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KATA PENGANTAR

Seminar Nasional Perhimpunan Hortikultura Indonesia 2017 
“Inovasi untuk Mempercepat Peningkatan Daya Saing Hortikultura”

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada kami semua untuk 
menyelesaikan “Prosiding Seminar Nasional dan Kongres PERHORTI 2017”. Perhimpunan 
Hortikultura Indonesia (PERHORTI) telah melaksanakan rangkaian kegiatan dengan tema “Inovasi 
untuk Mempercepat Peningkatan Daya Saing Hortikultura” yang dimulai tanggal 11-12 Oktober 2017 di 
IPB International Convention Center (IICC), Bogor serta kegiatan field trip ke Taman Bunga Nusantara 
dan Rumah Anggrek Citeko. Tujuan utama dari seminar ini adalah untuk mewadahi pemikiran dan 
hasil karya inovasi dan diseminasi teknologi baru serta pertukaran informasi para pelaku hortikultura di 
Indonesia.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Departemen Agronomi dan 
Hortikultura IPB, Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) IPB beserta para sponsor yang telah 
membantu dan mendukung rangkaian kegiatan Seminar Nasional dan Kongres PERHORTI 2017 
yang dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kami berharap prosiding ini dapat dimanfaatkan untuk 
mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian dalam bidang hortikultura.

Bogor, Juni 2018
Ketua Panitia

Dr. Deden D. Matra, SP. M.Agr
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TANAMAN SAYUR





Pertumbuhan dan Kadar Hijau Daun Tomat pada Aplikasi Fe

Amalia Tetrani Sakya*, Sulanjari dan Yeli Yulianti
*Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian UNS

email korespondensi: amaliatetrani@staff.uns.ac.id

ABSTRACT
Iron (Fe) is one of the essential micronutrients for plants. Because of the very little needs of the role of 

micronutrients Fe is very rarely discussed especially in tomato plants. The aim of this research is to know the 
growth of tomato plant and leaf green content in various combinations of source and concentration of micronutrient 
Fe. The research was conducted in a greenhouse of Faculty of Agriculture UNS Surakarta. The study consisted 
of the source and concentration of Fe. Sources of Fe consist of FeCl3 and FeSO4, concentrations consisting of 0, 
20, 40, 60, and 80 ppm. The study used a complete randomized block design and the treatment combination was 
arranged factorially. Fe was applied as a foliar fertilizer at 3 weeks after transplanting. The results of the study 
showed increased concentration giving the same pattern of plant height, the number of leaves and the green leaf 
content of the two Fe sources used. An increase of Fe concentration up to 80 ppm with FeCl3 or FeSO4 did not 
show differences in plant height, leaf number and green leaf content of tomato plants.

Keywords: foliar application, concentration, source Fe

PENDAHULUAN
Tomat merupakan komoditas unggulan, karena tomat mempunyai kandungan gizi dan prospek pasar yang 

baik. Tomat mengandung berbagai senyawa yang berguna bagi tubuh seperti alkaloid solanin, saponin, asam 
folat, asam malat, asam sitrat, bioflavonoid termasuk likopen, dan ß-karoten, protein, lemak, vitamin, mineral, 
dan histamin. Likopen dalam tomat mempunyai efek sebagai antioksidan kuat yang dapat mengendalikan radikal 
bebas. Konsumsi sejumlah likopen dapat mencegah penyakit kardiovaskular, kanker prostat dan gangguan saluran 
gastrointestinal (Agarwal & Rao, 2000; Zhang, 2008; Humam et al. (2015).

Tanaman membutuhkan komposisi yang berimbang antara nutrisi makro maupun mikro untuk pertumbuhan 
dan hasil yang opimal. Unsur Fe merupakan salah satu nutrisi mikro essential untuk pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman tomat, kandungan besi yang direkomendasikan untuk sayuran dalam medium pertumbuhannya berkisar 
antara 5 sampai 100 mg Fe dm-3 (Mills dan Jones (1997). Tomat hijau diklasifikasikan dalam kelompok sayuran 
yang memiliki kebutuhan Fe yang tinggi (Chohura et al. 2007). Di dalam tanaman, Fe berperan dalam sistem 
redox baik sebagai heme protein maupun nonheme protein, Fe berperan penting untuk aktivitas berbagai enzim, Fe 
diperlukan untuk perkembangan chloroplast sehingga akan sangat mempengaruhi proses fotosintesis (Marschner, 
1995). Gejala khas kekurangan zat besi pada tomat adalah klorosis, yang biasanya muncul pada daun termuda 
(Bergman 1992). Kahat Fe mengakibatkan terhambatnya perpanjangan akar, penghambatatan perkembangan 
kloroplas (Marschner, 1995). Tanaman tomat merupakan tanaman yang sangat peka terhadap defisiensi hara mikro, 
terutama Fe yang berdampak pada mobilitas Ca menjadi lambat dan berakibat meningkatnya blossom-end rot pada 
buah tomat (Haerul, 2015). Upaya yang disarankan untuk menangulangi kahat Fe adalah penyemprotan tanaman 
dengan Fe, karena pasokannya ke tanah biasanya tidak terlalu efektif (Borowski dan Michaek, 2011). beberapa 
sumber Fe yang sering digunakan adalah FeSO4(Abadia et al. 2002; Fernandez et al. 2006) atau FeCl3(Brüggemann 
et al. 1993; Schnherr et al. 2005).

Berdasarkan latar belakang dan meskipun Fe sangat dibutuhkan pada tanaman tomat, namun belum banyak 
penelitian yang dilakukan khusus aplikasi Fe pada tomat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian aplikasi Fe 
pada tanaman tomat untuk mendapatkan sumber Fe dan dosis Fe yang tepat bagi pertumbuhan tanaman tomat. 

BAHAN DAN METODE

Waktu, Tempat, Bahan dan Alat Penelitian
Penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei 2017 bertempat di Rumah Kaca dan di Laboratorium Fakultas 

Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah benih 
tomat varietas Permata, hara mikro Fe (FeSO4 dan FeCl3), media tanam (tanah, air, pupuk kompos, pasir), pupuk 
dasar (SP-36, Urea dan KCl). Dosis kompos, SP-36, Urea dan KCl yang digunakan adalah 10 ton ha-1, 100 kg ha-1, 
200 kg ha-1, 100 kg ha-1. Alat yang digunakan untuk penelitan berupa ember dengan ukuran diameter ±30 cm, bak 
semai/tray (ukuran 6 x 12), gembor, timbangan digital, penggaris, sprayer.
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Rancangan Penelitian
Penelitian disusun secara faktorial degan menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) 

yang terdiri dari dua faktor perlakuan yaitu sumber Fe yang terdiri dari 2 yaitu FeSO4 dan FeCl3 dan konsentrasi 
yang terdiri dari 5 level yaitu (0, 20, 40, 60 dan 80 ppm). Aplikasi Fe dilakukan dengan cara menyemprotkan 
larutan pada seluruh bagian permukaan daun sampai permukaan seluruh tanaman basah. Pemberian Fe dilakukan 
sebanyak 2 kali dengan interval waktu 10 hari yang dimulai pada saat tanaman berumur 3 MST. Pengamatan 
yang dilakukan meliputi tinggi tanaman, jumlah daun dan kadar kehijauan daun. Kadar kehijauan daun dilakukan 
dengan menggunakan SPAD. Pengukuran tinggi tanaman dan jumlah daun dilakukan setiap minggu sekali. Data 
yang Data hasil pengamatan dianalisis dengan analiis sidik ragam dan jika berbeda nyata dilanjutkan dengan uji 
jarak berganda (DMRT) pada taraf kepercayaan 95%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi Tanaman dan Jumlah Daun
Gejala defisiensi Fe ditandai dengan khlorosis pada daun muda (Bergman 1992), sedangkan gejala keracunan 

ditandai dengan bercak coklat kecil pada daun bagian bawah, dimulai dari bagian ujung dan menyebar kearah 
pangkal daun (Jones, 2007). Gejala tersebut, baik kahat maupun keracunan Fe tidak terlihat pada tanaman tomat, 
hal ini menunjukkan aplikasi Fe baik menggunakan FeSO4 maupun FeCl3 dengan konsentrasi antara 20 sampai 80 
ppm yang digunakan dalam penelitian masih dalam kisaran yang mencukupi untuk pertumbuhan tanaman tomat

Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat yang diaplikasikan dengan Fe disajikan pada Gambar 1. Konsentrasi 
yang semakin tinggi baik dari sumber FeSO4 maupun FeCl3 tidak meningkatkan tinggi tanaman yang berbeda jauh 
dengan tanaman yang tanpa perlakuan, bahkan pada minggu ke 5, tinggi tanaman tertinggi ditunjukkan tanaman 
yang tidak diberi Fe. Hasil ini menunjukkan bahwa pada media yang digunakan mengandung Fe tersedia yang 
cukup untuk pertumbuhan tanaman tomat.

