka dianggap
tradisional karena kinerja mereka cenderung didasarkan pada pengalaman lokal dan sistem
konvensional. Padahal, demi peningkatan kestabilan ekonomi dan kedaulatan pangan, mereka
dituntut untuk mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi agar mampu mengakses informasi
dan ruang belajar di arena global. Dengan begitu, cara pandang mereka akan berubah untuk
mempersempit kesenjangan kesenjangan pengetahuan mereka dengan masyarakat modern
lainnya (Irsan, 2017).
Rendahnya kompetensi literasi, khususnya literasi agraris, tersebut juga terjadi pada
perempuan tani. Padahal, perempuan tani mempunyai peran penting dalam budidaya
pertanian. Mereka memegang peran penting dalam menjaga keberhasilan keluarga tani dan
keluarga pedesaan. Tenaga dan pengetahuan tentang budidaya pertanian dan keanekaragaman
hayati dimanfaatkan perempuan tani untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka.
Melalui aktivitas on-farm dan off-farm, mereka mendiversifikasi sumber pendapatan dan
memastikan keamanan pangan keluarga mereka (Food and Agriculture Organization of the
United Nations, 2018).
Meski memiliki kontribusi yang sangat penting, akses perempuan tani ke sumber daya
dan peluang produktif seperti tanah, ternak, tenaga kerja, pendidikan, penyuluhan dan layanan
keuangan, dan teknologi, lebih rendah dibandingkan laki-laki. Keterlibatan mereka dalam
budidaya pertanian dihargai dari peran dan posisi sebagai istri yang membantu suami. Padahal,
dalam aktivitas penggarapan, perempuan cenderung lebih banyak tanggung jawabnya.
Sebagaimana dapat dilihat pada hasil penelitian (Luthfi, 2013) menunjukkan bahwa akses
penggarapan lahan PTPN IX diberikan kepada laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Akan
tetapi aktivitas budidaya pertanian lebih banyak dilakukan perempuan yakni sejak masa tanam
hingga masa panen. Besarnya akses perempuan dalam proses produksi dan distribusi pertanian
tidak diimbangi dengan pemberian kewenangan yang proporsional. Perempuan hanya
ditempatkan sebagai pendamping tanpa harus dilibatkan dalam penentuan dan pengambilan
keputusan akhir pada aktivitas pertanian yang dilakukan. Padahal, dalam kegiatan keseharian,
perempuan masih menjalankan beban ganda (double burden), yakni bekerja pada pada level
domestik dan publik.
The Food and Agriculture Organization (2011) mengatakan bahwa perempuan
memberikan kontribusi penting terhadap ekonomi pertanian dan lingkungan pedesaan di semua
negara berkembang. Peran mereka sangat bervariasi dan berubah dengan cepat. Mereka harus
mengelola rumah tangga yang kompleks dan harus mengembang berbagai strategi agar bisa
bekerja. Selain harus merawat anggota keluarga dan memelihara rumah, mereka juga harus
terlibat dalam berbagai kegiatan lain seperti budidaya pertanian, merawat ternak, mengolah dan
menyiapkan makanan untuk keluarga. Mereka juga menjadi pekerja upahan, mengumpulkan
bahan bakar dan air, serta terlibat dalam perdagangan dan pemasaran. Ironisnya, kegiatan
perempuan tersebut tidak diakui sebagai “pekerjaan yang aktif secara ekonomi”.
Peran penting perempuan di sektor pertanian tidak dihargai sebagai dampak
diskriminasi dan norma-norma sosial berbasis gender, kurangnya penghargaan secara
proporsional terhadap kinerja perempuan, dan tidak meratanya akses pendidikan, perawatan
kesehatan, properti, dan layanan keuangan terhadap perempuan. Dampaknya, mereka menjadi
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rentan dan tidak tersentuh akses perlindungan, pendidikan, pelatihan, dan perlindungan.
Mereka menganggap peran subordinasi sebagai suatu kewajaran. Mereka rela melakukan
berbagai pekerjaan demi membahagiakan keluarga yang menjadi Hal tersebut berdampak pada
kurangnya produktivitas perempuan terhadap pertanian.
Rendahnya produktivitas perempuan tani Citra 27 berdampak pada rendah pertumbuhan
sektor pertanian. Kondisi tersebut secara signifikan berdampak pada peningkatan kesenjangan
antara petani dengan masyarakat yang bekerja di sektor lainnya. Sebagaimana dilaporkan
UNESCO bahwa rendahnya tingkat literasi berdampak pada menurun atau hilangnya
produktivitas, meningginya beban biaya kesehatan, melemahnya proses pendidikan baik pada
tingkat individu maupun sosial, dan menjadi terbatasnya hak advokasi sebagai akibat rendahnya
partisipasi sosial dan politik. Selain itu, rendahnya literasi juga berdampak pada peningkatan
angka putus sekolah dan pengangguran yang menyebabkan rendahnya kepercayaan diri.
Rendahnya tingkat literasi menurunkan kemandirian atau keberdayaan, dan menyebabkan
ketergantungan ekonomi petani pada pada keluarga, kerabat, dan negara (Abdini, 2017).
Untuk mengatasi persoalan di atas, perlu digali informasi tentang kompetensi literasi
agraris perempuan tani Citra 27 sebagai penjaga ketahanan pangan keluarga di RT 27/RW 03
Wonosari, Desa Sukodono, Kec. Dampit. Penelitian ini difokuskan pada pendeskripsian (1) diri
(self) perempuan tani, (2) tanggung jawab perempuan tani, (3) bertani di sekitar rumah, dan (4)
kompetensi komunikasi perempuan. Hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai modal
pengembangan gerakan literasi agraris di Desa Sukodono, Kec. Dampit.
BAHAN DAN METODE
Pendekatan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk
mendeskripsikan secara verbal terhadap kenyataan yang berupa perilaku perempuan tani Citra
27. Sumber data penelitian ini yaitu semua pelaku gerakan literasi agraris maupun saksi mata
yang benar-benar terlibat dalam praktik literasi agraris. Data penelitian ini berupa tuturan,
perilaku, dokumen atau catatan yang disampaikan dan diucapkan oleh informan yang meliputi
ketua RT, Ketua Kelompok Tani Perempuan Citra 27, dan warga RT 27/RW 03 Wonosari, Desa
Sukodono, Kec. Dampit. Adapun informan kunci penelitian ini yaitu peneliti sendiri yang
berperan dalam kegiatan seleksi, reduksi, analisis, dan verifikasi data.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Adapun prosedur analisis datanya dilakukan dengan tahapan: (1) menetapkan fokus penelitian,
(2) membuat rencana pengumpulan data, dan (3) menetapkan sasaran pengumpulan data
(informan, situasi, dokumen, dan kisi-kisi). Akurasi hasil penelitian dilakukan dengan validasi
data melalui triangulasi sumber, metode, dan teori.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai bentukan budaya patriarki, perempuan tani Citra 27 belum kompeten dalam
menjadi diri (self), bertanggung jawab terhadap pertanian, merencanakan gerakan literasi
agraris, dan komunikasi agraris. Kurangnya kompetensi literasi agraris perempuan tani Citra 27
tersebut karena mereka harus menjalankan beban ganda dan harus bertanggung jawab penuh
terhadap sektor domestik. Selain itu, kebiasaan ditempatkan dalam posisi subordinat
menyebabkan mereka tidak berani merencanakan dan mengkomunikasikan rencana kegiatan di
sektor publik. Kompetensi perempuan tani Citra 27 tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut.
Pendeskripsian kompetensi perempuan tani digunakan sebagai modal pengembangan
literasi agraris. Adapun hasil yang diperoleh meliputi (1) diri (self) perempuan tani, (2)
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tanggung jawab perempuan tani, (3) bertani di sekitar rumah, dan (4) kompetensi komunikasi
perempuan.
Kompetensi Diri (Self) Perempuan Tani Citra 27
Perempuan tani Citra 27 merupakan pelaku aktif dan produktif dalam pertanian. Akan
tetapi, keaktifan dan keproduktifan mereka tidak membuat mereka menjadi kompeten dalam
menjadi diri. Mereka belum berani mengatakan bahwa mereka mempunyai kemampuan lebih
atau sebanding dengan laki-laki dalam bekerja di sektor pertanian.
Perempuan menganggap diri mereka tidak bekerja di sektor pertanian. mereka hanya
membantu suami yang mencari nafkah di sawah atau di kebun. Meski terlibat penuh mulai dari
persiapan lahan sampai pemasaran hasil pertanian, perempuan tani masih menganggap suami
mereka sebagai pencari nafkah sebagaimana dapat dilihat pada ungkapan “Yang mencari
nafkah ya suami Bu. Kita hanya bantu-bantu saja. Kita siapkan makanan untuk dibawa ke
kebun.”
Perempuan tani Citra 27 tetap mengatakan mereka membantu suami karena semua
kegiatan pertanian bisa mereka lakukan. Mereka bisa menanam, membersihkan, maupun
mencangkul sebagaimana dapat dilihat pada ungkapan “di kebun ya kerjakan semuanya. Ya
nanam. Ya bersih-bersih.” Meski bisa melaksanakan semua pekerjaan, mereka tidak
menganggap kegiatan di sawah dan kebun sebagai pekerjaan mereka. Sawah dan lahan
merupakan lahan laki-laki.
Perempuan tani Citra 27 juga tidak menuntut untuk diakui sebagai penguasa sektor
pertanian. Mereka menganggap sebagai suatu kewajaran ketika mereka tidak dilibatkan dalam
kegiatan penyuluhan pertanian. Bahkan, mereka meganggap penyuluhan pertanian sebagai
bagian bapak-bapak sebagaimana dapat dilihat ungkapan “Mboten Buk. Tidak pernah ikut
penyuluhan. Bageane bapak-bapak.”
Dari data di atas dapat dilihat bahwa kesadaran perempuan tentang perannya di arena
publik masih rendah. Meskipun setiap hari ke kebun dan melakukan semua pekerjaan seperti
yang dilakukan suaminya, perempuan tetap menganggap dirinya hanya membantu. Perempuan
menganggap tanggung jawab utamanya yaitu ketika berada di arena domestik yaitu
mengerjakan pekerjaan rumah.
Karena laki-laki masih menjadi penguasa arena publik, partisipasi laki-laki lebih banyak
ditemukan dalam penyuluhan dan pelatihan. Berbagai program pelatihan dilakukan oleh
beberapa instansi untuk memenuhi pembangunan pertanian hanya melibatkan laki-laki.
Perempuan tani, meskipun ke lahan, mereka cenderung diabaikan dan tidak dilibatkan dalam
pelatihan tersebut. Melihat peran perempuan dalam pertanian, perempuan merupakan mitra di
sektor pertanian namun terabaikan dalam proses pembangunan pertanian. Oleh karena itu,
penyuluh pertanian harus menyadari peran perempuan dengan melibatkan mereka dalam
pelatihan untuk meningkatkan kualitas pertanian mereka. Kebijakan tentang partisipasi
perempuan dalam penyuluhan pertanian harus direalisasikan, khususnya berkaitan dengan
literasi agraris. Dengan begitu akan terjadi peningkatan peran perempuan di bidang pertanian.
Kompetensi Tanggung Jawab Perempuan Tani Citra 27
Perempuan tani Citra 27 menganggap pekerjaan di sawah dan ladang sebagai tanggung
utama laki-laki dalam keluarga. Padahal perempuan atau istri dan putri petani tidak dapat
dibebaskan dari pekerjaan di ladang. Banyak orang yang menganggap kekuatan perempuan
terbatas dan mempunyai tingkat toleransi yang rendah ketika berada di bawah terik matahari.
Padahal, perempuan harus mendukung laki-laki mulai kegiatan mengolah tanah, merawat
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tanaman, memanen hasil pertanian, bahkan menjual hasil pertanian. Perempuan selalu terlihat
di lahan mulai menanam, memanen, memupuk, dan bahkan ada juga yang mencangkul. Mereka
juga terlihat memerah susu sapi, dan merawat hewan ternak. Perempuan juga lebih berperan
dalam kegiatan jual beli hasil pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan
keluarga mereka.
Perempuan tani Citra 27 menganggap bahwa mereka bertanggung jawab terhadap arena
domestik. Mereka bertugas menjaga kelangsungan kehidupan keluarga, seperti memenuhi
kebutuhan pangan dan menjaga kesehatan keluarga mereka, termasuk suami. Setiap pagi
perempuan harus menyelesaikan pekerjaan rumah serta mencari dan menyiapkan pangan untuk
keluarga. Setelah itu, perempuan mengirim makanan untuk suami. Ketika di ladang, perempuan
juga melakukan pekerjaan pertanian secara “serabutan”. Semua kegiatan, seperti menanam,
menyiangi rumput, memanen, bahkan mencangkul bisa dilakukan perempuan sebagaimana
diungkapkan dengan ujaran “Pagi-pagi siapkan kopi. Damel bapake. Setelah itu masak. Bapake
ten kebon. Kalau selesai, pergi ke kebon bawakan sarapan. Bapake makan, saya mulai kerja.
Kalau waktunya nanam ya nanam, waktunya nyangkul ya nyangkul. Srabutan.”
Sebagai penanggung jawab arena domestik, perempuan tani Citra 27 melakukan
kegiatan untuk menyenangkan keluarga, termasuk membahagiakan suami. Melalui ungkapan
“Ya bantu apa saja Bu. Biar cepat selesai. Kasihan Bapake kalau tidak cepet selesai.” dapat
dilihat bahwa diri perempuan tani yang melakukan kegiatan dengan senang hati karena ingin
pekerjaan suaminya cepat selesai. Perempuan rela melakukan berbagai pekerjaan demi
membahagiakan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan tani Citra 27 mempunyai
kekuatan dalam menjaga keamanan pangan. Selain bertanggung jawab terhadap rumah,
perempuan rela bekerja di sawah bersama suami untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
Karena itu, banyak perempuan dan anak perempuan yang lemah di pendidikan, kesehatan, dan
pangan. Banyak anak perempuan yang harus putus sekolah karena harus membantu keluarga.
Hal itu sejalan dengan pandangan Pogoy, Montalbo, Pañares, & Vasquez (2016) bahwa di
negara-negara Asia, perempuan bisa menghasilkan sekitar 60 persen pangan sedangkan di
Afrika bisa menghasilkan lebih dari 80 persen pangan.
Meski memiliki peran tinggi dalam menjaga keamanan pangan, perempuan tani tetap
ditempatkan dalam posisi subordinat. Akses perempuan terhadap informasi melalui penyuluhan
pertanian lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Sebagaimana dikatakan (Pogoy et al.,
2016) bahwa lingkungan pergaulan dan waktu senggang perempuan tani sangat terbatas. Hal
itu mempersulit perempuan untuk bertemu dengan perempuan tani lainnya untuk
membicarakan pengalaman mereka tentang pertanian.
Kompetensi Perencanaan Literasi Agraris
Perempuan menempatkan dirinya sebagai penguasa arena domestik. Agar selalu dekat
dengan rumah dan mengantisipasi peningkatan kebutuhan pangan keluarga, perempuan tani
harus ditingkatkan kompetensinya dalam mengatasi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan
pangan. Mereka harus mulai didampingi untuk mengintensifkan penggunaan lahan yang selama
ini kurang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kesehatan keluarga.
Perempuan melakukan kegiatan bertani untuk menjaga keamanan pangan keluarga.
Dengan menggunakan ujaran “Pingin nanam sayur-sayuran biar bisa dimasak. Untuk dimakan
sekeluarga. Biar anak-anak sehat”, perempuan tani lebih suka menanam sayur-sayuran untuk
bisa dikonsumsi oleh anggota keluarga mereka. Bagi perempuan, kesehatan keluarga lebih
diutamakan. Hal itu menunjukkan bahwa perempuan melakukan kegiatan pertanian sebagai
bentuk tanggung jawabnya terhadap arena domestik.
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Tanggung jawab perempuan terhadap arena domestik terlihat dari keinginan perempuan
untuk bisa bertani di sekitar rumah. Sebagaimana dapat dilihat pada ujaran “Enak kalau bisa
nanam di sekitar rumah. Biar ndak jauh-jauh”, perempuan tani merasa senang untuk bekerja
di sekitar rumah dengan alasan tidak jauh dari arena domestik yang menjadi tanggung jawabnya.
Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa peran ganda dilakukan karena dalam diri
perempuan sudah terstigma tanggung jawab mereka di arena domestik. Mereka bertani demi
menjaga keamanan pangan anggota keluarganya, membantu suami, dan menjaga terpenuhinya
kebutuhan pangan anggota keluarga. Agar pola pikir perempuan berubah, mereka harus diajari
bertani lahan sempit di sekitar rumah dengan jalan menata rotasi tanaman, mengatur jenis
tanaman, dan memperhatikan tanaman sela. Mereka harus membuat variasi tanaman seperti
sayur-mayur, buah-buahan, karbohidrat, bunga, dan ikan atau unggas.
Perempuan juga harus memahami konsep pertanian berkelanjutan. Pengolahan lahan
sempit harus memperhatikan nutrisi, kesehatan, dan keamanan lingkungan. Upaya
meningkatkan intensifikasi berkelanjutan dilakukan dengan penggunaan pupuk secara
responsif. Selain itu, pemerintah desa harus membuat kebijakan untuk meningkatkan
produktivitas lahan sempit di lingkungan mereka.
Kompetensi Komunikasi Pertanian
Masalah utama perempuan tani yaitu lemahnya akses ke pendidikan, pelatihan, input
pertanian, dan kebijakan yang mendukung. Hal itu berdampak pada rendahnya literasi agraris
perempuan tani. Mereka menjadi sulit mengikuti informasi tentang pertanian, tidak dilibatkan
dalam adopsi teknologi, tersubordinasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, serta
diberi beban ganda yang bervariasi dan berat.
Perempuan tani citra 27 mempunyai kompetensi komunikasi yang rendah. Mereka tidak
berani berbicara. Mereka lebih memilih mencangkul daripada disuruh berbicara. Mereka sudah
menstigma dirinya sebagai diri yang tidak bisa berbicara dan menstigma laki-laki sebagai diri
yang bisa berbicara untuk menyampaikan pendapatnya. Meski ada perempuan tani yang ingin
bisa berbicara sebagaimana dapat dilihat pada pernyataan “Diajari ya Buk. Nanti kita biar
berani bicara”.
Keterampilan komunikasi merupakan kompetensi yang harus dikuasai perempuan tani
agar mereka bisa melakukan aksi pengembangan pertanian. Hal itu sejalan dengan pernyataan
Holmes dkk dalam Salleh (2013) bahwa kepemimpinan memerlukan kinerja komunikatif yang
kompeten. Kemampuan komunikasi dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain,
membuat gagasan yang disampaikan bisa diterima oleh organisasi, dan menjaga harmoni tim
atau komunitas.
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa literasi agraris
merupakan bekal penting untuk memfasilitasi pembangunan pertanian dan pedesaan serta
membawa perubahan sosial dan ekonomi. Gerakan literasi agraris diperlukan untuk
memperkuat perempuan tani agar diperlakukan setara di arena publik. Gerakan literasi agraris
dapat dijadikan sebagai sistem informasi yang fungsional dan terintegrasi di komunitas
pedesaan dan pinggiran kota yang berisi komunitas baru dan sumber daya baru yang beragam
sehingga memungkinkan perempuan tani mengakses informasi.
Dalam perkembangannya, gerakan literasi agraris menjadi organisasi penyuluhan
pertanian yang berperan dalam proses penyebaran informasi kepada petani melalui buletin,
artikel surat kabar, siaran televisi dan radio, serta pemanfaatan media lainnya. Materi cetak
tersebut harus dimanfaatkan untuk penyuluhan pertanian. Dengan begitu, gerakan literasi
agraris bisa menjadi arena penyampaian informasi yang berguna bagi petani agar petani
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memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap serta dapat mengimplementasikan informasi
pertanian secara efektif. Agar bisa mencapai kesetaraan, gerakan literasi agraris harus
dikembangkan sesuai dengan peran sumberdaya manusianya, baik laki-laki, perempuan,
pemuda, maupun anak-anak. Masing-masing sumber daya manusia tersebut harus diberi
kesempatan untuk berkontribusi dalam peningkatan peran sektor pertanian terhadap
perekonomian lokal dan nasional.
KESIMPULAN
Kompetensi diri (self) perempuan tani Citra 27 yaitu (a) merupakan pelaku aktif dan
produktif dalam pertanian, (b) bertani untuk membantu suami mencari nafkah, (c) kesadaran
terhadap peran publiknya masih rendah, dan (d) tidak dihargai secara ekonomi Kompetensi
tanggung jawab perempuan tani Citra 27 yaitu (a) bertanggung jawab terhadap ranah domestik,
(b) bertanggung jawab pada keluarga dan suami, dan (c) mempunyai kekuatan dalam menjaga
keamanan pangan Kompetensi perencanaan literasi agraris perempuan tani Citra 27 yaitu (a)
bertani untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, (b) mempunyai keinginan bekerja (bertani)
di sekitar rumah (arena domestik), (c) merencanakan gerakan untuk memenuhi kebutuhan
pangan keluarga, dan (d) memerlukan pendampingan dalam merencanakan pertanian lahan
sempit di sekitar rumah dan konsep pertanian berkelanjutan Kompetensi komunikasi pertanian
perempuan tani Citra 27 yaitu (a) lemah ke akses pendidikan, pelatihan, input pertanian, dan
kebijakan yang mendukung, (b) memiliki kompetensi komunikasi yang rendah, dan (c) harus
ditingkatkan keterampilan komunikasi untuk meningkatkan kompetensi diri
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ABSTRACT
Phalaenopsis orchids are popular orchids and are widely available in the Indonesian
market. Most of them were imported from abroad, especially Taiwan. The aim of this study
is to estimate genetic parameters including the coefficient of genetic variability, heritability,
and genetic progress of the Phalaenopsis orchid. The study was conducted at Cipanas
Ornamental Plant research station at 1100 m above sea level, from September 2016 to 2019.
The research material was 10 genotypes of the Phalaenosis orchid as a treatment to be used in
the crossing program. The study used a randomized block design with each treatment repeated
10 times (10 plants). Observation variables included number of leaves, leaf length, leaf width,
flower stem length, rachis length, flower stem diameter, and number of flower buds. The
results showed that all characters have a narrow genetic diversity, and moderate heritability
for all characters, but have a high genetic advance for all characters, except the diameter of
the flower stalk. The results of this study indicate that all observed characters are strongly
influenced by the environment.
Keywords: Phalaenopsis, genetic variability, genetic parameter.
ABSTRAK
Anggrek Phalaenopsis merupakan anggrek yang populer dan banyak terdapat di pasar
Indonesia. Sebagian besar import dari luar negeri terutama Taiwan. Penelitian bertujuan
mengestimasi parameter genetik yang meliputi koefisien variabilitas genetik, heritabilitas, dan
kemajuan genetik anggrek Phalaenopsis. Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan Tanaman
Hias Cipanas pada ketinggin 1100 m dpl pada bulan September tahun 2016 sampai dengan
2019. Bahan penelitian adalah 10 tetua anggrek Phalaenosis sebagai perlakuan yang akan
digunakan dalam program persilangan. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok
yang masing-masing perlakuan diulang 10 kali (10 tanaman). Variabel pengamatan meliputi
jumlah daun, panjang daun, lebar daun, panjang tangkai bunga, panjang rachis, diameter
tangkai bunga, dan jumlah kuntum bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua karakter
memiliki keragaman genetik yang sempit, dan nilai heritabilitas sedang untuk semua karakter,
namun memiliki kemujuan genetik yang tinggi untuk semua karakter, kecuali diameter tangkai
bunga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua karakter yang diamati sangat
dipengaruhi oleh lingkungan.
Kata kunci: anggrek Phalaenopsis, keragaman genetik, parameter genetik.
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PENDAHULUAN
Phalaenopsis sebagai bunga potong maupun tanaman pot banyak dibudidayakan karena
memiliki keragaman dan keindahan baik dari corak, warna maupun bentuk bunganya.
Kelebihan ini yang menjadikan inspirasi untuk menghasilkan hibrida-hibrida baru sesuai
preferensi pasar dan pertimbangan nilai ekonomi. Phalaenopsis hibrida atau silangan ini
diperoleh melalui serangkaian proses, diawali dari penyilangan dengan mengawinkan tetuatetua yang memiliki potensi unggul hingga proses seleksi.
Kegiatan pemuliaan meliputi pemilihan tetua, penyilangan/hibridisasi, seleksi,
perbanyakan, dan pelepasan klon unggul baru (Welsh 1981).Tujuan persilangan tersebut adalah
untuk menggabungkan sifat- sifat unggul yang dimiliki oleh masing- masing tetua dan
menghilangkan sifat- sifat yang dianggap kurang berpotensi sehingga diperoleh hasil sesuai
tujuan pemuliaan, konsumen dan memiliki nilai jual. Kriteria yang dijadikan pertimbangan
diantaranya ketahanan bunga, susunan bunga menarik, tekstur bunga tebal, ukuran bunga,
bentuk bunga, aroma serta ketahanan hama penyakit. Hibrida –hibrida yang dihasilkan ini
selanjutnya diseleksi, bertujuan untuk memilih tanaman yang memiliki sifat unggul sebagai
bahan induk persilangan berikutnya dan perbaikan mutu.
Sebelum menetapkan metode pemuliaan dan seleksi yang akan digunakan, serta kapan
seleksi akan dimulai, perlu diketahui berapa besar keragaman genetik. Keragaman genetik
sangat mempengaruhi keberhasilan suatu proses seleksi dalam program pemuliaan tanaman
(Poehlman dan Sleeper, 1995). Selain itu, perlu juga diketahui nilai heritabilitas karakterkarakter yang akan dijadikan target seleksi (Pinaria et al., 1995). Pendugaan parameter genetik
meliputi nilai variabilitas genetik, ragam genotipe, fenotipe dan ragam lingkungan, nilai
heritabilitas, kemajuan genetik, nilai korelasi fenotipe dan genotipe, merupakan informasi dasar
bagi upaya perbaikan suatu karakter tanaman melalui seleksi atau kegiatan pemuliaan lainnya.
Pendugaan parameter genetik dalam kaitannya dengan karakterisasi sifat-sifat tanaman
merupakan komponen utama dalam upaya perbaikan sifat tanaman sesuai dengan yang
dikehendaki (Wardiana dan Pranowo, 2011). Penelitian bertujuan mengestimasi parameter
genetik yang meliputi koefisien variabilitas genetik, heritabilitas, dan kemajuan genetik
anggrek Phalaenopsis.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan Tanaman Hias Cipanas pada ketinggin 1100 m
dpl pada bulan September tahun 2016 sampai dengan 2019. Penelitian menggunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) 10 perlakuan genotipe Phalaenopsis hasil introdukasi
(Tabel 1, Gambar 1) sebagai bahan tetua persilangan. Penelitian diulang10 kali.
Tabel 1. Sepuluh aksesi Phalaenopsis hasil introduksi yang digunakan dalam penelitian
No