Gambar 1. Tinggi tanaman tomat pada berbagai konsentrasi aplikasi Fe umur 1 – 5

Pengamatan jumlah daun disajikan pada Gambar 2. Peningkatan konsentrasi Fe tidak selalu diikuti dengan 
peningkatan jumlah daun. Pada penyemprotan FeSO4 konsentrasi 60 ppm, jumlah daun lebih sedikit dibanding 
tanaman yang diaplikasikan dengan konsentrasi yang lain ataupun tanpa aplikasi Fe. Pada aplikasi dengan FeCl3 
terjadi peningkatan jumlah daun seiring dengan peningkatan konsentrasi sampai dengan 60 ppm.

Gambar 2.  Tinggi tanaman tomat pada berbagai konsentrasi aplikasi Fe umur 1 – 5 minggu setelah pindah 
tanam

Hasil analisis ragam pada minggu ke 5 menunjukkan tidak adanya interaksi antara sumber dan konsentrasi 
Fe, demikian pula tidak terdapat pengaruh yang nyata pada tinggi tanaman dan jumlah daun antara sumber dan 
konsentrasi yang digunakan. Hasil pada Tabel 1 menunjukan tidak terdapat perbedaan tinggi tanaman yang 
nyata antara sumber Fe yang berasal dari FeSO4 maupun FeCl3. Tidak adanya pengaruh pada penelitian mungkin 
disebabkan waktu aplikasi yang belum tepat atau pengaruh Fe belum terlihat pada umur 5 minggu setelah 
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transplanting. Hasil penelitian yang dilaporkan oleh Raziyeh et al. (2013) juga mendapatkan hasil yang tidak 
signifikan dari berbagai sumber Fe yang digunakan (nano Fe, FeSO4, EDDHA), tetapi menunjukkan perbedaan 
dengan Fe-EDTA pada Spathyphyllum. 

Peningkatan konsentrasi Fe sampai dengan 80 ppm juga tidak menunjukkan adanya perbedaan tinggi tanaman 
dan jumlah daun majemuk pada tomat umur 5 minggu setelah transplanting. Raziyeh et al. (2013) melaporkan 
jumlah daun Spathyphyllum lebih sedikit pada tanaman yang diaplikasikan Fe dibandinngkan tanaman control. 
Hal ini berbeda pada bibit jeruk yang dialikasikan dengan Fe. Aplikasi Fe pada pembibitan jeruk menunjukkan 
adanya perbedaan tinggi tanaman dan biomassa yang nyata antara Fe yang digunakan meskipun juga tergantung 
dari kultivar yang digunakan (Ferrarezi et al. 2007). 

Tabel 1. Tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman tomat umur 5 minggu pada aplikasi Fe

Sumber Konsentrasi (ppm) Rata-rata
0 20 40 60 80

Tinggi tanaman (cm)
FeSO4 93,1 88,9 86,3 79,3 86,0 86,72 a
FeCl3 85,3 84,5 91,9 92,3 89,5 88,70 a
Rata-rata 89,2 a 86,7 a 89,1a 85,8 a 87,75 a (-)

Jumlah daun majemuk (helai)
FeSO4 208,0 213,4 186,4 156,6 207,2 194,32 a
FeCl3 210,2 227,2 208,0 221,2 214,4 216,20 a
Rata-rata 209,1 a 220,3 a 197,2 a 188,9 a 210,8 a (-)

Keterangan:  data yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan 5 5. (-) menunjukkan tidak terdapat 
interaksi 

Kadar Hijau Daun
Hasil analisis kadar hijau daun tomat menunjukkan kadar yang hampir sama baik pada aplikasi dengan FeSO4 

maupun FeCl2. Peningkatan konsentrasi Fe baik pada FeSO4 maupun FeCl3 tampaknya belum mengakibatkan 
peningkatan kadar hijau yang berbeda nyata dengan tanpa perlakuan Fe. Aplikasi Fe dengan konsentrasi 40 ppm 
menunjukkan nilai indek kadar hijau daun yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan yang lain, namun belum 
memberikan perbedaan yang nyata dengan perlakuan yang lain. 

Hasil penelitian Incesu et al. (2015) menunjukkan adanya peningkatan index kehijauan daun seiring dengan 
dengan peningkatan dosis Fe EDTA pada pembibitan jeruk. Adanya peningkatan disebabkan karena Fe terlibat 
dalam biosintesis klorofil (Zocchi et al. 2007). Kahat Fe akan mengakibatkan penurunan klorofil disebabkan oleh 
terhambatnya biosintesis fungsi S-aminolevulinic yang terlibat dalam biosintesa klorofil dan efektivitas Fe selama 
pembentukan protochlorophyll (Molassiotis et al. 2006). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Celik et al. (2010) 
aplikasi Fe dengan konsentrasi adalah 30 µM, 60 µM, 90 µM, dan 120 µM pada tanaman jagung menunjukkan 
peningkatan nilai kehijauan daun seiring dengan peningkatan kadar Fe. 

Tabel 2. Rata-rata kadar hijau daun tanaman tomat pada aplikasi Fe

Sumber
Konsentrasi (ppm)

Rata-rata
0 20 40 60 80

FeSO4 51,8 50,5 55,0 47,4 51,5 51,3 a
FeCl3 51,3 47,7 53,6 52,5 52,7 51,6 a

Rata-rata 51,5 a 49,1 a 54,3 a 45,0 a 52,1a (-)
Keterangan:  data yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan 5 5. (-) menunjukkan tidak terdapat 

interaksi 

Tidak berpengaruhnya aplikasi Fe pada penelitian ini mungkin disebabkan oleh waktu ataupun cara aplikasi 
yang kurang tepat. Oostherhuis (2009) menyatakan penyerapan nutrisi juga bisa dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungan cuaca (angin, suhu, kelembaban), lokasi semprotan yang tepat di kanopi, dan umur daun (aktivitas 
fisiologis). Efisiensi Pemupukan foliar juga dapat dipengaruhi oleh faktor praktis seperti pilihan garam, konsentrasi 
garam, pH larutan, penggunaan adjuvant, dan kompatibilitas dengan bahan kimia lainnya. 
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KESIMPULAN
1.  Tinggi tanaman, jumlah daun dan kadar kehijauan daun dari kedua sumber Fe yang digunakan menunjukkan 

tanggapan yang sama seiring dengan peningkatan konsentrasi Fe.
2.  Peningkatan konsentrasi Fe sampai dengan 80 ppm baik dengan FeCl3 maupun FeSO4 belum menunjukkan 

perbedaan tinggi tanaman, jumlah daun dan kadar hijau daun tanaman tomat pada umur 5 minggu setelah 
pindah tanam.

UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih kepada Rektor Universitas Sebelas Maret atas dana yang diberikan melalui dana Penelitian 

PNBP UNS tahun 2017, sehingga penelitian dapat terlaksana. 

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal
Abadia, J., A. Alvarez-Fernandez, F. Morales, M. Sanz, A. Abadia, 2002. Correction of iron chlorosis by foliar 

sprays. Acta Hort.594:115–121.

Agarwal, S., A.V. Rao. 2000. Tomato lycopene and its role in human health and chronic diseases. Canadian 
Medical Association Journal  163(6):739–744.

Borowski, E., S. Michaek . 2011. The effect of foliar fertilization of french bean with iron salts and urea on some 
physiological processes in plants relative to iron uptake and translocation in leaves. Acta Sci. Pol., Hortorum 
Cultus 10(2): 183-193.

Brüggemann W., K. Maas-Kantel, P.R. Moog, 1993. Iron uptake by leaf mesophyll cells: The role of the plasma 
membrane-bound ferric-chelate reductase. Planta 190: 151–155.

Celik, H., B.A. Bulent, G. Serhat, V.A Katkat. 2010. Effect of iron and potassium fertility on micro element uptake 
of maize. African Journal of Agricultural Research 5: 2158-2168. 

Chohura, P., E. Kolota, A. Komosa, 2007. The effect of different source of iron on nutritional value of greenhouse 
tomato fruit grown in peat substrate. Veg. Crops Res. Bull. 67: 55-61.

Fernandez, V., V. Del Rio, J. Abadia, A. Abadia, 2006. Foliar iron fertilization of peach (Prunus persica (L.) 
Batsch): Effects of iron compounds, surfactants and other adjuvants. Plant Soil 289:239–252.

Ferrarezi, R.S., O.C. Bataglia, P.R. Furlani, E.A. Schammass. 2007. Iron sources for citrus rootstock development 
grown on pine bark/vermiculite mixed substrate. Sci. Agric. (Piracicaba, Braz.), 64(5):520-531.

Haerul, Muammar, L.I. Junayah. 2015. Pertumbuhan dan produksi tanaman tomat (Solanum lycopersicum L) 
terhadap POC (Pupuk Organik Cair). J Agrotan 1(2): 69-80.

Humam, H., L. Rika. 2015. Pengaruh tomat (Solanum lycopersicum) terhadap stroke. J Majority 4(9): 90-91.

Molassiotis, A, G. Tanou, G. Diamantidis, A. Patakas, I. Therios. 2006. Effects of 4-month Fe deficiency exposure 
on Fe reduction mechanism, photosynthetic gas exchange, chlorophyll fluorescence and antioxidant defense 
in two peach rootstocks differing in Fe deficiency tolerance. J Plant Physiol 163: 176–185.

Raziyeh, M., S. Sedaghathoor, A.M. Khomami. 2013 Effect of application of iron fertilizers in two methods 'foliar 
and soil application' on growth characteristics of Spathyphyllum illusion. European Journal of Experimental 
Biology, 3(1): 232-240. 

Schönherr, J., V. Fernández, L. Schreiber. 2005. Rates of cuticular penetration of chelated Fe (III): Role of 
humidity,concentration, adjuvants, temperature and type of chelate. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 53:4484–4492.

Zocchi, G, P. De Nisi, M. Dell’Orto, L. Espen, P.M. Gallina. 2007. Iron deficiency differently affects metabolic 
responses in soybean roots. J Exp Bot 58: 993–1000.



7

Pertumbuhan dan Kadar Hijau Daun Tomat pada Aplikasi Fe

Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Buku
Bergmann, W., 1992. Nutritional disorders of plants. Development visual and analytical diagnosis. Gustav Fisher. 

Verlag. Jena, Stuttgart, New York.

Jones, Jr.J.B. 1999. Tomato Plant Culture: In the Field, Greenhouse and Home Garden. CRC Press LLC. 

Marscner H. 1995. Mineral Nutritions of Higher Plants. New York : Academic Press.

Bab dalam Buku
Mills, H.A., Benton Jones Jr., J. 1997. Plant Analysis Handbook II. Micro-Macro Publishing Inc., Athens, GA, 

USA.

Zhang, T., J. Shi, Y. Wang, S.J. Xue, 2008. Cultivar and Agricultural Management on Lycopene and Vitamin 
C Contents in Tomato Fruits. In: Preedy, V.R. and R.R. Watson (Eds) Tomatoes and Tomato Products: 
nutritional, medicinal and therapeutic properties. Pp.27-46. Science Publishers, Enfield, NH, USA.

Prosiding
Oossterhuis, D. 2009. Foliar fertilization: mechanisms and magnitude of nutrient uptake.Paper for the Fluid 

Fertilizer Foundation meeting in Scottsdale, Arizona. February 15-17.





Pemanfaatan Bawang Merah menjadi Pasta sebagai Bumbu Cepat Saji

Aniswatul Khamidah*, Ericha Nurvia Alami, Jumadi,dan Sri Satya Antarlina
*Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Jawa Timur

Emailkorespondensi: aniswatul@gmail.com

ABSTRACT
Red onion is still a mainstay of the community as a flavor enhancer in the various dishes of daily cuisine. 

Changes in the mindset of people who want everything more practical and faster, making onion pasta as the right 
choice because it is more practical in the presentation and utilization. This research aims to determine the preferred 
onion paste by panelist of various onion varieties and types of fats used. The research was conducted at Post-
Harvest Laboratory of Balitbangtan Agricultural Research Institute of East Java from June to August 2017. The 
study used Randomized Block Design with 3 repetitions. The tested treatments are onion varieties A) Batu Ijo, B) 
Manjung, C) Tajuk, D) Bauji and type of fat: A) control (without fat), B) Cooking oil, C) Shortening. Observations 
include physical analysis (length, width, diameter, circumference and onion color); chemical analysis (moisture 
content and antioxidant) and organoleptic test using hedonic methods. The results showed that the treatment 
provided influenced the water content, color, antioxidants and panelist preferences. The panelists received all 
the onion pastewell. Based on the overall parameters, the panelists prefer the Batu Ijo onion paste with sauteed 
cooking oil. In this treatment, the value of water content, brightness, a; b and antioxidant values   of 65.55%; 33,13; 
5.60; 0.87; 87.47%. While the value of favorite color, aroma, texture, taste and parameters in general of 3.160; 
3,280; 3,360; 3,280 and 3,480.

Keywords: pasta, red onion, organoleptic

PENDAHULUAN
Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan yang sangat penting dan mempunyai 

prospek yang baik untuk dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Bawang merah berperan 
dalam menu keseharian masyarakat yaitu sebagai bumbu penyedap masakan disebabkan oleh rasa dan aromanya 
sehingga dapat menambah cita rasa makanan (Rahayu dan Nur, 1996).

Selain sebagai penyedap masakan, bawang merah juga dipercaya sebagai obat untuk menghilangkan lendir 
dalam kerongkongan serta mendorong nafas yang panjang. Bawang merah juga mengandung zat gizi berupa 
vitamin D dan vitamin C yang berguna untuk tubuh (Wibowo, 2001). Selain itu menurut Samadi dan Cahyono 
(2005), bawang merah dimanfaatkan untuk menyembuhkan masuk angin, menurunkan kadar gula dalam darah, obat 
penyakit kencing manis, memperlancar peredaran darah, menghambat penimbunan trombosit, dan meningkatkan 
aktivitas fibrinolitik karena bawang merah mengandung gizi cukup tinggi. Dalam setiap 100 gram bahan terdapat 
39 kalori; protein 1,5 gr; hidrat arang 0,3 gr; lemak 0,2 g; kalsium 36 mg; fosfor 40 mg; besi 0,8 mg dan vitamin 
C 2 gr. Selain itu bawang merah juga mengandung quercetin dalam kadar yang tinggi, saponin, isorhamnetin dan 
glikosida (Fattoruso, 2002 dalam Winarso et al., 2016). Pada penelitian lain dikatakan bahwa quercetin dapat 
menurunkan kadar kolesterol total dan kadar kolesterol-LDL (Casaschi, 2002). Pengembangan bawang merah 
mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan karena permintaan bawang merah meningkat seiring dengan 
meningkatnya jumlah penduduk (Suriani, 2011). 

Perkembangan pola pikir masyarakat yang semuanya ingin serba cepat tersaji dalam waktu yang singkat dan 
praktis maka kebutuhan terhadap bumbu masak siap sajipun meningkat, terutama bumbu dalam bentuk pasta. 
Pasta bawang merah merupakan metode pengawetan bawang merah semi basah (Ahmed dan Shivhare 2001 dalam 
Hidayati, 2016). Dalam pembuatan pasta bawang merah diperlukan bahan pengental salah satunya yaitu lemak 
nabati (Sihombing, 2003) yang berfungsi untuk membentuk sistem emulsi yang akan mempengaruhi flavor yang 
dihasilkan. Selain itu agar memberikan sifat plastis pada pasta bawang merah yang dihasilkan (Hidayati, 2016).