Aksesi

Asalaksesi

No

Aksesi

Asalaksesi

1
2
3
4
5

KHM2189
CX355
CL122
KHM2353
Sogo
Yukimai

Ellindo Orchid Center
Ellindo Orchid Center
Ellindo Orchid Center
Ellindo Orchid Center
Ellindo Orchid Center

6
7
8
9
10

JM2671
JM118
JM76
CX529
KHM2771

Ellindo Orchid Center
Ellindo Orchid Center
Ellindo Orchid Center
Ellindo Orchid Center
Ellindo Orchid Center

Tanaman yang diperoleh adalah tanaman remaja yang diintroduksi dari Taiwan oleh
perusahaan Ellindo Orchid Center dilakukan pada tanggal 7 Juli 2016 dan pengumpulan data
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dilakukan pada saat tanaman berbunga, baik karakter vegetatif maupun generatif. Peubah yang
diamati pada karakter kuantitatif meliputi : Jumlah daun, panjang daun, lebar daun, panjang
tangkai bunga, panjang rachis, diameter tangkai bunga, jumlah bunga dan ukuran bunga mekar.
1. Jumlah daun, diamati dari daun terbawah sampai daun terakhir
2. Panjang daun, diamati dari daun terpanjang pada satu tanaman yang diukur dari
mulai leher daun sampai ujung daun
3. Lebar daun, diamati dari daun terlebar pada satu tanaman, yang diukur pada bagian
terlebar
4. Panjang tangkai bunga, diamati dari ujung bagian bawah sampai tempat bunga
pertama dalam rangkaian bunga pada saat bunga mekar semua
5. Panjang rachis, diukur mulai dari bunga pertama sampai ujung rangkaian bunga
pada saat bunga mekar semua
6. Diameter tangkai bunga, diamati pada pertengahan tangkai bunga
7. Jumlah kuntum bunga, diamati dari mulai bunga pertama sampai terakhir dalam satu
rangkaian bunga pada saat bunga sudah mekar semua
8. Ukuran bunga, diukur dari ujung sepal terluar pada saat bunga mekar dua hari
Analisis data
Data dianalisis menggunakan model analisis ragam (Anova) menggunakan software SAS
9.1 (Tabel 2). Berdasarkan Tabel 1, maka dapat dihitung ragam genotype (σ2g) dan ragam
fenotipe (σ2f) dengan rumus sebagai berikut : Nilai ragam (variance) fenotip (σ2f) = MSp/r;
Nilai ragam (variance) genotip (σ2g) = (MSp-MSe)/r; Nilai heritabilitas (H2) = (σ2g)/( σ2f)
(Allard 1960), di mana μ = nilai rata-rata umum suatu karakter, r = jumlah ulangan, MSp = nilai
kuadrat tengah perlakuan, MSe = nilai kuadrat tengah galat.
Tabel 2. Sidik ragam
SumberKeragaman
Ulangan
Perlakuan
Galat/error

Db
r-1
p-1
p (r-1)

SS
SS ulangan
SS genotipe
SS error

MS
MSr
MSp
MSe

MS harapan
σ2e + r σ2g
σ2 e

Penilaian luas sempitnya keragaman dilakukan berdasarkan metode Anderson & Bancroft
(1952). Suatu karakter dikatakan memiliki keragaman yang luas apabila nilai ragamnya lebih
besar dari dua kali nilai simpangan bakunya (σ2g ≥ 2σσ2g dan σ2f ≥ 2σσ2f). Sebaliknya keragaman
dikatakan sempit apabila nilai ragamnya lebih kecil dari dua kali nilai simpangan bakunya (σ2g
≤ 2σσ2g dan σ2f ≥ 2σσ2f). Simpangan baku ragam genotype dan fenotipe ditentukan berdasarkan
rumus Hallauer & Miranda (1988) yaitu:
2

𝑀𝑆𝑝2

σσ2g = √𝑟 2 {𝑑𝑏

𝑔

+
+2

𝑀𝑆𝑒2
𝑑𝑏𝑒

2

𝑀𝑆𝑝2

} dan σσ2f= √𝑟 2 {𝑑𝑏
+2

}

𝑔 +2

Kriteria heritabilitas berdasarkan Mc. Whirter (1979) adalah heritabilitas rendah apabila nilai
H < 0.2, heritabilitas sedang apabila nilai H berada pada 0.2 ≤ h2 ≤ 0.5 dan heritabilitas tinggi
apabila H > 0,5. Harapan kemajuan genetik dihitung dengan rumus GA = H2 k σ2f , k = 2,06,
nilai diferensial seleksi pada intensitas seleksi 5%, nilai kemajuan genetik (KG) = (GA/μ) x100%
(Comstock and Robinson 1952).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi variabilitas genetik 10 aksesi hasil introduksi anggrek Phalaenopsis
Program persilangan berhasil jika tersedia keragaman genetik dan nilai duga heritabilitas.
Semakin tinggi nilai keragaman genetik maka akan semakin besar pula peluang keberhasilan
program persilangan. Selain itu keragaman genetik yang tinggi akan meningkatkan respon
seleksi, karena respon seleksi berbanding lurus dengan keragaman genetik (Hallauer & Miranda,
1988).