Pada penelitian Hidayati (2016) mengenai pembuatan pasta bawang merah diperoleh perlakuan terbaik yaitu 
perbandingan bubur bawang merah dan lemak nabati (shortening) sebesar 1 : 2. Perlakuan terbaik ini dijadikan acuan 
yang nantinya akan dibandingkan dengan minyak goreng disebabkan minyak goreng lebih sering digunakan oleh 
ibu-ibu rumah tangga selain harganya yang murah juga mudah dijumpai di pasaran. Penelitian ini bertujuan untuk 
menentukan pasta bawang merah yang disukai panelis dari berbagai varietas dan jenis lemak yang digunakan.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pasca Panen Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan 

Jawa Timur pada bulan Juni sampai Agustus 2017. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
dengan pengulangan sebanyak 3 kali.Perlakuan yang diujikan yaitu varietas bawang merah A) Batu Ijo, B) 
Manjung, C) Tajuk, D) Bauji serta jenis lemak untuk menumis : A) kontrol (tanpa lemak), B) Minyak goreng 
sebanyak 5% dari berat pasta bawang, C) Shortening, dengan perbandingan 1:2 (pasta bawang merah : shortening). 
Perbandingan ini berdasarkan atas perlakuan terbaik dari penelitian Hidayati (2016).

Pengamatan meliputi analisa fisik (panjang, lebar, diameter, keliling dan warna bawang merah); analisa 
kimia (kadar air dan antioksidan pada bawang merah segar dan pasta bawang merah) serta uji organoleptik. Uji 
organoleptik menggunakan uji hedonik berdasarkan atas parameter warna, rasa, teksur, aroma dan kesukaan secara 
umum. Bawang merah yang digunakan pada penelitian ini yaitu varietas Bauji, Tajuk, Manjung yang berasal dari 
petani Nganjuk serta varietas Batu Ijo dari petani Probolinggo. 

Langkah-langkah pembuatan pasta bawang merah berdasarkan metode (Hidayati, 2016 dan Sihombing, 2003) 
yang dimodifikasi. Tahap pertama bawang merah (sesuai perlakuan perbedaan varietas) dikupas dan dicuci sampai 
bersih. Bawang merah diblanching selama 1 menit lalu dihaluskan dengan bantuan blender. Pasta bawang ini 
lalu ditambahkan garam sebesar 12%. Pada kontrol tidak dilakukan penumisan, melainkan dipasteurisasi dengan 
cara dikukus selama 2 menit. Sedangkan pada perlakuan yang menggunakan jenis lemak, dilakukan penumisan 
menggunakan jenis lemak sesuai perlakuan pada suhu 85-900C. Khusus untuk perlakuan yang menggunakan 
shortening, terlebih dahulu melakukan pemanasan pada suhu 35-400C sampai shortening mencair baru selanjutnya 
pasta bawang merah dimasukkan dan ditumis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Fisik dan Kimia Bawang Merah 
Bawang merah yang diujikan pada penelitian ini menggunakan varietas Batu Ijo, Manjung, Tajuk dan Bauji 

dengan sifat fisik seperti yang tertera pada Tabel 1 berikut ini. Masing-masing varietas bawang merah diambil 45 
buah untuk dianalisa fisiknya selanjutnya dilakukan pengamatan sebanyak tiga kali. 

Tabel 1. Sifat Fisik Bawang Merah dari Berbagai Varietas

No Varietas 
Bawang Merah

Rata-rata Panjang 
(mm)

Lebar (mm) Diameter 
(mm)

Keliling 
(cm)Atas Tengah Bawah

1 Batu Ijo 25,66-34,12 1,87-3,85 24,89-30,02 10,66-14,43 25,91-30,68 8,9-13,7
2 Manjung 38,47-41,06 1,00-2,30 19,88-27,03 9,70-11,35 20,05-27,07 6,4-11,0
3 Tajuk 35,69-40,54 1,98-2,06 22,97-26,91 9,57-11,61 22,13-27,86 8,00-10,9
4 Bauji 28,39-35,56 1,88-3,21 22,98-28,06 10,57-14,32 22,23-28,54 6,3-12,2

Sumber : Penelitian Primer

Berikut ini nilai rata-rata warna, kadar air dan antioksidan umbi bawang merah segar pada berbagai varietas 
yaitu Batu Ijo, Manjung, Tajuk dan Bauji. 

Tabel 2. Nilai Rata-rata Warna, Kadar Air dan Antioksidan Bawang Merah Segar

Varietas 
Bawang Merah

Warna Antioksidan bawang 
merah segar (%)

Kadar Air (%)

Nilai L (Tingkat Kecerahan) Notasi a Notasi b
Batu Ijo 39,83 14,64 5,0 84,80 80,48
Manjung 52,07 13,34 4,08 83,45 83,68
Tajuk 43,74 13,07 5,84 85,53 84,67
Bauji 50,73 7,52 0,19 86,70 82,53

Sumber : Penelitian Primer

Kadar air bawang merah berbeda-beda untuk setiap varietas. Bawang merah termasuk komoditas hortikultura 
yang mempunyai kadar air yang tinggi. Bawang merah varietas Tajuk mempunyai kadar air senilai 84,67% paling 
tinggi diantara yang lain, diikuti oleh Manjung sebesar 83,68%; Bauji sebesar 82,53% dan Batu Ijo sebesar 80,48% 
(Tabel 2). Kadar air berkaitan dengan ada tidaknya mikroba pada suatu produk pangan dimana semakin tinggi 
kadar air maka jumlah mikroba akan semakin banyak (Winarno, 1992).

Perlakuan perbedaan varietas bawang merah dan jenis lemak yang digunakan tidak memberikan pengaruh 
terhadap kandungan antioksidan pasta. Nilai antioksidan pasta bawang merah berkisar antara 83,58 sampai 88,67% 
yang ditunjukkan pada Tabel 3.
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Prinsip pengawetan produk pangan sebenarnya adalah untuk mengurangi kadar air dari bahan pangan tersebut 
sehingga lebih awet (Syarif dan Halid, 1993). Kadar air umbi segar lebih besar daripada kadar air pasta bawang 
merah. Hal ini disebabkan karena pada proses pembuatan pasta bawang merah melalui tahapan penumisan yang 
memungkinkan terjadinya penguapan sejumlah air yang menyebabkan kadar air pasta lebih rendah dibandingkan 
dengan umbi segar.

Hal ini juga dibuktikan di Tabel 3 yang menunjukkan bahwa kadar air kontrol (tanpa penumisan) lebih besar 
daripada kadar air pasta dengan perlakuan penumisan; sehingga pasta bawang merah melalui penumisan lebih 
kental karena kadar airnya rendah). Kadar air pasta ini dipengaruhi oleh bahan baku, kadar air bahan yang tinggi 
menghasilkan pasta dengan kadar air yang tinggi pula.