KHM2353

CX355

CL122

KHM2189

V3

JM2671

JM118

JM76

CX529

CX355

Gambar 1. Anggrek Phalaenopsis yang digunakan dalam penelitian

Tabel 3. Nilai kuadrat tengah, nilai rata-rata setiap karakter dari 10 genotipe anggrek
Phalaenopsis introduksi.
Karakter
Jumlah daun
Panjang daun
Leba rdaun
Panjang tangkai
Panjang rachis
Diameter tangkai
Jumlah bunga
Diameter bunga

MSp

Nilai rata-rata (µ)
25.872
61.014
34.404
1931.202
1147.162
0.113
215.160
17.704

**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)

6.65
20.97
8.95
46.68
33.21
0.55
11.44
10.61

Keterangan : *) dan **) masing-masing nyata pada taraf 5 dan 1%

Keragaman dan Parameter Genetik karakter agronomi 10 Genotipe Phalaenopsis
introduksi
Tabel 4. Nilai duga ragam genetik, ragam fenotipe dan criteria keragaman genetik 10 aksesi
Phalaenopsis introduksi
Karakter
Jumlah daun
Panjang daun(cm)
Lebar daun (cm)
Panjang tangkai (cm)

σ2g
8.364
19.050
10.847
629.906

2σσ2g
9.22
21.77
12.27
688.28
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Kriteria
σ2f
sempit
26.653
sempit
64.880
sempit
36.269
sempit 1972.686

2σ σ2f
Kriteria
9.22
luas
21.74
luas
12.26
luas
688.18
luas
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Karakter
Panjang rachis (cm)
Diameter tangkai (cm)
Jumlah bunga
Diameter bunga (cm)

σ2g
364.131
0.031
69.718
5.837

2σσ2g
409.09
0.04
76.69
6.31

Kriteria
σ2f
sempit 1201.930
sempit
0.132
sempit
221.167
sempit
17.899

2σ σ2f
Kriteria
408.79
luas
0.04
luas
76.67
luas
6.31
luas

Keterangan : σ2g : varians genetik, σ2f : varians fenotipe, H2bs : heritabilitas arti luas, KG: kemajuan genetik

KESIMPULAN
Semua karakter yang diamati memiliki keragaman genetik yang sempit, dengan nilai
heritabilitas sedang untuk semua karakter, namun memiliki kemujuan genetik yang tinggi untuk
semua karakter, kecuali diameter tangkai bunga
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Penggunaan Asam Giberelin untuk Meningkatkan Intensitas Warna
Merah pada Petal Bunga Krisan (Chrysanthemum morifolium) Cv.
Socakawani di Dataran Menengah
Herni Shintiavira1*, Endang Sulistyaningsih2, Aziz Purwantoro2, Rani Agustina Wulandari2
1

Balai Penelitian Tanaman Hias, Badan Litbang Pertanian; 2Departemen Budidaya Pertanian, Fakultas
Pertanian, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
*email korespondensi: virgro@yahoo.co.id

ABSTRACT
The red chrysanthemum fades when planted in the medium land. Application of
gibberellin acid (GA3) was reported to accelerate the bloom and flower diameter and was
thought to increase the intensity of flower color. The aim of the study was to determine the effect
of GA3 on increasing red color of chrysanthemums in the medium land. The study used 1 factor,
namely the concentration of GA3 with levels of 0, 200, 400 and 600 mg L-1. The GA3 application
on flower buds at 56, 63, and 70 days after planting with a volume of 0.9 ml per flower bud.
The colour intensity was measured using chroma a* and total anthocyanin content. The results
showed that 400 mg L-1 GA3 were able to optimally red color intensity of chrysanthemum
“Socakawani” in the medium land. This is indicated by an increase in the value of a* from
32.35 to 40.80. In addition, total anthocyanin content increased from 2.629 to 3.507 OD per
100 mg fresh weight.
Keywords : anthocyanin, chrysanthemum, plant

growth regulator

ABSTRAK
Ditulis dalam b Bunga krisan warna merah mengalami pemudaran ketika ditanam di
dataran menengah. Aplikasi asam giberelin (GA3) dilaporkan mempercepat kemekaran dan
diameter bunga serta diduga mampu meningkatkan intensitas warna bunga. Tujuan penelitian
untuk mengetahui pengaruh GA3 terhadap peningkatan warna merah pada krisan di dataran
menengah. Penelitian menggunakan 1 faktor yaitu konsentrasi GA3 dengan taraf 0, 200, 400
dan 600 mg L-1. Aplikasi GA3 pada kuncup bunga saat 56, 63, dan 70 hari setelah tanam
dengan volume 0.9 ml per kuncup bunga. Intensitas warna diukur menggunakan chroma a dan
kadar anthosianin total. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 400 mg L-1 GA3 mampu intensitas
warna merah krisan ‘Socakawani’ secara optimal di dataran menengah. Hal tersebut
ditunjukkan dengan peningkatan nilai a dari 32.35 menjadi 40,80. Selain itu kadar anthosianin
total meningkat dari 2.629 menjadi 3.507 OD per 100 mg berat basah.
Kata kunci : anthosianin, krisan, zat pengatur tumbuh
PENDAHULUAN
Bunga krisan potong adalah salah satu jenis bunga potong unggulan nasional yang
memiliki potensi ekonomi yang tinggi di Indonesia. Bunga krisan potong banyak diminati oleh
para dekorator, floris, hotel, restoran, dan untuk menghias interior rumah (Direktorat Budidaya
dan Pascapanen Florikultura, 2013). Terjadi peningkatan pertumbuhan konsumsi krisan tahun
2007 -2016 sebesar 26.06% (Hayati et al., 2018). Salah satu strategi pemerintah untuk
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meningkatkan produksi krisan adalah melalui ekstensifikasi atau perluasan lahan dari dataran
tinggi ke dataran menengah (Sanjaya et al., 2018).
Perubahan budidaya krisan dari dataran tinggi ke menengah, salah satu dampaknya adalah
perubahana mikro klimat diantaranya adalah suhu. Beberapa bunga krisan warna bunga merah
akan memudar ketika ditanam di dataran menengah. Peningkatan suhu di dataran menengah
diduga meningkatkan degradasi anthosiasin sebagai pigmen yang berperan pada warna bunga
merah tersebut. Sebagaimana telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya yaitu terjadi
penurunan nilai chroma a* (kemerahan) dari suhu 28-32ºC ke suhu 30-33 ºC (Kim et al., 2004)
; dan dari suhu 20 ke 30 °C (Nozaki & Fukai, 2008). Selanjutnya krisan ‘Relance’ mengalami
penurunan anthosianin total sebesar 43.4% ketika ditanam pada suhu 20/35 ºC dibandingkan
dengan 20/25 ºC (Huh et al., 2008).
Berdasarkan hal tersebut, intensitas warna merah bisa dipertahankan apabila ada
pengendalian faktor lingkungan dengan menurunkan suhu lingkungan budidaya krisan. Namun,
pengendalian dengan menggunakan modifikasi lingkungan memerlukan biaya yang relatif
tinggi. Upaya lain adalah penggunaan zat pengatur tumbuh seperti asam giberelin (GA3).
Beberapa penelitian melaporkan bahwa aplikasi konsentrasi 0-600 mg L-1 GA3 mampu
meningkatkan intensitas warna merah pada bunga Gerbera hybryda (Changping et al., 2012).
Menurut Weiss (2000) bahwa Giberelin diproduksi pada anther yang sedang berkembang dan
ditranspor ke petal bunga. Sementara cahaya diterima oleh daun dibutuhkan untuk fotosintesis
dan memproduksi gula di daun. Gula ditransportasikan ke petal dan bekerja meningkatkan
pengaruh giberelin dan cahaya dalam biosintesis anthosianin. Giberelin diperlukan pada awal
perkembangan bunga sedangkan cahaya dan gula diperlukan selama siklus perkembangan
bunga (Hong et al., 2016). Bahkan Kim et al., (2019) gibberelin bersama sukrosa meningkatkan
ekspresi gen biosintesis anthosianin dalam bunga krisan. Namun demikian belum pernah
dilaporkan pemberian GA3 secara eksogen terhadap peningkatan intensitas warna bunga pada
krisan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi efektifitas zat pengatur tumbuh pada sel target
adalah taraf konsentrasi. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
GA3 terhadap intensitas warna bunga merah pada krisan ‘Socakawani’ yang ditanam di dataran
menengah.
BAHAN DAN METODE
Bahan Tanam
Penelitian dilaksakan dari Juli dampai November 2018 di Samigaluh, Yogyakarta,
Indonesia pada ketinggian 485 mdpl. Bahan tanam yang digunakan adalah krisan tipe spray
varietas Socakawani berupa stek berakar (panjang ± cm dengan 3-4 daun). Bibit ditanam
dengan jarak tanam 10 x 10 cm2 dalam rumah lindung dengan dinding berupa screen net-50
mesh dan atapnya terbuat dari plastik UV. Bibit diberi perlakuan hari panjang dengan
penambahan cahaya dari jam 22.00 ke 02.00 WIB menggunakan lampu Philips 23 watt selama
30 Hari Setelah Tanam (HST). Pengamatan mikro klimat selama pertanaman krisan adalah suhu
29.1 °C kelembaban 68% dan intensitas cahaya sekitar 18.290 lux. Pemupukan dan
pengendalian hama penyakit dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur budidaya krisan di
Balai Penelitian Tanaman Hias.
Persiapan aplikasi GA3
Larutan GA3 dibuat dengan melarutkan GA3 murni AGROGIBB 40 SL, Jakarta,
Indonesia) dalam aquades berdasarkan perlakuan konsentrasi seperti 0, 200, 400 and 600 mgL1.
Penyemprotan larutan GA3 dilakukan saat 56 Hari Setelah Tanam (HST) atau saat diameter
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kuncup bunga sekitar ± 3-5 mm . Volume GA3 yang disemprotkan pada masing-masing kuncup
bunga adalah ± 0,9 ml. Frekuensi penyemprotan GA3 adalah seminggu sekali sebanyak 3 kali
yaitu pada 56, 65 dan 70 HST.
Rancangan Penelitian
Penelitian disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan satu
faktor perlakuan berupa konsentrasi GA3 yaitu 0, 200, 400, and 600 mg L-1 . Setiap unit
perlakuan diulang 3 kali.
Peubah Pengamatan
1. Hormon GA3 endogen
Kadar hormon endogen pada kuncup bunga ditentukan dengan metode Barendse (1987)
dalam satuan mg Kg-1. Sebanyak 0,5 gram sampel kuncup bunga pada usia 70 hst dihaluskan
menggunakan nitrogen cair. Tambahkan 5 ml methanol 65% (v/v) dan disentrifuse pada
4000 rpm selama 30 menit dengan suhu 4 °C. Supernatan dialirkan menggunakan C18 Seppak Catridge. Selanjutnya 5-50 mikrol superanatan disuntukkan pada peralatan HPLC yang
dilengkapi dengan spektrofotometer UV VIS. Panjang gelombang untuk GA3 adalah 200
nm.
2. Panjang tangkai bunga, total bunga, jumlah bunga mekar, diameter bunga mekar dan umur
panen
Deskripsi pada perubah kualitas bunga sebagai berikut, (1) panjang tangkai adalah adalah
rata-rata panjang tangkai bunga 20 cm dari ujung meristem tanaman, (2) total bunga adalah
kuncup bunga pada semua stadia + jumlah bunga mekar yang dihitung 20 cm dari ujung
tanaman, (3) jumlah bunga mekar adalah adalah jumlah bunga dengan stadia S5-S6
berdasarkan (Qi et al., 2016), (4) diameter bunga mekar adalah ukuran garis tengah bunga
dengan stadia S5-S6 pada saat panen, (5) waktu panen diindikatorkan dengan lebih dari 70%
bunga mekar setiap tanaman. Mekar bunga saat panen adalah bunga membentuk sudut 45
derajad ( ½ mekar).
3. Panjang, Lebar, Tebal dan Jumlah Petal Bunga
Karekteristik petal bunga berupa panjang petal, lebar petal, tebal petal, dan jumlah petal
bunga. Pengukuran panjang petal berdasarkan Wang et al. (2017) yang dimodifikasi.
4. Kadar air relative, kadar anthosianin dan nilai chroma
Fisiologi petal bunga berupa kadar air relatif petal, kadar anthosianin petal, (1) Kadar air
relatif berdasarkan metode Chakrabarty et al. (2007), (2) Pengukuran kadar anthosianin total
berdasarkan Huh et al.(2008). Warna bunga diukur menggunakan chromameter. Sejumlah
3 kuntum bunga tiap tanaman diukur dengan cara menempelkan dan menembakkan
chromameter ke kuntun bunga tersebut. Pengukuran warna dengan a* dan b*. Nilai a*= +
a*=kemerahan, -a*= kehijauan. Nilai b*= + b*=kekuningan, -b*= kehijauan. (Nozaki et al.,
2006).
Analisis Statistik
Data yang terkumpul dianalisis menggunakan ANOVA, jika terjadi perbedaan yang
nyata maka dilanjutkan dengan DMRT dengan α= 5%. Pengujian statistic menggunakan
program SAS windows.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hormon GA3 endogen
Berdasarkan hasil ANOVA dan uji lanjut menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan GA3 dalam endogen kuncup bunga saat 71 HST akibat
pemberian 200-400 mg L-1 eksogen yang disemprotkan ke kuncup bunga yang terbentuk saat
56, 63 dan 70 HST (Tabel 1).
Tabel 1. Pengaruh konsentrasi GA3 eksogen terhadap kadar GA3 endogen kuncup bunga saat
71 HST
Perlakuan
konsentrasi GA3
(mg L-1)

GA3
Endogen
(mg Kg-1)

0
200
400
600

0.234 b
1.946 a
1.920 a
1.856 a

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata berdasarkan uji DMRT dengan alpha 0.05.;

Panjang tangkai bunga, total bunga, jumlah bunga mekar, diameter bunga mekar dan
umur panen
Pengaruh peningkatan GA3 pada kuncup bunga mempengaruhi peningkatan panjang
tangkai bunga. Peningkatan panjang tangkai bunga tidak mempengaruhi jumlah total bunga
secara nyata. Sementara aplikasi 400 mg L-1 GA3 memberikan dampak peningkatan diameter
terbesar dengan rata-rata 55,43 mm (Tabel 2). Semakin besar ukuran diameter bunga maka
panen menjadi lebih cepat. Hal tersebut terjadi karena peningkatan ukuran diameter bunga
disebabkan oleh (1) pengurangan persaingan asimilat antar kuncup bunga karena penurunan
jumlah bunga yang terbentuk dan (2) peran aktivitas GA3 endogen dalam kuncup bunga yang
mempengaruhi peningkatan pemanajang petal yang diiringi oleh penurunan lebar dan tebal
petal.
Tabel 2. Pengaruh konsentrasi GA3 eksogen terhadap kualitas bunga saat panen
Perlakuan
konsentrasi GA3
(mg L-1)
0
200
400
600

Panjang
tangkai bunga
(cm)
19.69 b
27.83 a
30.27 a
29.47 a

Total
Bunga

Total bunga
mekar

Diameter
bunga mekar

Umur
Panen

10.12 a
9.28 a
8.43 a
9.00 a

8.17 a
6.78 a
6.67 a
6.22 a

38.67 c
51.37 b
55.43 a
51.00 b

105 a
100 b
98 c
98 c

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata berdasarkan uji DMRT dengan alpha 0.05.

Panjang, Lebar, Tebal dan Jumlah Petal Bunga
Larutan GA3 200-600 mg L-1 meningkatkan panjang petal dan jumlah petal bunga ,
namun tidak mempengaruhi perubahan lebar petal (Tabel 3). Peningkatan panjang, lebar, tebal
petal dipengaruhi oleh peningkatan pemanjangan sel petal epidermis. Zat pengatur tumbuh GA3
meningkatkan aktivitas enzim invertase dinding sel pada petal bunga yang berfungsi
menghidrolisis sukrosa menjadi gula reduksi (Horibe et al., 2010). Menurut Iqbal et al. (2011)
peningkatan gula reduksi dalam petal mengurangi potensial air sel petal sehingga memicu air

467

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020

masuk untuk perluasan sel dan membukanya petal bunga.. Menurut Zhang et al. (2012), GA3
berperan mengubah orientasi kortikal mikrotubul dinding sel saat perluasan sel petal dari
longitudinal ke transversal sehingga sel epidermis petal memanjang tanpa ada penambahan
jumlah sel.
Tabel 3. Pengaruh konsentrasi GA3 terhadap panjang, lebar, tebal dan jumlah petal bunga krisan
Perlakuan
konsentrasi
GA3
(mg L-1)
0
200
400
600

Panjang petal
bunga
(cm)

Lebar Petal
Bunga
(cm)

Ketebalan
Petal bunga
(µm)

Jumlah petal bunga

1.953 b
2.326 a
2.437 a
2.213 a

0.796 a
0.823 a
0.840 a
0.773 a

0.124 a
0.106 a
0.068 b
0.091 b

95 c
126 b
152 a
172 a

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata berdasarkan uji DMRT dengan alpha 0.05.

Kadar air relatif, kadar anthosianin dan nilai chroma
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan trend kadar air relatif
petal sebagai akibat aplikasi GA3 meningkatkan anthosianin petal bunga. Peningkatan kadar
GA3 dalam kuncup bunga meningkatkan aktivitas enzim invertase berperan untuk
menghidrolisis sukrosa menjadi gula reduksi (Iqbal et al., 2011). Proses hidrolisis sukrosa
menyebabkan pengurangan potensial air sel dalam sel petal sehingga air dari luar sel petal
masuk ke dalam sel petal menyebabkan perluasan sel petal (pemanjangan sel) dan peningkatan
jumlah petal pada Socakawani. Peningkatan kandungan air pada petal bunga juga
meningkatkan stabilitas membran sel dan mengurangi kebocoran membran sel sehingga
mengurangi degradasi anthosianin. Selain itu, menurut Norikoshi et al. (2016) saat
pertumbuhan sel petal maka terjadi peningkatan ukuran vakuola, maka terjadi peningkatan
akumulasi gula reduksi (glukosa dan fruktosa) di dalam vakuola tersebut. Menurut Adhikary
(2017) bahwa peningkatan kadar air dalam vakuola meningkatkan ekspresi anthosianin.
Peningkatan anthosianin ini mempengaruhi intensitas warna merah pada bunga. Secara
kuantitatif, peningkatan kemerahan dapat dilihat pada nilai chroma a*.
Tabel 4. Pengaruh konsentrasi GA3 terhadap kadar air relatif dan kadar anthosianin
Perlakuan
konsentrasi GA3
(mg L-1)
0
200
400
600

Kadar air relatif
petal
(%)
56.63 b
61.06 a
63.11 a
64.19 a

Kadar anthosianin petal
(Optical Density per 100 mg Berat Basah)
2.629 b
3.145 ab
3.507 a
3.349 ab

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
berdasarkan uji DMRT dengan alpha 0.05.

Tabel 5. Pengaruh konsentrasi GA3 terhadap nilai chroma a* dan b*
Perlakuan konsentrasi GA3
(mg L-1)
0
200
400
600

a*
32.35
33.52
40.80
40.85
468

b*
18.03
18.46
21.58
28.53
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a

b

c
-1

d
-1

-1

Gambar 1. Keragaan warna bunga akibat aplikasi 0 mg L (a), 200 mg L (b), 400 mg L dan 600 mg L-1 GA3

KESIMPULAN
Konsentrasi 400 mg L-1 mampu mengoptimalkan intensitas warna merah pada krisan
‘Socakawani’. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan nilai a dari 32.35 menjadi 40.80.
Selain itu kadar anthosianin total meningkat dari 2.629 menjadi 3.507.
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Peningkatan Pertumbuhan dan Minyak Atsiri Tanaman Basil (Ocimum
basilicum L.) melalui Penambahan Nitrat dan Fosfat dengan System
Hidroponik
Increased Growth and Essential Oil of Basil Plants (Ocimum basilicum L.)
Through the Addition of Nitrates and Phosphates With a Hydroponic System
Nurul Aini1*, Dwi Putri Ningsih1
1

Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya.
*
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ABSTRACT
Essential oils have many uses in various field such as industry, health and food, it has
high potential in international market. One of the plants that produce essential oil is basil that
almost all the part of basil can be used. The addition of Nitrate and Phosphate can increase the
growth, yield and essential oil of basil. The design used in this research is Randomized Block
Design with 9 treatments and 3 replication. The result showed that the addition of Nitrate and
Phosphate was able to increase the number of leaves, number of primary branches and leaf
area. (P6) AB mix + 13 mg L-1 Nitrate + 24 mg L-1 Phosphate increased the growth parameter
of basil. On destructive parameters showed that (P9) AB mix + 26 mg L-1 Nitrate + 24 mg L-1
Phosphate was able to increase fresh weight, dry weight, cunsumption weight, chlorophyll and
NPK uptake. The observed greenhouse temperature ranged from 22.2 to 25 oC for the minimum
temperature, while the maximum temperature ranged from 34.3 to 40 oC. The humidity in the
greenhouse ranges from 73 to 92% for maximum humidity and 30 to 47% for minimum humidity.
The yield of essential oil have the highest result on (P3) AB mix + 26 mg L-1 Nitrate, meanwhile
the precentage of essential oil have the highest result on (P2) AB mix + 13 mg L-1 Nitrate.
Keyword : Essential oil, Basil, Chlorophyl, Nitrate, Phosphate
ABSTRAK
Minyak atsiri memiliki banyak kegunaan di berbagai bidang seperti industri, kesehatan
dan pangan serta potensi yang sangat baik di pasar internasional. Salah satu tanaman yang
menghasilkan minyak atsiri adalah tanaman basil yang hampir seluruh bagian tanaman dapat
dimanfaatkan. Penambahan unsur Nitrat dan Fosfat dapat meningkatkan pertumbuhan, hasil
serta minyak atsiri tanaman basil. Penelitian dilakukan menggunakan Rancangan Acak
Kelompok dengan 9 perlakuan dan 3 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan dengan
penambahan Nitrat dan Fosfat mampu meningkatkan jumlah daun, jumlah cabang primer dan
luas daun. Perlakuan (P6) AB mix + 13 mg L-1 Nitrat + 24 mg L-1 Fosfat lebih banyak
meningkatkan parameter pertumbuhan tanaman basil. Parameter pengamatan destruktif
menunjukkan perlakuan (P9) AB mix + 26 mg L-1 Nitrat + 24 mg L-1 Fosfat mampu
meningkatkan bobot segar, bobot kering, bobot konsumsi, kandungan klorofil dan serapan NPK.
Suhu greenhouse berkisar antara 22.2 sampai 25 oC untuk suhu minimun, sedangkan suhu
maksimum berkisar 34,3 sampai 40 oC. Kelembaban greenhouse berkisar antara 73 sampai 92%
untuk kelembaban maksimum dan 30 sampai 47% untuk kelembaban minimum. Hasil minyak
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atsiri lebih banyak dihasilkan pada (P3) AB mix + 26 mg L-1 Nitrat, sedangkan rendemen
minyak lebih banyak pada (P2) AB mix + 13 mg L-1 Nitrat.
Kata kunci : Atsiri, Basil, Klorofil, Nitrat, Fosfat
PENDAHULUAN
Minyak atsiri memiliki banyak kegunaan dalam berbagai aspek dan memiliki potensi
tinggi di pasar internasional. Indonesia adalah eksportir minyak atsiri terbesar nomor 9 di dunia
walaupun nilainya mengalami fluktuasi. Basil adalah salah satu tanaman herbal populer dan
memiliki potensi tinggi yang mengandung minyak atsiri sebagai komponen utama. Kridati et
al. (2016) menyatakan bahwa peningkatan volume kandungan minyak atsiri yang dihasilkan
dari ekstraksi dipengaruhi oleh biomassa yang tinggi dan lebar daun yang luas, begitu pula
dengan semakin besarnya ukuran daun maka hal tersebut akan meningkatkan trikoma daun,
sehingga mampu meningkatkan produksi minyak atsiri.
Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kandungan minyak atsiri pada
tanaman basil yaitu unsur hara nitrat dan fosfat pada nutrisi yang diberikan, mengingat bagian
tanaman yang dimanfaatkan adalah daun maka unsur nitrogen yang diserap dalam bentuk nitrat
sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi daun. Menurut Nurwahyuni (2012) nitrogen
memiliki peran untuk mempercepat fase vegetatif tanaman dan sebagai bahan pembentuk
protein. Berdasarkan hasil penelitian Sholehah et al. (2018), diketahui bahwa unsur fosfat dapat
meningkatkan produksi minyak atsiri, bobot kering dan eugenol per tanaman basil, maka dari
itu penambahan unsur fosfat juga diperlukan guna peningkatan kandungan minyak atsiri pada
tanaman basil. Selain itu, P memiliki fungsi penting bagi tanaman yaitu untuk merangsang
perkembangan akar tanaman sehingga tanaman dapat menyerap nutrisinya dengan optimal
karena fungsi dari akar tanaman yaitu untuk penyerapan air dan nutrisi. Hopkins dan Huner
(2008) menyatakan bahwa fosfor memiliki peran penting dalam sel dengan menyusun membran
sel tanaman dan membentuk molekul berenergi tinggi untuk metabolisme primer maupun
sekunder tanaman yaitu ATP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
penambahan nitrat dan fosfat terhadap pertumbuhan dan kandungan minyak atsiri tanaman basil
dengan sistem hidroponik.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Greenhouse Kebun Percobaan Jatimulyo, Fakultas Pertanian
Universitas Brawijaya pada Juni sampai Agustus 2020. Penelitian menggunakan Rancangan
Acak Kelompok dengan 9 perlakuan dan 3 kali ulangan. Masing-masing plot perlakuan terdapat
12 tanaman, sehingga total populasi adalah 324 tanaman.
Penanaman dilakukan pada polibag ukuran 30 x 30 cm dengan cocopeat dan arang sekam
sebagai media tanam Penyiraman dilakukan sebanyak 2 hari sekali sebanyak 200 ml per
tanaman bersama dengan aplikasi nutrisi dan penambahan Nitrat dan Fosfat berupa garam
murni. Nitrat yang digunakan adalah NaNO3 dan Fosfat yang digunakan adalah KH2PO4.
Parameter pertumbuhan yang diamati adalah jumlah daun, jumlah cabang primer dan luas daun,
sedangkan parameter destruktif yang diamati adalah bobot segar, bobot kering, bobot konsumsi,
kandungan klorofil, serapan NPK dan kandungan minyak atsiri tanaman. Pengamatan
lingkungan pada penelitian ini yang meliputi pengamatan suhu dan kelembaban. Data yang
didapatkan dari hasil pengamatan selanjutnya dilakukan analisis menggunakan analysis of
variant (ANOVA). Pengaruh nyata pada perlakuan diuji dengan BNT dengan taraf 5% untuk
mengetahui perbedaan di antara perlakuan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Parameter Pertumbuhan
Hasil parameter pertumbuhan tanaman basil berupa jumlah daun, jumlah cabang primer
dan luas daun. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan diketahui bahwa pada parameter
pertumbuhan menunjukkan perlakuan dengan kombinasi penambahan Nitrat dan Fosfat
memiliki hasil yang lebih baik.
1. Jumlah Daun dan Luas Daun

Tabel 1. Rata-rata Jumlah Daun dan Luas DaunTanaman Basil Akibat Penambahan Nitrat dan
Fosfat pada Berbagai Umur Pengamatan
Jumlah daun

Pelakuan

Luas daun

35 HST 42 HST 49 HST 35 HST

P1 : AB mix

61.33 ab 62.90
-1

P2 : AB mix + 13 mg L Nitrat

65.89 ab 66.13

42 HST

49 HST

79.90 ab 1512.77 ab 940.04 a
86.90 abc 1870.06 bcd 915.18 a

1426.94
1666.63

-1

61.56 ab 66.10

-1

58.44 a

71.20

87.67 abc 1522.11 ab 1006.62 a 1286.87
84.90 abc 1576.88 abc 1084.21 ab 1360.63

-1

58.89 a

64.90

78.43 a

P6 : AB mix + 13 mg L-1 Nitrat + 12 mg L-1 Fosfat 80.67 c

77.23

P7 :AB mix + 13 mg L-1 Nitrat + 24 mg L-1 Fosfat 69.00 abc 77.10

91.77 bc 2205.02 d
99.20 d 2015.77 d

P8 : AB mix + 26 mg L-1 Nitrat + 12 mg L-1 Fosfat 73.00 bc 87.13

98.53 d

P3 : AB mix + 26 mg L Nitrat
P4 : AB mix + 12 mg L Fosfat
P5 : AB mix + 24 mg L Fosfat