Tabel 3. Komposisi Pasta Bawang Merah dari beberapa Varietas dan Jenis Lemak

Perlakuan Kadar 
Air (%)

Warna Antioksidan 
(%)Nilai L Nilai a Nilai b

Varietas
Batu Ijo 55,26ab 34,30c 6,53b 1,38b 86,38 a

Manjung 51,49b 39,96a 6,52b 1,12b 86,61a

Tajuk 63,95a 32,98d 9,90a 3,01a 85,12a

Bauji 57,11ab 36,11b 9,03a 2,66a 86,95a

Jenis Lemak
Kontrol (tanpa minyak) 69,68a 34,81b 8,01a 2,43a 85,61a

Minyak goreng 69,51a 32,08c 7,72a 1,87a 86,45a

Shortening 31,67b 40,62a 8,27a 1,82a 86,74a

Interaksi
Batu Ijo (kontrol)·	 74,13ab 32,70g 5,43g 0,87e 86,36a

Batu Ijo dengan minyak goreng·	 65,55bc 33,13g 5,60g 0,87e 87,47a

Batu Ijo dengan Shortening·	 26,10de 37,07c 8,57de 2,40b 85,32a

Manjung (kontrol)·	 73,08ab 36,37d 6,03fg 1,47cde 83,58a

Manjung dengan minyak goreng·	 64,65bc 32,80g 6,83f 1,27de 88,41a

Manjung dengan shortening·	 16,75e 50,70a 6,70f 0,63e 87,83a

Tajuk (kontrol)·	 74,03ab 34,53f 10,73a 3,43a 83,82a

Tajuk dengan minyak goreng·	 64,44bc 30,17i 8,90cd 3,33a 84,58a

Tajuk dengan shortening·	 53,38c 34,23f 10,07ab 2,27bc 86,97a

Bauji (Kontrol)·	 57,48c 35,63e 9,83ab 3,97a 88,67a

Bauji dengan minyak goreng·	 83,41a 32,23h 9,53bc 2,00bcd 85,34a

Bauji dengan shortening·	 30,45d 40,47b 7,73e 2,00bcd 86,85a

Keterangan : Nilai rata-rata sekolom yang didampingi huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 DMRT

Pengukuran warna pasta bawang menggunakan alat color reader. Parameter pembacaan L menunjukkan 
kecerahan warna. Nilai kecerahan warna berkisar antara 0–100. Nilai 0 menunjukkan warna gelap (hitam) dan 
nilai 100 menunjukkan warna cerah (putih) (Mulyana et al., 2014).

Perbedaan varietas dan jenis lemak memberikan pengaruh terhadap tingkat kecerahan pasta. Pasta bawang 
merah yang menggunakan shortening, nilai tingkat kecerahannya lebih tinggi (lebih cerah) daripada perlakuan 
lainnya. Karena shortening dapat melindungi pasta dari reaksi pencoklatan, bahkan warna pasta cenderung lebih 
putih. Hal ini terjadi karena shortening bersifat memadat pada suhu rendah, sehingga pasta bawang juga ikut 
memadat bercampur dengan shortening yang bewarna putih.

Nilai tingkat kecerahan pasta bawang merah yang ditumis menggunakan minyak goreng lebih rendah, artinya 
lebih gelap dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Penumisan pasta bawang merah yang menggunakan minyak 
goreng menghasilkan warna yang lebih merah kecoklatan. Hal ini disebabkan adanya reaksi Maillard. Reaksi 
Maillard adalah reaksi yang terjadi antara karbohidrat khususnya gula pereduksi dengan gugus asam amina primer 
yang terdapat pada bahan sehingga akan menghasilkan bahan berwarna coklat yang disebut melanoidin (Winarno, 
1997). Reaksi Maillard sangat dipengaruhi oleh kadar air, pH, suhu, dan jenis gula yang berperan (Lund 1989). 
Selain reaksi Maillard, kemungkinan juga disebabkan karena titik lebur shortening lebih tinggi daripada minyak 
goreng (Winarno 1992). Dengan waktu penumisan yang sama, maka penumisan yang menggunakan minyak 
goreng lebih cepat matang sehingga warnanya lebih merah kecoklatan.
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Uji Organoleptik
Perbedaan varietas dan jenis lemak memberikan pengaruh terhadap pasta bawang merah. Penilaian panelis 

terhadap pasta bawang merah ditunjukkan pada tabel 4 berikut ini. Penilaian panelis terhadap warna pasta berkisar 
antara merah kecoklatan dan merah keunguan. Pasta bawang merah kontrol yang tidak dilakukan penumisan 
menghasilkan warna merah keunguan. Menurut panelis aroma khas bawang cukup sampai kuat, sedangkan 
teksturnya tidak kental sampai kental. Perlakuan kontrol yang tidak dilakukan penumisanmenghasilkan tekstur 
yang tidak kental dan cenderung berair karena kadar airnya tinggi. Berdasarkan penilaian panelis, rasa khas 
bawang merah cukup kuat sampai kuat.

Tabel 4. Nilai Rerata Uji Organoleptik Pasta Bawang

Kode Perlakuan Warna Aroma Tekstur Rasa
A Batu Ijo (kontrol) 3,320 bc 3,680 a 2,600 ef 3,520 abcde
B Batu Ijo (minyak goreng) 2,760 c 3,600 ab 3,200 cd 3,880 a
C Batu Ijo (Shortening) 2,760 c 2,720 c 4,240 a 3, 320 bcde
D Manjung (kontrol) 3,240 bc 2,960 c 2,520 f 3,200 de
E Manjung (minyak goreng) 2,920 c 3,120 bc 3,000 de 3,880 a
F Manjung (shortening) 3,760 ab 3,000 c 4,400 a 3,640 abcd
G Tajuk (kontrol) 3,920 ab 3,120 bc 2,760 def 3,760 abc
H Tajuk (minyak goreng) 3,640 ab 3,600 ab 3,160 cd 3,760 abc
I Tajuk (shortening) 4,040 a 2,720 c 4,000 ab 3,280 cde
J Bauji (kontrol) 3,400 abc 2,960 c 2,880 def 3,560 abcde
K Bauji (minyak goreng) 3,720 ab 3,160 bc 3,600 bc 3,800 ab
L Bauji (shortening) 3,440 abc 2,760 c 4,320 a 3,120 e

Keterangan :  Nilai rata-rata sekolom yang didampingi huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 DMRT. Kriteria 
Penilaian : Warna (1. Coklat; 2. Coklat kemerahan; 3. Merah kecoklatan; 4. Merah keunguan; 5. Ungu kemerahan), 
Aroma dan Rasa (1. Sangat tidak kuat; 2. Tidak kuat; 3. Cukup; 4. Kuat; 5. Sangat kuat), Tekstur (1. Sangat tidak 
kental; 2. Tidak kental; 3. Cukup; 4. Kental; 5. Sangat kental).

Perlakuan perbedaan varietas dan jenis lemak yang digunakan berpengaruh terhadap kesukaan panelis. 
Kesukaan panelis terhadap pasta bawang merah berdasarkan atas parameter warna, aroma, tekstur, rasa dan 
keseluruhan parameter. Parameter yang nilai kesukaannya tertinggi semakin disukai panelis.

Tabel 5. Nilai Rerata Kesukaan Panelis terhadap Pasta Bawang

Kode Perlakuan
Nilai 

Kesukaan 
Warna

Nilai 
Kesukaan 

Aroma

Nilai 
Kesukaan 
Tekstur

Nilai 
Kesukaan 

Rasa

Nilai Kesukaan 
secara Umum

A Batu Ijo (kontrol) 3,160 bc 3,320 a 2,960 bc 3,240 a 3,000 ab
B Batu Ijo (minyak goreng) 3,160 bc 3,280 a 3,360 ab 3,280 a 3,480 a
C Batu Ijo (Shortening) 2,320 e 2,880 ab 3,000 bc 2,920 a 3,000 ab
D Manjung (kontrol) 2,920 cd 3,280 a 2,960 bc 2,760 a 3,160 ab
E Manjung (minyak goreng) 3,360 abc 3,240 a 3,240 ab 3,000 a 3,320 a
F Manjung (shortening) 2,600 de 3,040 ab 2,560 c 3,160 a 3,120 ab
G Tajuk (kontrol) 3,680 ab 2,880 ab 3,440 ab 3,040 a 3,280 a
H Tajuk (minyak goreng) 3,880 a 3,200 ab 3,400 ab 2,840 a 3,400 a
I Tajuk (shortening) 3,320 bc 2,720 b 3,000 bc 2,760 a 2,960 ab
J Bauji (kontrol) 3,560 ab 3,000 ab 3,240 ab 2,920 a 3,200 ab
K Bauji (minyak goreng) 3,680 ab 3,240 a 3,680 a 3,000 a 3,320 a
L Bauji (shortening) 2,920 cd 3,080 ab 2,480 c 3,120 a 2,720 b

Keterangan :  Nilai rata-rata sekolom yang didampingi huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 DMRT. Kriteria 
penilaian : 1) Sangat tidak suka, 2) Tidak suka, 3) Cukup, 4) Suka, 5) Sangat suka

Warna 
Warna merupakan parameter yang berpengaruh terhadap penerimaan produk pangan karena warna merupakan 

parameter pertama yang dilihat konsumen (Remadani dan Susanto, 2016). Perbedaan varietas dan penggunaan 
jenis lemak memberikan pengaruh terhadap warna pasta bawang merah. Menurut penilaian panelis, warna bawang 
merah cenderung merah kecoklatan. Pada perlakuan tanpa penumisan (kontrol), warna pasta cenderung merah 
cerah sedangkan pasta yang ditumis menggunakan minyak goreng menghasilkan warna yang merah kecoklatan. 
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Hal ini disebabkan pada saat penumisan, adanya karbohidrat dan protein memungkinkan terjadinya reaksi Maillard 
(Winarno 1997). Nilai kesukaan warna pasta bawang merah berkisar antara 2,320 sampai 3,880 yang artinya tidak 
suka sampai suka. Nilai kesukaan warna tertinggi terdapat pada varietas Tajuk yang ditumis menggunakan minyak 
goreng.