1425.58 a

996.63 a

1483.32

1102.02 ab 1636.29
1410.10 c 1928.82

P9 : AB mix + 26 mg L Nitrat + 24 mg L Fosfat 81.56 c

81.43

96.13 c

1977.85 cd 1249.58 bc 1616.47
2242.29 d 1372.14 c 1829.83

BNT 5%

13.65

tn

12.23

415.64

240.58

tn

KK (%)

11.62

15.51

7.92

13.22

12.41

17.69

-1

-1

Keterangan : Angka yang didampingi huruf yang sama di kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%;
tn : tidak berbeda nyata; KK : koefisien keragaman; HST : hari setelah tanam

2. Jumlah Cabang Primer

Tabel 2. Rata-rata Jumlah Cabang Primer Tanaman Basil Akibat Penambahan Nitrat dan Fosfat
pada Berbagai Umur Pengamatan
Cabang Primer Pada Umur (HST)

Perlakuan
P1 : AB mix
P2 : AB mix + 13 mg L-1 Nitrat

21 HST

28 HST

35 HST

42 HST

49 HST

4.33

7.77 a

13.33 abc

21.10 abc

28.53 bc

4.53

8.33 a

12.13 ab

18.20 a

25.33 ab

-1

5.13

8.77 a

14.33 bc

21.33 abc

28.67 bc

-1

3.43

7.53 a

11.43 a

16.33 a

21.67 a

4.00

P3 : AB mix + 26 mg L Nitrat
P4 : AB mix + 12 mg L Fosfat
-1

P5 : AB mix + 24 mg L Fosfat

8.57 a

11.80 ab

18.57 ab

25.33 ab

-1

-1

12.13 c

18.43 d

28.03 d

38.33 d

-1

-1

9.20 ab

15.00 c

24.87 bcd 31.77 c

-1

-1

11.80 c

14.33 bc

26.90 cd

39.00 d

-1

-1

P9 : AB mix + 26 mg L Nitrat + 24 mg L Fosfat 5.03

11.33 bc

14.53 bc

28.67 d

40.23 d

BNT 5%

tn

2.53

2.75

6.55

4.97

KK (%)

18.81

15.39

11.39

9.95

9.26

P6 : AB mix + 13 mg L Nitrat + 12 mg L Fosfat 6.33
P7 : AB mix + 13 mg L Nitrat + 24 mg L Fosfat 4.57
P8 : AB mix + 26 mg L Nitrat + 12 mg L Fosfat 4.97

Keterangan : Angka yang didampingi huruf yang sama di kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%;
tn : tidak berbeda nyata; KK : koefisien keragaman; HST : hari setelah tanam
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Penambahan unsur Nitrat dan Fosfat dengan dosis tertentu meningkatkan pertumbuhan
dan hasil dari tanaman basil. Pada tabel 1 hasil pengamatan pertumbuhan perlakuan (P6) AB
mix + 13 mg L-1 Nitrat + 12 mg L-1 Fosfat dan (P9) AB mix + 26 mg L-1 Nitrat + 24 mg L-1
Fosfat menunjukkan hasil yang terbaik pada jumlah cabang primer. Pada tabel 1 menunjukkan
bahwa perlakuan yang menghasilkan jumlah daun dan luas daun terbaik yaitu (P9) AB mix +
26 mg L-1 Nitrat + 24 mg L-1 Fosfat dan (P7) AB mix + 13 mg L-1 Nitrat + 24 mg L-1 Fosfat.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis yang diberikan maka akan semakin baik
hasilnya. Terpenuhinya unsur Nitrogen berperan penting dalam pembentukan klorofil,
protoplasma, protein dan asam-asam nukleat yang memiliki peran dalam pertumbuhan dan
pertumbuhan jaringan hidup (Fahmi et al, 2010). Ketika pembentukan klorofil tersebut dapat
terjadi dengan baik maka produksi daun pada tanaman tersebut juga akan baik yang mana
mempengaruhi juga terhadap jumlah cabang serta luas daun. Fosfat juga memiliki peran penting
bagi tanaman yaitu merangsang pertumbuhan akar tanaman terutama akar lateral dan akar
rambut, mempercepat pembungaan dan pemasakan buah maupun biji. Hal ini merupakan hal
yang penting untuk tanaman karena akar memiliki peran untuk menyerap nutrisi tanaman
sehingga kebutuhan unsur dalam tanaman dapat selalu terpenuhi.
Parameter Destruktif
Hasil pengamatan pada parameter destruktif menunjukkan bahwa perlakuan (P9) AB mix
+ 26 mg L-1 Nitrat + 24 mg L-1 Fosfat memiliki hasil yang lebih baik dari dan mampu
meningkatkan bobot segar, bobot kering, bobot konsumsi, kandungan klorofil, serapan NPK,
sedangkan hasil dan rendemen minyak atsiri tanaman basil menunjukkan perlakuan P2 dan P3
yang terbaik.
1. Bobot Segar Tanaman dan Bobot Konsumsi Tanaman

Tabel 3. Rata-rata Bobot Segar dan Bobot Konsumsi Tanaman Basil Akibat Penambahan Nitrat
dan Fosfat pada Berbagai Umur Pengamatan
Perlakuan
P1 : AB mix

Berat Segar (gr)

Berat Konsumsi (gr)

35 HST

49 HST

35 HST

49 HST

85.68 a

108.75 ab

166.67

98.33 a

-1

86.79 a

89.25 a

182.00

125 ab

-1

104.66 ab

104.01 a

173.33

139.33 bc

-1

80.93 a

113.82 ab

152.33

121.67 ab

-1

P5 : AB mix + 24 mg L Fosfat

84.40 a

104.02 a

126.67

89.33 a

P6 : AB mix + 13 mg L-1 Nitrat + 12 mg L-1 Fosfat

109.36 ab

132.37 bc

261.67

158.67 bc

P7 : AB mix + 13 mg L-1 Nitrat + 24 mg L-1 Fosfat

P2 : AB mix + 13 mg L Nitrat
P3 : AB mix + 26 mg L Nitrat
P4 : AB mix + 12 mg L Fosfat

108.82 ab

142.76 c

198.67

179.33 c

-1

-1

106.24 ab

145.13 c

214.33

181 c

-1

-1

P9 : AB mix + 26 mg L Nitrat + 24 mg L Fosfat

130.37 b

152.98 c

253.33

183.67 c

BNT 5%

29.27

24.75

tn

48.77

KK (%)

16.96

11.77

25.81

19.87

P8 : AB mix + 26 mg L Nitrat + 12 mg L Fosfat

Keterangan : Angka yang didampingi huruf yang sama di kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%;
tn : tidak berbeda nyata; KK : koefisien keragaman; HST : hari setelah tanam
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2. Kandungan Klorofil Tanaman

Tabel 4. Rata-rata Kandungan Klorofil Tanaman Basil Akibat Penambahan Nitrat dan Fosfat
pada Berbagai Umur Pengamatan
Klorofil Total (mg L-1)

Perlakuan

35 hst

49 hst

20.69

22.27

P2 : AB mix + 13 mg L Nitrat

24.87

22.04

P3 : AB mix + 26 mg L-1 Nitrat

25.19

18.29

P4 : AB mix + 12 mg L Fosfat

23.93

21.60

P5 : AB mix + 24 mg L-1 Fosfat

31.01

17.23

29.03

19.38

P7 : AB mix + 13 mg L Nitrat + 24 mg L Fosfat

23.80

19.04

P8 : AB mix + 26 mg L-1 Nitrat + 12 mg L-1 Fosfat

28.02

20.35

P9 : AB mix + 26 mg L Nitrat + 24 mg L Fosfat

33.40

23.13

BNT 5%

tn

tn

KK (%)

25.57

14.68

P1 : AB mix
-1

-1

P6 : AB mix + 13 mg L-1 Nitrat + 12 mg L-1 Fosfat
-1

-1

-1

-1

Keterangan : Angka yang didampingi huruf yang sama di kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%;
tn : tidak berbeda nyata; KK : koefisien keragaman; HST : hari setelah tanam

3. Serapan NPK
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Gambar 1. Presentase Serapan NPK Tanaman Basil
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4. Kandungan Minyak Atsiri

Minyak Atsiri
1
0.8
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0.2
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P5

Hasil Minyak (gram)

P6
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P8

P9

% Minyak

Gambar 2. Grafik Hasil dan Rendemen Minyak Atsiri TanamanBasil

Terpenuhinya unsur fosfat dalam tanaman, semakin optimal proses pembesaran sel yang
mempengaruhi ukuran batang, akar dan organ lainnya dan akan menambah bobot segar
tanaman tersebut. Sedangkan unsur Nitrat memiliki pengaruh terhadap pembentukan klorofil
sehingga meningkatkan laju fotosintesis yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan
organ tanaman. Zat makanan yang dihasilkan akibat peningkatan laju fotosintesis akan
menunjang pertambahan organ-organ tanaman terutama bagian tunas, akar dan daun sehingga
akan meningkatkan bobot tanaman (Bustami et al., 2012). Perlakuan yang menunjukkan hasil
terbaik pada pengamatan hasil adalah (P9) AB mix + 26 mg L-1 Nitrat + 24 mg L-1 Fosfat, hal
ini karena unsur N dan P yang terpenuhi pada tanaman sehingga bobot segar, bobot konsumsi,
kandungan klorofil dan serapan unsur hara dapat hasil yang optimal. Hal ini juga menunjukkan
bahwa semakin besar konsentrasi Nitrat dan Fosfat yang diberikan maka akan semakin tingi
pula hasilnya. Pada pengamatan destruktif didapatkan hasil yang naik turun akibat dari
pemanenan yang dilakukann sebanyak 3 kali sehingga hasil ternanya akan menurun dan
kemudian tanaman akan mati (Kardinan, 2009).
Kandungan klorofil dipengaruhi oleh nitrogen (N), karena merupakan unsur hara makro
yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang banyak. Tinggi dan rendahnya kandungan klorofil
akan berbanding lurus dengan ketersediaan unsur N yang berperan penting dalam proses
fotosintesis (Sampson et al., 2003). Berdasarkan pernyataan Mayang et al. (2012) serapan fosfat
juga dipengaruhi oleh bentuk N yang ditambahkan, jika penambahan N yang diberikan dalam
bentuk NO3- maka serapan anion akan lebih besar dibandingkan dengan serapan kation
sehingga OH- akan dilepaskan dari akar tanaman dan akan menyebabkan pH pada permukaan
akar lebih basa sehingga serapan P dapat terjadi. Tanaman mengandalkan suplai N untuk proses
mineralisasi unsur hara maka N dapat disuplai oleh tanaman dengan maksimum akibatnya
penyerapan K pada jaringan tanaman juga dapat optimal (Sutedjo, 2008).
Kandungan minyak atsiri yang didapatkan dari penelitian menunjukkan perlakuan (P3)
AB mix + 26 mg L-1 Nitrat menghasilkan lebih banyak minyak, sedangkan perlakuan (P2) AB
mix + 13 mg L-1 Nitrat menunjukkan rendemen minyak atsiri tertinggi. Hal ini karena fungsi
dari unsur Nitrat yaitu menghasilkan klorofil yang digunakan untuk fotosintesis sehingga
pertumbuhan tanaman dapat optimal seperti jumlah daun, tinggi tanaman maupun jumlah
cabang tanaman, dimana biomassa tanaman basil inilah yang meningkatkan produksi minyak
atsiri. Selain biomassa tanaman, faktor dari luar juga mempengaruhi produksi minyak atsiri
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seperti kondisi sampel yang digunakan terlalu kering atau layu, karena jika pengeringan sampel
dilakukan terlalu lama dapat menurunkan produksi minyak atsiri.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian parameter pertumbuhan pada penelitian menunjukkan hasil
terbaik pada (P6) AB mix + 13 mg L-1 Nitrat + 12 mg L-1 Fosfat dan (P9) AB mix + 26 mg L-1
Nitrat + 24 mg L-1 Fosfat, sedangkan (P9) AB mix + 26 mg L-1 Nitrat + 24 mg L-1 Fosfat dapat
meningkatkan berat segar, berat konsumsi, klorofil serta serapan NPK tanaman. Minyak atsiri
lebih banyak dihasilkan pada perlakuan (P3) AB mix + 26 mg L-1 Nitrat sedangkan (P2) AB
mix + 13 mg L-1 Nitrat menghasilkan rendemen minyak atsiri paling banyak.
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ABSTRACT
Analysis of the content Gingerol, Shogaol and Zingerone in 3 varieties of ginger, namely
Elephant Ginger, Red Ginger and Emprit Ginger with In vitro method found Emprit ginger to
be the best variety. Increased research was on Emprit ginger is the best variety in biosynthesis
process of the 3 ginger varieties callus in producing Gingerol, Shogaol and Zingerone
compounds through 5 treatments of 0%, 10%, 20%, 30% and 40% fructose concentrations
which repeated were 6 times. The research method used a completely randomized design with
Anova analysis test followed by the LSD test at 5% LSD tolerance so that the differences in the
content of Gingerol, Shogaol and Zingerone in each fructose were known. The fructose
concentration of 30% is the best with the evidence of research results: 1.) The quantity of
Emprit ginger callus is more. 2.) Quality tends to be friable while other ginger qualities tend
to be compact. 3) The content of secondary metabolites of Gingerol (0.36%), Shogaol (0.23%)
and Zingerone (0.21%) is higher than other concentrations.
Keywords: Gingerol, Shogaol, Zingerone, Ginger Callus, Fructose
ABSTRAK
Analisis kandungan Gingerol, Shogaol dan Zingerone pada 3 varietas jahe yaitu Jahe
Gajah, Jahe Merah dan Jahe Emprit secara in vitro menemukan jahe emprit sebagai varietas
terbaik. Peningkatan penelitian dilakukan pada Jahe Emprit sebagai varietas terbaik pada
proses biosintesis kalus 3 varietas jahe dalam menghasilkan senyawa Gingerol, Shogaol dan
Zingerone melalui 5 perlakuan konsentrasi fruktosa 0%, 10%, 20%, 30% dan 40% yang diulang
sebanyak 6 kali. Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan uji analisis
Anova yang dilanjutkan uji LSD pada toleransi BNT 5% sehingga diketahui perbedaan
kandungan Gingerol, Shogaol dan Zingerone pada masing-masing fruktosa. Konsentrasi
fruktosa 30% adalah yang terbaik dengan bukti hasil penelitian: 1.) Kuantitas kalus jahe Emprit
lebih banyak. 2.) Kualitas cenderung friable sedang kualitas jahe lainnya cenderung kompak.
3) Kandungan metabolitme sekunder Gingerol (0.36%), Shogaol (0.23%) dan Zingerone
(0.21%) lebih tinggi dibandingkan konsentrasi lainnya.
Kata kunci: Gingerol, Shogaol, Zingerone, fruktosa, kalus, Jahe Emprit
PENDAHULUAN
Beberapa penelitian menjelaskan bahwa Jahe sebagai bahan tanaman obat memiliki
kandungan senyawa kimia potensial yang diantaranya adalah Gingerol, Shogaol dan Zingerone
sebagai antioksidan, antiimflammasi, analgesik, dan antikarsinogenik. Ginger oil pada jahe
juga memiliki kandungan seskuiterpen, terutama zingiberen monoterpen dan terpen peroksi
(Sharma, 2017). Budidaya Jahe sebagai tanaman obat memiliki beberapa kendala diantaranya
adalah keanekaragaman genetik tanaman yang terus terancam akibat eksploitasi lingkungan
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yang berlebihan, pemanenan yang tidak bersahabat, hilangnya habitat pertumbuhan dan
perdagangan tanaman obat yang tidak terpantau. Kondisi ini menjadi alasan semakin sulitnya
untuk memperoleh senyawa yang diturunkan dari tanaman induk dengan cepat untuk
meningkatkan populasi dari tekanan ekstrim kurangnya ketersediaan lahan tanam (Chandana et
al., 2018). Oleh karena itu perlu upaya prioritas untuk mengadopsi teknik kultur jaringan
sebagai cara produksi dan konservasi alternatif dalam meningkatkan produktivitas bahan
tanaman berskala besar dan berkualitas tinggi serta pelestariannya untuk memenuhi
meningkatnya permintaan pasar dengan memanfaatkan kultur jaringan (Lange, 2004).
Rekayasa genetika ini mampu memberikan ketahanan dan keamanan varietas tanaman
terhadap gangguan biotik dan abiotik secara bebas dalam proses pertukaran plasma nutfah.
Kultur jarungan mampu memproduksi metabolit sekunder dalam memperbaiki kuantitas dan
kualitas tanaman secara in vitro (Chandana et al., 2018). Teknik kultur jaringan menurut
Arijanti dkk. (2006) bermanfaat dalam perbanyakan tanaman antara lain penyediaan bibit yang
sehat dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat, tidak membutuhkan lahan yang
luas, tidak tergantung musim dan memungkinkan manipulasi metabolit sekunder.
Keberhasilan kultur jaringan sangat ditentukan oleh media yang digunakan yang mampu
mencukupi kebutuhan nutrisi dan unsur-unsur hara yang dibutuhkan eksplan untuk
pertumbuhan sebagai sumber nutrisi makro dan mikro, vitamin, regulator pertumbuhan dan zat
organik lainnya (Chandana et al., 2018). Eksplan sebagai bahan sumber awal kultur jaringan
harus memiliki kemampuan untuk mengekspresikan perbedaan totipotensi diantara sel
tumbuhan. Eksplan yang paling banyak digunakan pada tanaman obat adalah ujung pucuk, ruas
bintil, rimpang, biji dan ujung akar (Chandana et al., 2018). Salah satu kebutuhan unsur hara
esensial dalam media kultur adalah zat karbohidrat yang memiliki kandungan utama gula dan
dianggap sebagai satu-satunya sumber karbon untuk memaksimalkan pertumbuhan sel, tunas,
pucuk, bahkan planlet secara in vitro (Gauchan, 2012; Rassimwai, Vincent and Kouami, 2015).
Penelitian ini merupakan penelitian yang berkelanjutan dalam waktu 3 tahapan.
Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu menemukan media penumbuhan buatan yang
paling efektif dan menganilisis senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan pada kalus jahe 3
varietas dengan teknik kultur jaringan. Penelitian pendahuluan pada tahun 2017, pada varietas
jahe Gajah dengan media MS dan VW untuk menemukan produksi Ginger Oil terbaik yang
hasilnya adalah media MS adalah media terbaik bagi kalus jahe Gajah untuk menghasilkan
ginger oil dibandingkan media VW. Aplikasi media MS selanjutnya untuk menganilisis
komposisi kandungan Ginger oil (Gingerol, Shogaol dan Zingerone) terbaik pada kalus jahe 3
varietas yang umum tumbuh di Indonesia yaitu Jahe Gajah (Zingiber officinale), Jahe Merah
(Zingiber officinale var.rubrum) dan Jahe Emprit (Zingiber majus Rumph) yang hasilnya jahe
Emprit adalah verietas penghasil Ginger oil terbaik. Penelitian ini adalah peneltian lanjutan
yang bertujuan menganalisis penambahan beberapa konsentrasi fruktosa pada media MS untuk
meningkatkan biosintesis kandungan Ginger oil (Gingerol, Shogaol dan Zingerone) pada Jahe
Emprit.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini adalah tahap III yang menggunakan eksplan jahe Emprit sebagai varietas
jahe terbaik penghasil Ginger oil. Media yang digunakan adalah Murashige and Skoog (MS).
Peralatan yang dipergunakan selama penelitian adalah timbangan Sartorius, Autoclave, Oven,
LAF, pH meter, Pinset, Scalpel, Erlenmeyer, Gelas ukur, Pipet ukur, Pipet tetes, Petridist,
Spatula, Tabung kultur, Magnetik stirrer, Aluminium foil dan Plastik wrap. Jahe emprit pada
media MS diberi diperlakukan penambahan fruktosa dengan 5 variasi konsentrasi yaitu 0%,
10%, 20%, 30% dan 40% dengan 6 kali pengulangan menggunakan metode Rancangan Acak
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Lengkap (RAL). Teknik analisis menggunakan uji Annova yang dilanjutkan uji LSD pada
toleransi 5% untuk menemukan perbedaan metabolit sekunder dari Ginger oil (Gingerol,
Shogaol dan Zingerone) terbaik yang dihasilkan jahe Emprit pada media MS dengan berbagai
konsentrasi fruktosa.
Kegiatan penelitian meliputi penanaman eksplan dan persiapan media dasar yang
dilanjutkan dengan pengamatan, pencatatan hasil dan anilisis hasil yang disusun dalam laporan
penelitian. Penanaman diawali dengan sterilisasi eksplan rimpang jahe sebagai bahan penelitian
dengan HgC1 0.1% selama 1 menit, dilanjutkan Clorox 20% ditambah Tween 1 tetes selama 5
menit, dilanjutkan Clorox 10% + Tween 1 tetes selama 10 menit dan Clorox 5% + Tween 1
tetes selama 20 menit selanjutnya dibilas 3 kali dengan air steril. Eksplan dipotong-potong ±
0,5 cm3 dan ditanam pada tabung media MS dan VW dan proses sterilisasi berlaku untuk semua
eksplan varietas jahe (Iliev et al., 2010).
Pengamatan pertumbuhan dilakukan secara visual dengan interval 1 minggu untuk
menentukan kuantitas dan kualitas kalus Jahe. Kuantitas kalus diamati dengan parameter: 1 =
tidak ada kalus; 2 = kalus sedikit (<1 kali ukuran eksplan); 3 = kalus sedang (1-2 kali ukuran
eksplan); dan 4 = kalus banyak (>2 kali ukuran eksplan). Kualitas kalus diamati dengan
parameter: 1= tidak ada kalus; 1-2 = kalus kompak; dan 2-3 = kalus friabel.
Parameter analisis untuk biosintesis kandungan metabolit sekunder Ginger oil
menggunakan Metode Teknologi Tepat Guna. Gingerol dianalisis dengan metode stem
destilation. Analisis Shogaol menggunakan metode Ekstraksi, maserasi/spetrofotometri UV
Visibel dengan pelarut alkhohol benzenz (1:50) pada panjang gelombang 212. Analisis
Zingeron menggunakan metode Ekstraksi, maserasi/spetrofotometri UV Visibel dengan pelarut
benzena eter etanol (1:1:1) pada panjang gelombang 240,5. Pengujian metabolit sekunder
dilakukan bekerja sama dengan Laboratorium Balai Penelitian dan Konsultasi Industri Jawa
Timur di Surabaya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Tahap I
Profiling kuantitas, kualitas dan metabolit sekunder kalus 3 varietas jahe dengan teknik
analisa Rancangan Acak Lengkap pada media MS adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Kuantitas Jahe 3 varietas pada berbagai umur (Minggu Setelah Tanam)
Varietas
J. Gajah
J. Emprit
J. Merah
BNT 5%

Rata – Rata / Minggu setelah tanam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1 1.78a 1.80a 1.80a 1.95a 1.95a
1
1
1
1 1.46b 1.46b 1.46b 1.46b 1.54b
1
1
1
1 1.40b 1.42b 1.45b 1.45b 1.49c
TN TN TN TN 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11

10
11
12
2.53a 2.53a 2.81a
1.60b 1.60b 1.64b
1.57c 1.61b 1.60b
0.12 0.12 0.15

Tabel 2. Kualitas Jahe 3 varietas pada berbagai umur (Minggu Setelah Tanam)
Varietas
J. Gajah
J. Emprit
J. Merah
BNT 5%

Rata – Rata / Minggu setelah tanam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1
1
1 1.48 1.53 1.57 1.69 1.75a 2.22a 2.65a 2.88a
1
1
1
1 1.52 1.55 1.55 1.64 1.64b 1.72b 1.74b 1.74b
1
1
1
1 1.45 1.48 1.48 1.50 1.48c 1.59c 1.63c 1.63c
TN TN TN TN TN TN TN TN 0.18 0.21 0.15 0.14

482

Prosiding Seminar Nasional PERHORTI 2020, 17 November 2020
Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
berdasar uji BNT 5%

Tabel 3. Kandungan metabolit sekunder Jahe 3 varietas
Kandungan Metabolit Sekunder Jahe Gajah
Sample
Gingerol (%)
Shogaol (%)
Ulangan 5, Sampel 1
0.150
0.130
Ulangan 9, Sampel 3
0.136
0.127
Ulangan 3, Sampel 1
0.128
0.120
Ulangan 10, Sampel 1
0.132
0.125
Ulangan 8, Sampel 1
0.126
0.126
Ulangan 9, Sampel 1
0.145
0.125
Ulangan 6, Sampel 2
0.118
0.128
Ulangan 7, Sampel 10
0.127
0.126
Ulangan 1, Sampel 9
0.143
0.125
Ulangan 3, Sampel 8
0.116
0.120
Kandungan metabolit sekunder Jahe Emprit
Sample
Gingerol (%)
Shogaol (%)
Ulangan 8, Sampel 1
0.181
0.118
Ulangan 5, Sampel 2
0.176
0.110
Ulangan 7, Sampel 3
1.780
0.105
Ulangan 10, Sampel 5
1.742
0.112
Ulangan 9, Sampel 4
1.800
0.106
Ulangan 1, Sampel 7
1.765
0.110
Ulangan 3, Sampel 6
1.702
0.115
Ulangan 6, Sampel 9
1.748
0.108
Ulangan 2, Sampel 10
1.752
0.112
Ulangan 4, Sampel 8
1.738
0.106
Sample
Ulangan 10, Sampel 1
Ulangan 7, Sampel 3
Ulangan 3, Sampel 4
Ulangan 9, Sampel 6
Ulangan 4, Sampel 8
Ulangan 5, Sampel 2
Ulangan 8, Sampel 9
Ulangan 2, Sampel 7
Ulangan 6, Sampel 10
Ulangan 1, Sampel 5

Kandungan metabolit sekunder Jahe Merah
Gingerol (%)
Shogaol (%)
0.170
0.096
0.164
0.085
0.160
0.091
0.162
0.088
0.165
0.090
0.163
0.086
0.168
0.078
0.165
0.081
0.166
0.075
0.160
0.080

Zingeron (%)
0.056
0.050
0.054
0.050
0.051
0.050
0.052
0.050
0.056
0.055
Zingeron (%)
0.098
0.080
0.076
0.082
0.086
0.085
0.080
0.078
0.075
0.070
Zingeron (%)
0.042
0.038
0.040
0.035
0.030
0.040
0.036
0.038
0.040
0.035

Pada Tabel 1 menunjukkan beda nyata kuantitas pertumbuhan kalus mulai umur 5-12
MST. Tabel 2 menunjukkan beda nyata kualitas kalus mulai umur 9-12 MST kalus Jahe Gajah
cenderung friabel sedangkan kalus jahe Emprit dan jahe Merah cenderung kompak. Kuantitas
dan kualitas pertumbuhan kalus terbukti dipengaruhi oleh jenis media (Sharma, 2015). Tabel 3
menunjukkan analisis metabolit sekunder Ginger Oil terbaik terdapat pada varietas jahe Emprit
yang dengan Gingerol 0.181%, Shogaol 0.118% dan Zingeron 0.098%. Hasil ini menunjukkan
bahwa untuk menghasilkan Ginger oil terbaik memiliki kecocokan dengan media dan setiap
komoditas mempunyai sifat spesifik terhadap perlakuan media yang berbeda-beda (Arijanti,
2014).
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Hasil Tahap II
Kuantitas, kualitas dan metabolit sekunder kalus 3 varietas jahe dengan teknik analisa
Rancangan Acak Lengkap Faktorial pada media MS dan VW dengan Karbohidrat (Glukosa,
Fruktosa, dan Sukrosa) adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Kuantitas kalus Jahe Emprit pada perlakuan macam media dan karbohidrat
Perlakuan
MS+Glukosa
VW+Glukosa
MS+Fruktosa
VW+Fruktosa
MS+Sukrosa
VM+Sukrosa
BNT 5%

Minggu Setelah Tanam (MST)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B
B
B
1
1
1
1
1.2 1.2 1.3 1.3 1.6B
1
1
1
1
1.2 1.2B 1.3B 1.3B 1.5B
1
1
1
1
1.7 1.8A 1.9A 1.9A 2.5A
1
1
1
1
1.2 1.2B 1.2B 1.2B 1.4B
1
1
1
1
1.2 1.2B 1.2B 1.2B 1.6B
1
1
1
1
1.2 1.2B 1.2B 1.2B 1.5B
TN TN TN TN 0.43 0.44 0.44 0.44 0.56

10
1.8B
1.8B
3.0A
1.6B
1.7B
1.6B
0.51

11
1.7B
1.6B
2.8A
2.0B
1.8B
1.6B
0.46

12
1.9B
2.0B
3.3A
1.9B
2.2B
1.9B
0.36

Tabel 5. Kualitas kalus Jahe Emprit pada perlakuan macam media dan karbohidrat
Perlakuan
MS+Glukosa
VW+Glukosa
MS+Fruktosa
VW+Fruktosa
MS+Sukrosa
VM+Sukrosa
BNT 5%

Minggu Setelah Tanam (MST)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B
B
B
1
1
1
1
1.2 1.2 1.2 1.2 1.3B
1
1
1
1
1.2 1.2B 1.2B 1.2B 1.3B
1
1
1
1
1.7 1.9A 1.9A 1.9A 2.6A
1
1
1
1
1.2 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B
1
1
1
1
1.2 1.3B 1.3B 1.3B 1.6B
1
1
1
1
1.2 1.2B 1.2B 1.2B 1.4B
TN TN TN TN 0.43 0.43 0.43 0.43 0.53

10
1.5B
1.5B
2.7A
1.6B
1.8B
1.5B
0.53

11
1.7B
1.6B
2.8A
2.0B
1.8B
1.8B
0.46

12
2.1B
1.8B
2.9A
2.0B
2.2B
1.9B
0.41

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
berdasar uji BNT 5%.