Aroma 
Aroma merupakan salah satu parameter yang menentukan kesukaan produk. Industri pangan menganggap 

sangat penting untuk melakukan uji terhadap aroma, karena penilaian aroma dengan cepat memberikan keputusan 
apakah produknya disukai atau tidak disukai (Soekarto 1985). Aroma yang khas pada bawang merah disebabkan 
karena senyawa yang mudah menguap seperti sulfur dan sulfida. Senyawa tersebut dapat memberikan aroma yang 
khas pada makanan selain berfungsi sebagai zat antimikroba (Fennema 1996; Winarno dan Koswara, 2002).

Menurut panelis aroma pasta paling kuat terdapat pada varietas Batu Ijo (Tabel 4) dan nilai kesukaan aroma 
tertinggi juga terdapat pada varietas Batu Ijo (Tabel 5). Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat aroma pasta 
bawang merah, berarti semakin disukai panelis. Aroma bawang merah salah satunya dipengaruhi oleh kadar air yaitu 
semakin tinggi kadar air bawang merah, maka komponen aroma dari bawang merah akan berkurang (Khairunnisa, 
2015 dalam Hidayati, 2016). Hal ini terbukti bahwa kadar air varietas Batu Ijo paling rendah daripada yang lain 
(Tabel 2) sehingga aromanya juga paling kuat.

Tekstur
Tekstur makanan dapat dievaluasi dengan uji mekanika (metode instrumen) atau dengan analisis secara 

pengindraan. Tekstur berperan penting dalam menentukan penerimaan konsumen (Deman, 1997) khususnya 
sebagai indikator dari aspek non-visual (Abbott dan Harker, 2005 dalam Putri, 2012). Pasta bawang merah yang 
menggunakan shortening lebih mempunyai tekstur yang kental. Hal ini disebabkan karena kadar air pasta yang 
menggunakan shortening mempunyai nilai yang rendah sehingga teksturnya lebih kental (Tabel 3).

 Selain itu tekstur yang kental ini disebabkan karena shortening bersifat memadat pada suhu kamar. Sifat 
ini terjadi karena asam lemak jenuh yang tinggi yang secara kimia tidak mengandung ikatan rangkap. Sedangkan 
minyak merupakan bahan cair diantaranya disebabkan rendahnya kandungan asam lemak jenuh dan tingginya 
kandungan asam lemak yang tidak jenuh, yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap di antara atom-atom 
karbonnya (Winarno, 1992). Sehingga penumisan yang menggunakan shortening, teksturnya lebih kental dan 
padat.

Nilai kekentalan pasta berkisar antara 2,520 sampai 4,400 yang artinya tidak kental sampai kental. Sedangkan 
nilai kesukaan tekstur berkisar antara 2,480 sampai 3,680 yang artinya tidak suka sampai suka. Menurut panelis, 
lebih menyukai teksur yang menggunakan minyak goreng daripada shortening karena tidak terlalu padat.

Rasa
Rasa merupakan salah satu parameter penting yang menentukan pemilihan produk apakah produk tersebut 

diterima atau tidak (Winarno, 1997). Perbedaan varietas bawang merah dan jenis lemak tidak memberikan pengaruh 
terhadap kesukaan rasa pasta bawang merah (Tabel 5). Menurut panelis rasa pasta bawang ini cukup sampai kuat 
yaitu 3,120 sampai 3,800. Nilai kesukaan rasa pasta bawang merah berkisar antara 2,760 sampai 3,280 yang 
artinya cukup. Rendahnya nilai kesukaan rasa ini karena menurut panelis rasanya pahit dan sengir khas bawang. 
Pasta bawang merah ini akan mempunyai rasa yang enak apabila dipadukan dengan bumbu rempah dan bahan 
yang lain pada masakan sehingga rasa enak pada masakan tersebut akan muncul.

Kesukaan Secara Umum
Nilai kesukaan secara umum berdasarkan atas penilaian panelis terhadap keseluruhan parameter seperti 

warna, aroma, tekstur dan rasa. Secara keseluruhan panelis menerima dengan baik pasta bawang merah. Nilai 
kesukaan berkisar antara 2,720 sampai 3,480 yang artinya cukup suka. Pasta yang paling disukai yaitu perlakuan 
B varietas Batu Ijo yang ditumis menggunakan minyak goreng. Pada perlakuan tersebut warnanya lebih menarik, 
rasa dan aromanya kuat, teksturnya lembut serta kandungan antioksidan yang tinggi.

KESIMPULAN
Perbedaan varietas bawang merah dan jenis lemak memberikan pengaruh terhadap kadar air, warna dan tingkat 

kesukaan pasta bawang merah. Secara umum panelis menerima dengan baik pasta bawang merah. Berdasarkan 
keseluruhan parameter, panelis menyukai pasta bawang merah varietas Batu Ijo yang ditumis menggunakan 
minyak goreng. Pada perlakuan ini, nilai kadar air, tingkat kecerahan, nilai a; nilai b dan antioksidan sebesar 
65,55%; 33,13; 5,60; 0,87; 87,47%. Sedangkan nilai kesukaan warna, aroma, tekstur, rasa dan parameter secara 
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umum sebesar 3,160; 3,280; 3,360; 3,280 dan 3,480. Perlakuan tersebut menghasilkan warna yang menarik dan 
tidak pucat (merah kecoklatan) , aroma khas bawang merah tercium kuat, rasa khas bawang merah yang kuat dan 
teksturnya tidak terlalu padat.
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ABSTRACT
The influence of shallots explant var. Bima Brebes and concentration antiviral ribavirin on growth and 

development. Shallots (Allium ascolonicum L) are included in the genus Allium were vegetative propagated 
through bulbs. Results of some experiment if the seed bulbs has been infected by viral diseases will be carried on 
the next generation. Activity were conducted at tissue culture Laboratory of IVEGRI on May to October 2016. The 
aims of experiment was to observed the effect of shallots explant variety Bima Brebes and antiviral ribavirin in MS 
Medium. The design of experiment RCBD with each treatment consist of 20 test tube. As treatment (1) explant 
source : meristemtic  tissue  and shoot tip. (2) Media composition  MS + supplement (sucrose 30 g/l + IAA 2 mg/l + 
Kinetin 2 mg/l + GA3 0.01 mg/l   + agar 6 g/l , pH 5.7) + anti viral Ribavirin ( 0,5,10,15, 20, 30 mg/l). The results of 
experiment (1) Added antiviral Ribavirin in MS medium will inhibit plantlet growth either from explant shoot tip 
or meristem, (2) Percentage of contamination due to 8 weeks after inoculation (8WAI) 20- 40%, generally source 
of contamination carried from explant material. (3) The results virus infected of plantlet by serological ELISA test, 
the added of antiviral were not optimal on shallots plantlets for elimination viruses.

Keywords: Shallots (Allium ascolonicum L), Antiviral Ribavirin,  Meristem, shoot tip.

PENDAHULUAN
Di Indonesia perbanyakan bawang merah (Allium ascolonicum L), yang termasuk dalam genus Allium 

diperbanyak secara vegetative. Akibatnya apabila tanaman induk yang telah terinfeksi oleh penyakit sistemik 
terutama virus akan terbawa pada tanaman berikutnya.