Tabel 6. Kandungan Ginger Oil pada perlakuan macam media dan karbohidrat
Perlakuan
Sample
MS + Glukosa
MS + Fruktosa
MS + Sukrosa
VW + Glukosa
VW + Fruktosa
VW + Sukrosa

Ginger Oil (%) Pada Masing-Masing Karbohidrat
I
II
III
IV
V
0.122
0.121
0.120
0.121
0.120
0.142
0.144
0.145
0.143
0.142
0.101
0.105
0.103
0.104
0.102
0.110
0.111
0.113
0.111
0.114
0.119
0.118
0.121
0.117
0.115
0.109
0.112
0.108
0.107
0.106

Tabel 4, menujukkan mulai umur 5-12 MST ada beda nyata kuantitas pertumbuhan kalus
Jahe Emprit dengan perlakuan macam karbohidrat dan media. Kuantitas kalus terbaik dari 12
MST pengamatan terdapat pada media MS dan penambahan fruktosa. Tabel 5, mulai umur 512 MST nampak beda nyata kualitas kalus akibat interaksi media dan perlakuan karbohidrat.
Tabel 6, kalus jahe Emprit pada media MS dengan perlakuan fruktosa pada kelompok V
menunjukkan kandungan Ginger oil terbanyak sebesar 0.142%.
Artinya setiap komoditas mempunyai sifat spesifik terhadap kecocokan perlakuan media
untuk dapat tumbuh menjadi kalus. Media MS dan fruktosa mampu memproduksi kuantitas
kalus terbanyak karena media dasar MS mempunyai komposisi yang lebih lengkap dan fruktosa
mempunyai kemanisan tertinggi dibanding unsur karbohidat lainnya (Arijanti, 2014). Pada
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media MS dengan perlakuan fruktosa, kualitas kalus cenderung friabel dan pada media dengan
perlakuan lain kalus cenderung kompak dan bersifat organogenik. Artinya media MS dengan
perlakuan fruktosa menjadikan kalus nampak berwarna kuning kecoklatan dan membentuk
nodul-nodul yang merupakan kalus embrionik yang memiliki kualitas regenerasi yang baik
dalam membentuk struktur-struktur berembrio (Sharma, 2015). Ginger oil terbaik pada media
MS dengan perlakuan fruktosa menunjukkan bahwa setiap komoditas mempunyai sifat spesifik
terhadap perlakuan media sehingga media MS nampak sesuai dengan kalus jahe Emprit untuk
memproduksi Ginger oil lebih baik dan fruktosa mempunyai derajat kemanisan terbaik
dibandingkan dengan kandungan karbohidrat lainnya sehingga mampu mencukupi energi lebih
banyak dalam meningkatkan produksi Ginger oil (Arijanti, 2014).
Hasil Tahap III
Untuk mengetahui kuantitas dan kualitas kalus jahe Emprit serta menemukan konsentrasi
fruktosa terbaik pada media MS dalam menghasilkan Gingerol, Shogaol dan Zingeron.
Tabel 7. Kuantitas kalus pada media MS dengan berbagai konsentrasi fruktosa
Perlakuan
Sampel
Fruktosa
(0%)
Fruktosa
(10%)
Fruktosa
(20%)
Fruktosa
(30%)
Fruktosa
(40%)
BNT 5%

Minggu Setelah Tanam (MST)
5
6
7
8
9

1

2

3

4

1

1

1

1

1.00B

1.00B

1.00C

1.06C

1

1

1

1

1.00B

1.06B

1

1

1

1

1.06B

1

1

1

1

1.23A

1

1

1

1

TN TN TN TN

10

11

12

1.10B

1.13B

1.13B

1.16B

1.13C

1.16BC 1.20B

1.23B

1.23B

1.26B

1.10B

1.20BC

1.26BC 1.33B

1.36B

1.36B

1.36B

1.33A

1.43A

1.56A

1.67A 1.76A 1.76A 1.90A

1.13AB 1.20AB 1.26AB

1.30B

1.33B

1.40B

1.40B

1.43B

0.22

0.28

0.28

0.28

0.30

10

11

12

0.14

0.14

0.20

Tabel 8. Kualitas kalus pada media MS dengan berbagai konsentrasi fruktosa
Perlakuan
Fruktosa
Fruktosa
(0%)
Fruktosa
(10%)
Fruktosa
(20%)
Fruktosa
(30%)
Fruktosa
(40%)
Fruktosa
(0%)

Minggu Setelah Tanam (MST)
5
6
7
8
9

1

2

3

4

1

1

1

1

1.00B

1.00B

1.00C

1.06C

1.10B

1.13B

1.13B

1.16B

1

1

1

1

1.00B

1.06B

1.13C

1.16BC 1.20B

1.23B

1.23B

1.26B

1

1

1

1

1.06B

1.10B

1.20BC

1.23BC 1.26B

1.26B

1.26B

1.26B

1

1

1

1

1.23A

1.33A

1.40A

1.46A

1.53A 1.60A 1.66A 1.60A

1

1

1

1

1.13AB 1.20AB 1.26AB

1.30B

1.30B

1.33B

1.33B

1.33B

0.22

0.22

0.22

0.22

0.22

TN TN TN TN

0.14

0.14

0.20

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata berdasar uji BNT 5%.
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Tabel 9. Kandungan Metabolit Ginger Oil Jahe Emprit pada media MS dengan berbagai
konsentrasi fruktosa
Hasil Analisis
Metabolit sekunder Ginger oil pada Fruktosa (0%)
Metabolit sekunder Ginger oil pada Fruktosa (10%)
Metabolit sekunder Ginger oil pada Fruktosa (20%)
Metabolit sekunder Ginger oil pada Fruktosa (30%)
Metabolit sekunder Ginger oil pada Fruktosa (40%)

Gingerol
(%)
0.12
0.26
0.31
0.36
0.35

Shogaol
(%)
0.09
0.16
0.19
0.23
0.21

Zingeron
(%)
0.04
0.14
0.17
0.21
0.19

Tabel 7, mulai umur 5-12 MST menunjukkan beda nyata pertumbuhan pertumbuhan
kalus pada perlakuan masing-masing konsentrasi fruktosa. Kuantitas kalus terbaik pada
konsentrasi fruktosa 30% sehingga menunjukkan kuantitas kalus dipengaruhi perlakuan
konsentrasi fruktosa sebagai bahan organik karbohidrat dengan kadar gula tinggi merupakan
sumber energi terbaik pada media MS. Tabel 8. terdapat perbedaan nyata pada kalus mulai
umur 5 -12 MST di setiap perlakuan fruktosa. Perlakuan fruktosa 30% membentuk kualitas
kalus ke arah friabel dan perlakuan fruktosa yang lain, kalus jahe Emprit cenderung kompak.
Kandungan metabolit sekunder Ginger oil pada Tabel 9, bahwa fruktosa pada konsentrasi 30%
mampu menghasilkan metabolit sekunder Ginger Oil terbaik yaitu Gingerol (0.38%), Shogaol
(0.23%), dan Zingerone (0.21%).
KESIMPULAN
Media MS merupakan media kultur terbaik bagi pertumbuhan Jahe 3 Varietas yang
mampu menumbuhkan Jahe Gajah dengan kuantitas kalus terbanyak dan kualitas yang
cenderung friable sedang kualitas jahe Emprit dan jahe Merah cenderung kompak. Media MS
adalah media terbaik bagi Jahe Emprit untuk menghasilkan Ginger Oil terbaik daripada Jahe
Gajah dan Jahe Merah. Media MS dan fruktosa mampu menumbuhkan kalus Jahe Emprit
dengan kuantitas terbanyak dan Kualitas kalus cenderung friable dan varietas lainnya
cenderung kompak. Media MS dan fruktosa mampu meningkatkan biosintesis metabolit
sekunder pada kalus Jahe Emprit sehingga menjadi penghasil Ginger Oil terbaik. Media MS
dengan konsentrasi fruktosa 30% mampu menumbuhkan kalus jahe Emprit dengan Kuantitas
terbanyak dan kualitas terbaik dan mampu meningkatkan biosintesis metabolit sekunder dalam
memproduksi Ginger oil terbaik dengan kandungan Gingerol sebesar 0.36%, Shogaol sebesar
0.23% dan Zingeron sebesar 0,21%.
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ABSTRACT

Purslane (Portulaca oleraceae L) has very good potential to be developed into cultivated
plants as food crops or as functional food. Intensive development of purslane requires
cultivation technology that is safe and sustainable. The purpose of this study was to determine
the interaction between various growing media and liquid fertilizers which are effective and
best for purslane cultivation.This experiment was a two-factor factorial experiment arranged
in a randomized block design (RBD) repeated 3 times. Factor I is the media treatment which
consists of five levels, namely M1 = soil media, M2 = soil media + sand with a ratio (4: 1), M3
= soil media + compost with a ratio (4: 1), M4 = soil media + fertilizer manure with a ratio
(4: 1), M5 = soil media + manure + compost with a ratio (3: 1: 1). Whereas for the second
factor is the type of organic liquid fertilizer with three levels, namely: P0 = without fertilization
/ control, P1 = ACI Super Organic Liquid Fertilizer, P2 = Supermes Organic Liquid
Fertilizer.The results showed that there was an interaction on the parameters of the number of
branches in week 2 M5P2 (92.66) and dry weight of purslane M5P2 (13.50). The treatment of
M5 growing media (soil planting medium + compost + manure) is the best planting medium to
increase the growth and yield of purslane.
Keywords : planting media, organic fertilizers, purslane, foodstuffs, functional food
ABSTRAK
Krokot ( Portulaca oleraceae L) memiliki potensi sangat baik untuk dikembangkan
menjadi tanaman budidaya sebagai tanaman bahan pangan ataupun sebagai pangan fungsional.
Pengembangan tanaman krokot secara intensif memerlukan teknologi budidaya yang bersifat
aman dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan media dan pupuk organik
cair yang yang efektif dan terbaik untuk digunakan dalam budidaya tanaman krokot.
Percobaan ini merupakan percobaan faktorial dua faktor disusun dalam Rancangan Acak
Kelompok (RAK) diulang 3 kali. Faktor I merupakan perlakuan Media yang terdiri dari lima
level yaitu M1= Media tanah , M2= Media tanah + pasir dengan perbandingan (4:1), M3 =
Media tanah + kompos dengan perbandingan (4:1), M4 = Media tanah + pupuk kandang
dengan perbandingan (4:1), M5 = Media tanah + pupuk kandang + kompos dengan
perbandingan (3:1:1). Sedangkan untuk faktor kedua adalah macam pupuk cair organik dengan
tiga level yaitu : P0 = Tanpa dipupuk / kontrol, P1 = Pupuk Cair Organik Super ACI, P2 =
Pupuk Cair Organik Supermes
Hasil penelitian terdapat interaksi pada parameter jumlah cabang minggu ke-2 M5P2
(92.66) dan berat kering tanaman krokot M5P2 (13.50). Perlakuan media tanam M5 (media
tanam tanah + kompos + pupuk kandang) merupakan media tanam terbaik untuk meningkatkan
pertumbuhan dan hasil tanaman krokot.
Kata kunci: media tanam, pupuk organik, krokot, bahan pangan, pangan fungsional
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PENDAHULUAN
Krokot lebih dikenal sebagai tumbuhan gulma di sekitar tanaman pangan atau tanaman
perkebunan. Krokot dapat tumbuh pada daerah dan kisaran iklim yang luas diberbagai manca
negara seperti Eropa, Asia dan Timur Tengah (Mediteria). Di Indonesia krokot banyak dapat
tumbuh tersebar di berbagai macam daerah.
Akhir-akhir ini krokot banyak mendapat perhatian para ahli pertanian dan ahli gizi. Hal
ini terkait dengan potensi yang dimiliki oleh krokot. Krokot memiliki nutrisi yang sangat baik.
Dari beberapa penelitian yang dilaporkan krokot memiliki nilai gizi yang lebih tinggi di banding
tanaman sayuran utama dengan kandungan beta-karotin, vitamin C (Hariana, 2005) dan omega
3 (Palaniswamy et al., 2001.) yang lebih tinggi. Disamping itu tanaman krokot memiliki sifat
pangan fungsional yang mempunyai dampak positive terhadap kesehatan diantaranya adalah
antoiksidan (Erkan, 2012; Uddin et al., 2012) dan anti mikroba (Karlina et al., 2013), alkaloid
(Xiang et al., 2005), flavonoid (Xu et al., 2006). Di Cina krokot dikenal sebagai obat tradisional
untuk mengobati tekanan darah dan diabetes. Dewanti, 2020 memberikan informasi terkait
dengan kandungan tanaman krokot manfaat untuk pangan fungsional dan obat-obatan.
Meskipun tanaman krokot memiliki potensi dan prospek yang baik namun belum adanya
upaya untuk dijadikan tanaman budidaya sehingga populasinya masih rendah dan tumbuh
tersebar secara liar. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengembangkan tanaman krokot
sebagai tanaman budidaya (Christopher et al., 2012). Pengembangan tanaman krokot secara
intensif memerlukan teknologi budidaya yang bersifat aman dan berkelanjutan. Budidaya
tanaman yang aman dan berkelanjutan dapat dilakukan melalui budidaya organik. Untuk
memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan hasil, baik melalui
ekstensifikasi maupun intensifikasi. Salah satu peningkatan hasil melalui intensifikasi adalah
dengan pemilihan media tumbuh dan pemupukan.
Media tumbuh merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang pertumbuhan
tanaman,karena sebagian besar unsur hara yang dibutuhkan tanaman, dipasok melalui media
tumbuh,selanjutnya diserap oleh akar dan digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Menurut
Soetomo (1996), media tumbuh adalah tempat akar tanaman tumbuh dan mengisap zat makanan
untuk pertumbuhannya serta tempat memperkokoh berdirinya tanaman, sehingga di dalam
media tumbuh harus tersedia unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Menurut Wira (2000),
bahwa bahan-bahan untuk media tumbuh dapat dibuat dari bahan tunggal ataupun kombinasi
dari beberapa bahan, asalkan tetap berfungsi sebagai media tumbuh yang baik. Jenis media
tumbuh akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman (Hajrah,
1997). Menurut Augustien (2012) tanaman sawi dengan media tanam komposisi K4 (Tanah:
Kompos) mampu meningkatkan jumlah daun sebesar 25%, panjang tanaman sebesar 18.23%
dan bobot basah tanaman sawi sebesear 40.31%, panjang akar 26.63% dan jumlah akar 17.32%
dibandingkan dengan menggunakan media tanam tanah K0(Tanah).
Selain media, pemupukan diperlukan pula dalam usaha untuk meningkatkan hasil.
Pemupukan adalah setiap usaha pemberian pupuk yang bertujuan menambah persediaan unsurunsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman (Sarief, 1986). Pupuk yang diberikan pada tanaman,
dapat berupa pupuk anorganik dan pupuk organik; sedangkan pupuk organik dapat berupa
pupuk organik padat dan organik cair. Pupuk organik cair adalah pupuk yang berasal dari sisasisa tanaman dan hewan yang sudah diproses dan diberikan melalui daun dengan cara
penyemprotan atau penyiraman pada mahkota tanaman agar dapat diserap, guna mencukupi
kebutuhan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Mulyani, 2002). Pupuk organik
umumnya mengandung bahan organik dan unsur hara makro serta unsur hara mikro.
Keuntungan dari pupuk organik cair adalah hara yang diberikan akan lebih cepat diserap oleh
tanaman dibandingkan dengan pemberian melalui akar atau tanah (Lingga, 1991). Berdasarkan
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hasil penelitian Fitriyatno et al. (2012) pada hasil penelitian luas daun menunjukkan bahwa
pupuk organik cair menunjukkan berpengaruh pada pertumbuhan luas daun tanaman selada,
perlakuan yang paling baik untuk pertumbuhan adalah B2S pemupukan menggunakan pupuk
cair limbah buah 20 ml dan pupuk cair limbah sayur 20 ml yaitu dengan rata-rata pertumbuhan
16.24 cm selama 1 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan media dan pupuk organik
cair yang yang efektif dan terbaik untuk digunakan dalam budidaya tanaman krokot, dengan
harapan dapat dijadikan acuan dalam peningkatan produksi tanaman krokot.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian UPN “Veteran”
Jawa Timur. dengan ketinggian tempat 4-8 meter diatas permukaan laut dan suhu 25-33 0C.
Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 hingga Oktober 2014.
Bahan tanam yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit krokot yang berupa
setek yang berasal dari kebun Fakultas Pertanian UPN Veteran Jatim. Bahan lain yang
digunakan pasir, tanah taman, pupuk kandang, kompos, polybag berukuran 50 x 50 cm dan
pupuk cair . Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah alat tanam, alat ukur,
gunting, pisau, timbangan analitik, kamera digital, kertas label, kalkulator, dan alat tulis.
Penelitian ini merupakan percobaan faktorial dengan dua (2) faktor dengan
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Faktor pertama pengaruh media tanam dan
faktor ke dua adalah macam pupuk cair organik dengan diulang sebanyak 3 kali. Faktor
pertama dengan lima (5) level : M1 = Media tanah, M2 = Media tanah + pasir dengan
perbandingan (4 : 1), M3 = Media tanah + kompos dengan perbandingan (4 : 1),M4 = Media
tanah + pupuk kandang dengan perbandingan (4 : 1),M5 = Media tanah + pupuk kandang +
kompos dengan perbandingan (3 : 1 : 1), Sedangkan untuk faktor kedua adalah macam pupuk
cair organik dengan 3 level : P0 = Tanpa dipupuk / control, P1 = Pupuk Cair Organik Super
ACI, P2 = Pupuk Cair Organik Supermes. Pelaksanaan penelitian meliputi: persiapan bibit,
persiapan media tanam, pemberian pukan sapidan pupuk cair, penanaman bibit, dan
pemeliharaan tanaman. Parameter yang diamati dalam penelitian tanaman krokot adalah :
jumlah daun. jumlah cabang, Berat Basah Tanaman, Berat Kering Tanaman. Analisis data
dilakukan dengan analisis ragam (ANOVA). Jika didapat pengaruh nyata maka dilanjutkan
dengan Uji BNJ (Beda Nyata Jujur) taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tidak terjadi interaksi antara perlakuan media tanam dengan pupuk cair
terhadap jumlah daun krokot. Data pada Tabel 1. menunjukkan bahwa perlakuan
pupuk cair tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah daun krokot, sedangkan
perlakuan media tanam berpengaruh nyata terhadap jumlah daun tanaman krokot.
Perlakuan media tanam Media tanah + pupuk kandang + kompos memberikan hasil
tertinggi pada pengamatan pada minggu ke 5 setelah tanam.
Tabel 15.Rata-rata Jumlah Daun (Helai) pada Perlakuan Media Tanam dan Pupuk Organik
terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Krokot ( Portulaca oleraceae L.)
Perlakuan media tanam
M1 (Tanah)
M2 (Tanah + P)
M3 (Tanah + K)
M4 (Tanah + PK)

1
25.88
25.11
26.44
23.11

2
90.77 a
90.55 a
163.88 b
140.88 b
490

3
192.44 a
199.77 a
269.11 b
282.11 b

4
278.33 a
282.22 ab
344.66 b
347.66 b

5
337.00 a
380.77 a
410.88 b
412.77 b
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Perlakuan media tanam
M5(Tanah+K + PK)
BNT 5%
Perlakuan pupuk cair
P0 (Kontrol)
P1 (Super ACI)
P2 (Supermes)
BNT 5%

1
26.56
tn
1
24.26
22.93
29.06
tn

2
168.55 b
44.70
2
133.47
113.00
146.33
tn

3
295.77 b
60.58
3
235.40
243.07
265.07
tn

4
371.88 b
42.41
4
321.27
318.27
335.33
tn

5
430.88 b
47.56
5
386.40
389.47
407.53
tn

Menunjukkan interaksi yang berbeda nyata perlakuan kombinasi antara media
tanam dan pupuk cair pada minggu ke 2 setelah tanam pada jumlah cabang pada
tabel 2 dan gambar 1 rata-rata berat kering tanaman krokot. Rata-rata jumlah cabang
tanaman krokot yang tertinggi yaitu pada kombinasi perlakuan M5 (Tanah+K+PK)
dan P2 (Supermes) 92.66 buah, sedangkan rata-rata jumlah cabang terendah yaitu
pada perlakuan M1 (Tanah) dan P0 (Kontrol) 27 buah. Sedangkan rata-rata berat
kering tanaman yaitu 13.50 g.
Tabel 2. Interaksi Jumlah Cabang (buah) Tanaman Krokot Minggu Kedua pada
Perlakuan Media Tanam dan Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan
dan Hasil Tanaman Krokot ( Portulaca oleraceae L.)
PERLAKUAN
M1 (Tanah)
M2 (Tanah + P)
M3 (Tanah + K)
M4 (Tanah + PK)
M5(Tanah+K+ PK)
BNT 5%

P0 (Kontrol)
27.00 a
47.33 abcd
71.33 de
68.00 de
55.66 abcd

P1 (Super ACI)
33.66 abc
43.66 abcd
60.33 bcde
61.66 bcde
35.33 abc

P2 (Supermes)
41.33 abcd
31.66 ab
46.00 abcd
65.66 cde
92.66 e
32.04

Tabel 3 Tidak terjadi interaksi antara perlakuan media tanam dengan pupuk
cair terhadap berat basah krokot.
Data menunjukkan bahwa perlakuan pupuk cair
tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah daun krokot, sedangkan perlakuan media
tanam berpengaruh nyata terhadap jumlah daun tanaman krokot. Perlakuan media
tanam Media tanah + pupuk kandang + kompos memberikan hasil tertinggi pada
pengamatan minggu ke 5 setelah tanam sebesar 26.56 g.
Tabel 3. Rata-rata Berat Basah (gram) pada Perlakuan Media Tanam dan Pupuk
Organik Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Krokot ( Portulaca
oleraceae L.)
PERLAKUAN
M1 (Tanah)
M2 (Tanah + P)
M3 (Tanah + K)
M4 (Tanah + PK)
M5 (Tanah + K + PK)
BNT 5%
P0 (Kontrol)
P1 (Super ACI)
P2 (Supermes)
BNT 5%

Rata-rata (g)
79.88 a
68.19 a
116.80 b
85.72 a
123.26 c
26.58
100.25
93.41
90.71
tn
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13.50

14.00

Berat Kering Tanaman (gr)

12.00
10.00

10.61
9.60

6.00

11.41

8.37

7.83 7.98
8.00

10.79
9.84

6.94

6.46

7.18
5.84

6.5

4.78

4.00
2.00

0.00

Kombinasi Perlakuan
Gambar 1. Rata-Rata Berat Kering Tanaman (G) Pada Perlakuan Media Tanam Dan Pupuk Organik
Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Krokot ( Portulaca oleraceae L.)

Perlakuan kombinasi antara media tanam dan pupuk cair menunjukkan interaksi yang
nyata terhadap jumlah cabang dan berat kering tanaman krokot. Sedangkan pada parameter
jumlah daun dan berat basah tanaman, tidak menunjukkan adanya interaksi. Hasil perlakuan
kombinasi yang terbaik, didapat dari kombinasi perlakuan M5 yaitu M5 (Tanah+K+PK) dan P2
(Supermes) 13.50 gr/polybag. Pemakaian media tanam yang sesuai serta penambahan nutrisi
dengan pupuk cair memberikan produksi yang lebih baik terhadap tanaman sehingga tekstur
tanah yang lebih remah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan akar lebih baik
sehingga fungsi akar dalam menyerap air dan unsur hara akan lebih meningkat. Selain itu
kandungan unsur hara dari N, P dan K serta POC dapat menambah ketersediaan unsur hara
tanah, sehingga unsur hara makro yang esensial bagi pertumbuhan vegetatif mencukupi untuk
pembelahan dan pembesaran sel serta menyediakan energi bagi metabolisme tanaman. Hal ini
sesuai dengan yang dikemukan oleh Hulopi (2006) cit. Hapsoh et al. (2017), pertumbuhan
terutama tinggi tanaman dapat ditingkatkan oleh pupuk NPK, diduga karena pupuk N, P, dan
K yang dapat berperan merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman.
Perlakuan M5 yaitu M5 (Tanah+K+PK) dapat dimanfaatkan oleh tanaman dan
memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah. (1). Secara fisik, penambahan bahan organik ke
dalam tanah menjadikan tanah berstruktur remah yang relatif lebih ringan. Infiltrasi dapat
diperbaiki, dan tanah dapat menyerap air lebih cepat, sehingga aliran permukaan dan erosi
diperkecil. Demikian pula aerasi tanah menjadi lebih baik karena ruang pori bertambah akibat
terbentuknya agregat (Karama et al., 1994; Sugito, Nuraini dan Nihayati, 1995; Hairiah, 1999).
Pembentukan agregasi ini akan memperbaiki daya pegang hara dan air tanah, mengurangi aliran
permukaan dan fluktuasi temperatur tanah. Tanah dengan kandungan bahan organik tinggi akan
lebih mudah diolah dari pada yang kandungan bahan organiknya rendah (Karama et al., 1994).
Priyono, Listyarini, Dawam dan Setiadi (1996), melaporkan bahwa penambahan bahan organik
Chromolaena ke dalam tanah berpengaruh terhadap penurunan ke-padatan tanah, peningkatan
porositas total dan meningkatkan kapasitas memegang air.(2) Secara biologis, bahan organik
merupakan sumber energi bagi aktifitas jasad renik tanah (Karama et al., 1994; Suharjo,
Supartini, dan Kurnia, 1996; Hairiah, 1997).
Penambahan bahan organik dengan rasio C/N tinggi mendorong pembiakan jasad renik
dan mengikat beberapa unsur hara tanaman dan menyebabkan kekeringan sementara. Setelah
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C/N ratio turun, sebagian jasad renik mati dan melepaskan kembali unsur hara ke tanah. Makin
banyak bahan organik, maka semakin banyak pula populasi jasad mikro di dalam tanah.
Populasi jasad mikro yang tinggi akan memanfaatkan bahan organik yang masih segar dan
kehidupannya akan menjadi stabil setelah bahan organik berubah menjadi humus dan sulit
untuk dirombak (Suharjo et al., 1996). Scoot, Cole, Elliot dan Huffman (1996) menjelaskan
bahwa penambahan bahan organik dari sisa tanaman mempunyai pengaruh terhadap
pengawetan kelembaban tanah sehingga memberikan kesempatan kepada mikroorganisme
untuk memproduksi agregat yang stabil, dan tambahan kotoran merangsang mineralisasi dan
sangat baik terhadap tekstur tanah.
Pupuk kandang sapi yang digunakan pada adalah pupuk kandang padat, yaitu kotoran
ternak yang berupa padatan, yang sudah dikomposkan, sehingga dapat sebagai sumber hara
bagi tanaman, serta dapat memperbaiki sifat kimia, biologi dan fisik tanah. Rendahnya C/N
rasio (15) pada pupuk kandang sapi ini, menyebabkan unsur hara N yang tersedia pada pupuk
ini, dapat dimanfaatkan oleh tanaman untuk melangsungkan pertumbuhannya. Hartatik dan
Widowati (2006), menyatakan bahwa: jika kadar C dalam pupuk kandang sapi tinggi (C/N rasio
tinggi), maka pertumbuhan tanaman akan tertekan; karena mikroba dekomposer akan
menggunakan N yang tersedia untuk mendekomposisi bahan organik tersebut, sehingga
tanaman akan kekurangan N. Rosen et al. (1993) menyatakan bahwa C/N rasio antara 15 : 1
dan 20 : 1 adalah ideal untuk kompos/pupuk kandang padat. Adanya unsur hara N pada media
ini, dapat menunjang pertumbuhan tanaman yang diperlukan untuk pembentukan atau
pertumbuhan bagian-bagian vegetatif tanaman. Unsur N merupakan unsur hara utama bagi
pertumbuhan bagian-bagian vegetatif tanaman seperti daun, batang dan akar (Mulyani, 2002).
Pada jumlah daun krokot perlakuan media tanam berbeda nyata dan
mengalami penambahan jumlah daun disebabkan oleh tercukupinya unsur N juga
disebabkan oleh kadar Mg yang cukup. Menurut Sutiyoso (2003) Magnesium (Mg)
merupakan unsur hara yang berperan dalam pembentukan klorofil, mengaktifkan
proses fosforilasi yang menopang kerja Phospor (P) dalam transfer energi ATP
(adenin triphospat). Halfi G. et al. (2019) kombinasi media tanam dan penambahan
POC berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabe.
Kombinasi media tanam M2 (tanah + pupuk kandang + sekam bakar = 1:1:1)
menunjukkan tinggi tanaman tertinggi. Perlakuan P4 (70% NPK + 150 ml tanaman1
POC) memperlihatkan jumlah cabang terbanyak, panjang buah terpanjang, bobot
buah buah-1 dan bobot buah tanaman-1 terberat. Interaksi kombinasi media tanam M2
dan P4 menunjukkan tanaman tertinggi, jumlah cabang terbanyak, bobot buah buah1
dan bobot buah tanaman-1 terberat.
Hasil perlakuan kombinasi yang terbaik, didapatkan dari kombinasi perlakuan
M5 yaitu M5 (Tanah+K+PK) dan P2 (Supermes) dimana pupuk cair Supermes
adalah suatu pupuk organik yang mempunyai efektifitas tinggi yang menggunakan
bahan-bahan yang berasal dari tanaman tropis dan unsur-nsur organik lainnya.
Adapun kandungan supermes adalah berupa 21.5% N, 3% P2O5, 2.5% K, 0.14% Ca,
0.01% Cu, 0.02% Zn dan 0.056% Fe serta unsur – unsur botanik lainnya 17 jenis
elemen yang terdapat dalam tanaman (Anonim, 2016). Hal ini disebabkan dalam
pupuk organik supermes, mengandung hara N, P dan K yang tersedia dalam jumlah
yang cukup dan seimbang bagi tanaman, sehingga pemberian pupuk dapat
meningkat pertumbuhan tanaman. Syafruddin et al. (2012), menyatakan bahwa,
untuk dapat tumbuh dengan baik tanaman membutuhkan hara N, P dan K yang
merupakan unsur hara esensial di mana unsur hara ini sangat berperan dalam
pertumbuhan tanaman secara umum pada fase vegetatif. Penelitian Nugaha A, et al.
(2019) menyatakan dosis pupuk organik cair supermes menunjukkan pengaruh nyata
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pada parameter tinggi tanaman, berat segar tajuk dan berat kering tajuk. Dosis pupuk
organik cair supermes 6 cc L-l dan 4 cc L-l memberikan hasil tertinggi pada berat
kering tajuk, berat segar tajuk, dan tinggi tanaman.
KESIMPULAN
Perlakuan media tanam ang dikombinasikan dengan pupuk cair suprmes menunjukkan
adana interaksi pada parameter jumlah cabang minggu ke-2 M5P2 (92.66) dan berat kering
tanaman krokot M5P2 (13.50). Perlakuan media tanam M5 (media tanam tanah + kompos +
pupuk kandang) merupakan media tanam terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil
tanaman krokot.
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