Menurut hasil penelitian  Gunaeni et al ( 2011), di Indonesia penyakit virus yang terdeteksi menyerang 
bawang merah adalah OYDV (Onion Yellow Dwarf Virus), LYSV (Leek Yellow Stripe Virus), SYSV (Shallots 
Yellow Stripe Virus) dengan insiden serangan berkisar antara 29.75 – 76.30%. Penelitian Walkey et al (1987), 
virus dapat mengurangi produksi antara 25 – 50 % penyakit virus yang sudah menginfeksi akan terus berkembang 
secara turun temurun.

Eliminasi penyakit virus dapat dilakukan melalui pendekatan in konvensional dengan teknik kultur jaringan 
yang dikombinasikan dengan thermoterapi/pemanasan/heat treatment, chemotheraphy/penggunaan antiviral 
Ribavirin. Kombinasi teknik ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas benih yang dihasilkan. Antiviral 
Ribavirin merupakan bahan kimia yang dapat ditambahkan ke media tumbuh aseptik untuk menghambat 
perkembangan virus tanaman.

Teknik kultur jaringan tanaman adalah perbanyakan in konvensional, dimana teknik ini merupakan suatu alat 
perbanyakan tanaman yang dilakukan dalam media buatan secara aseptic. Prinsip dasar dari kultur jaringan adalah 
teori sel yang dikemukakan oleh Scheiden dan Schwann bahwa sel merupakan unit biologis terkecil yang dapat 
melakukan aktifitas hidup, reproduksi dan tumbuh (Bidwell, 1979, Ayabe dan Sumi, 1998, Abo El Nil, 1977).

Pada teknik kultur jaringan bahan tanaman explants yang ditumbuhkan pada media tumbuh aseptic dikatakan 
lulus hidup, jika terjadi peningkatan jumlah sel yang ada atau explants menjadi massa yang lebih besar (Evans dan 
Sharp dalam Thrope, 1981).

Tanaman bawang merah yang termasuk dalam keluarga Allium yang diperbanyak secara vegetative melalui 
umbi. Di Negara-negara maju perbenihan bawang sudah dilakukan secara in vitro/ mikropropagasi atau in 
konvensional baik untuk tujuan peningkatan mutu atau hanya perbanyakan tanaman (Abo El Nill, 1977).

Dalam perbanyakan secara in konvensional melalui kultur jaringan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 
media tumbuh, genotype asal explants atau donor explants (Buitevelld, et al 1994; Eady et al 1998, Zheng et al, 
1998).

Dalam kegiatan ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari penambahan antiviral Ribavirin pada media MS 
terhadap pertumbuhan shoot tip dan jaringan meristem bawang merah cv. Bima Brebes. Dalam memproduksi 
material tanaman bebas penyakit terutama virus dengan  menggunakan teknik kultur jaringan yang dikombinasikan 
dengan chemotheraphy (antiviral Ribavirin).
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Balai Penelitian Tanaman Sayuran pada bulan Mei 

s.d Oktober 2016.  Bahan tanaman/bahan explant menggunakan cv. Bima Brebes dengan ukuran explants shoot 
tip : jaringan meristematik dengan beberapa daun primordial dan jaringan meristem : jaringan meristem 0.3-0.5 
mm dengan 2 daun primordial.
Tahapan penelitian dilakukan sebagai berikut :
1. Sterilisasi bahan explants.
 Bawang merah yang telah pecah dormansi dan  terinfeksi virus , hasil uji  serologi  DAS ELISA  dari  virus 

OYDV, SYSV, dicuci lalu dikupas dan diambil bagian tunas. Tunas tersebut dicuci kembali di larutan 
deterjent, bilas 3 – 5 kali dengan aquadest. Celupkan tunas bawang merah ke alkohol 70% dan rendam 
dalam larutan chlorox 25% selama 15 menit. Bilas kembali dengan aquadest steril 3 – 5 kali lalu pindahkan 
ke cawan petri steril.

2. Penumbuhan shoot tip dan jaringan meristem
 Explant sebelum diberi perlakuan ditumbuhkan pada media tumbuh in vitro MS + MS vits + supplement 

(gula 30 g/l + GA3 0.01 mg/l + agar 6.5 g/l, pH 5.7 – 5.8). Penumbuhan explants dilakukan selama 2 – 3 
minggu sampai dengan plantlet mempunyai 2 – 3 daun. 

 Penanaman dilakukan di lingkungan steril (laminar airflow cabinet/LAFC), ditanam/diinokulasi di tabung 
reaksi 15 x 150 mm dengan  volume media 5 ml. Kultur diinkubasikan diruang kultur dengan temperatur 
22 – 24 oC, photoperiode 16 jam terang, 8 jam gelap.

3. Perlakuan antiviral Ribavirin.
 Setelah explants tumbuh menjadi plantlet dengan  daun 2 – 3 helai dipindahkan ke media perlakuan :

a. Media M1: MS + MS vits + sucrose 30 g/l + IAA 2 mg/l + Kinetin 2 mg/l  + GA3 0.01 mg/l + agar 
6 g/l + Ribavirin 0 mg/l, pH 5.7 – 5.8.

b. Media M2: MS + MS vits + sucrose 30 g/l + IAA 2 mg/l + Kinetin 2 mg/l  + GA3 0.01 mg/l + agar 
6 g/l + Ribavirin 5 mg/l, pH 5.7 – 5.8.

c. Media M3: MS + MS vits + sucrose 30 g/l + IAA 2 mg/l + Kinetin 2 mg/l  + GA3 0.01 mg/l + agar 
6 g/l + Ribavirin 10 mg/l, pH 5.7 – 5.8.

d. Media M4: MS + MS vits + sucrose 30 g/l + IAA 2 mg/l + Kinetin 2 mg/l  + GA3 0.01 mg/l + agar 
6 g/l + Ribavirin 15 mg/l, pH 5.7 – 5.8.

e. Media M5: MS + MS vits + sucrose 30 g/l + IAA 2 mg/l + Kinetin 2 mg/l  + GA3 0.01 mg/l + agar 
6 g/l + Ribavirin 20 mg/l, pH 5.7 – 5.8.

f. Media M6: MS + MS vits + sucrose 30 g/l + IAA 2 mg/l + Kinetin 2 mg/l  + GA3 0.01 mg/l + agar 
6 g/l + Ribavirin 30 mg/l, pH 5.7 – 5.8.

Setiap perlakuan ditanam 20 tabung reaksi 25 x 200 mm dengan volume media 10 ml media perlakuan. 
Pengamatan dilakukan secara visual pada 10 tabung reaksi yang diambil secara acak terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan dari plantlet. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan secara visual dari pertumbuhan dan perkembangan perlakuan antiviral Ribavirin pada 

bawang merah cv. Bima Brebes didapatkan sebagai berikut : 

Tabel 1. Persentase tumbuh dan kontaminasi

Perlakuan

Pengamatan
4 MST 6 MST 8 MST

Jml
kultur

%
tumbuh

%
kontaminasi

Jml
kultur

% 
tumbuh

%
kontaminasi

Jml 
kultur

% 
tumbuh

%
kontaminasi

M1 20 80 20 16 87.5 12.5 14 85.71 14.29
M2 20 85 15 17 94.12 5.88 16 87.50 12.50
M3 20 90 10 18 88.89 11.11 16 93.75 6.25
M4 20 90 10 18 94.44 5.56 17 88.24 11.76
M5 20 90 10 18 88.89 11.11 16 93.75 6.25
M6 20 90 10 18 94.44 5.56 17 94.12 5.88

Keterangan : % = Jumlah tumbuh/kontaminasi dibagi  jumlah kultur 
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Kontaminasi umumnya disebabkan oleh bakteri dan jamur, perlakuan antiviral Ribavirin secara visual tidak 
berpengaruh pada persentase kontaminasi.

Dalam kultur jaringan kontaminasi merupakan kendala utama , sumber kontaminasi umumnya terbawa dari 
sumber explants, teknik penanaman yang kurang baik atau lingkungan diruang kultur saat inkubasi tanaman, 
sampai dengan 6 WAI (weeks after inoculation) rata-rata jumlah kultur yang terkontaminasi ≥ 45% yaitu 46.79 
% untuk perlakuan M1, persentase kontaminasi pada saat 2 WAI (M3.M4,M5,M6) sama yaitu 10% dan terus 
berkurang sampai dengan 6 WAI. Disini dapat dikatakan sumber kontaminan terbawa dari sumber explants. 
Sterilisasi permukaan bahan explants belum mencukupi untuk menghilangkan sumber kontaminasi di permukaan 
umbi bawang sumber explants.

Penelitian kultur jaringan kontaminasi merupakan faktor pembatas dalam keberhasilan. Sumber kontaminan 
ini dapat berasal dari (Gunawan,1988; Armini et al, 1992), (1) bahan explants baik internal maupun external; (2) 
organisme kecil yang masuk kedalam media; (3) peralatan kurang steril; (4) lingkungan kerja dan ruang kultur 
yang tidak menunjang; (5) kecerobohan dalam pelaksanaan. Bahan tanaman/sumber explants yang terbebas dari 
kontaminan merupakan langkah yang sangat penting. Kontaminan hidup dapat berupa cendawan, bakteri. Bila 
kontaminan tidak dihilangkan pada media tumbuh yang mengandung gula, vitamin, mineral, kontaminasi terutama 
cendawan, bakteri akan tumbuh secara cepat.

Explant yang tertutupi kontaminan akhirnya mati, dapat sebagai akibat langsung dari serangan cendawan, 
bakteri atau secara tidak langsung akibat persenyawaan toksik yang diproduksi cendawan, bakteri. Beberapa 
jenis tanaman ditemukan juga kontaminasi yang berasal dari dalam jaringan tanaman (internal) terutama bakteri. 
Kontaminan internal ini sangat sulit diatasi dengan sterilisasi permukaan. Dalam sterilisasi bahan tanaman hal 
penting yang harus diperhatikan adalah bahan sterilan tidak mematikan dari sel-sel tanaman atau kontaminan harus 
dihilangkan tanpa mematikan sel sel tanaman tersebut.

Kontaminasi umumnya disebabkan oleh bakteri dan jamur. Perlakuan antiviral Ribavirin secara visual tidak 
berpengaruh pada persentase kontaminasi. Dalam kultur jaringan kontaminasi merupakan kendala utama pada 
keberhasilan untuk beregenerasi. Sumber kontaminan  umumnya  terbawa dari sumber  explants, teknik penanaman 
yang kurang baik atau lingkungan ruang inkubasi  atau saat inokulasi.                

Dalam teknik kultur jaringan /kultur in vitro bahan explants yang terbebas dari sumber kontaminan merupakan 
langkah yang sangat penting. Kontaminan hidup dapat berupa cendawan, bakteri.  Bila kontaminan tidak dihilangkan 
pada media tumbuh yang mengandung gula, vitamin, mineral sumber kontaminan terutama cendawan, bakteri 
akan tumbuh secara cepat. Explants yang tertutupi kontaminan akhirnya akan mati/tidak berkembang. Sebagai 
akibat langsung dari serangan cendawan, bakteri atau secara tidak langsung akibat persenyawaan toksik yang 
diproduksi oleh cendawan atau bakteri.

Menurut George dan Sherington (1984), perbanyakan tanaman secara in vitro memiliki banyak keuntungan 
diantaranya (1) bahan tanaman yang diguakan lebih kecil sehingga tidak merusak pohon induk (2) lingkungan 
tumbuh dalam kultur in vitro aseptic dan terkendali, (3) kecepatan perbanyakan tinggi, (4) dapat menghasilkan 
benih bebas penyakit dari induk yang sudah mengandung pathogen internal dan (5) membutuhkan tempat yang 
relative kecil untuk menghasilkan benih dalam jumlah besar.

Tabel 2. Persentase plantlet tumbuh normal dan abnormal

Perlakuan

Pengamatan
4 MST 6 MST 8 MST

Jml
kultur

normal 
(%)

abnormal
(%)

Jml
kultur

Normal
(%)

Abnormal
(%)

Jml 
kultur

Normal
(%)

Abnormal
(%)

M1 16 81.25 18.75 14 92.86 7.14 12 100 0
M2 17 88.24 11.76 16 87.50 12.50 14 92.86 7.14
M3 18 83.33 16.67 16 87.50 12.50 15 93.33 6.67
M4 18 77.78 22.22 17 64.71 35.29 15 73.33 26.67
M5 18 72.22 27.78 16 62.50 37.50 15 60 40
M6 18 72.22 27.78 17 52.94 47.06 16 50 50

Keterangan : % = Jumlah  kultur normal atau abnormal dibagi  jumlah kultur 

Dalam kultur jaringan selain unsur hara makro, mikro dan supplement baik sumber karbohidrat atau zat 
pengatur tumbuh, sumber explants (ukuran, varietas) akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 
explants /regenerasi explants. Menurut Shen et al (2008) dan George et al (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan pada metode kultur jaringan diantaranya yaitu sumber explants (bagian tanaman 
yang dikulturkan, varietas), media tumbuh, Zat pangatur tumbuh dan lingkungan fisik kultur.
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Pertumbuhan dan perkembangan explants di dalam kultur in vitro dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 
sangat complex yaitu (a) faktor genetik, (b) nutrisi : air, unsur makro, mikro serta sumber karbohidrat, (c) faktor 
fisik : cahaya, suhu, pH media tumbuh, konsentrasi O2 dan CO2,(d) asam organik, zat pengatur tumbuh, asam 
amino dan vitamin. Keberhasilan perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan dipengaruhi juga oleh 
respon kultivar (genotype), jenis explants, perlakuan pada explants dan komposisi media yang digunakan (George 
et al 2008; Geier, 1990).

Persentase abnormal asal explants jaringan meristem selalu lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan dari asal 
explants yang telah diberi perlakuan antiviral Ribavirin dan ukuran dari explants yang berpengaruh pada 
pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Geier (1990) dan Theng (1997), menyatakan 
bahwa pemilihan explants dalam kultur jaringan berperan penting dalam keberhasilan, dan pemilihan explants ini 
berkaitan erat dengan kemampuan regenerasi. 

Tabel 3. Pengamatan pertumbuhan plantlet.

Perlakuan
Pengamatan

Jumlah tunas Jumlah daun Jumlah  akar
4 MST 6 MST 8 MST 4 MST 6 MST 8MST 4 MST 6MST 8 MST

Explant
Jaringan
Meristem 0.35 0.44 0.50 0.70 1.85 2.73 0 0.50 0.70

Shoot tip 0.40 0.41 0.46 0.93 1.70 2.70 0 0.20 0.37
Anti viral

M1 0.30 0.48 0.65 0.15 2.30 3.5 1.20 1.2 1.50
M2 020 0.35 0.40 0.80 1.75 3.0 0 0.8 1.20
M3 0.20 0.40 0.55 0.50 1.51 2.51 0 0.7 1.30
M4 0.50 0.55 0.60 0.30 1.20 1.60 0 0.5 0.50
M5 0 0.10 0.20 0 1.0 1.50 0 0 0
M6 0 0.15 0.10 0 0.5 0.50 0 0 0

Pengamatan jumlah daun dan akar didapatkan asal explants secara visual berpengaruh semakin besar ukuran 
explants jumlah daun, akar akan semakin besar. Pada perbanyakan tanaman melalui kultur in vitro, respon dari 
explants bervariasi bergantung pada komponen kondisi kultur (komponen media tumbuh, unsur yang ditambahkan 
di media), jenis explants (kultivar, ukuran, asal explants). Seringkali kombinasi dari dua atau lebih komponen 
tersebut yang diaplikasikan secara stimultan maupun parsial diperlukan untuk meningkatkan respon dari explants. 
Menurut  Welander (1985) dan Noiton et al (1992), untuk meningkatkan pertumbuhan akar dari plantlet dapat 
dilakukan dengan sub kultur explants  pada  media yang sama. Dengan sub kultur disamping mengubah explants 
yang sulit berakar menjadi lebih mudah berakar, tetapi juga menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan 
regenerasi dan pertumbuhan plantlet. 

Beberapa faktor utama yang menjadi kunci keberhasilan dalam kultur in vitro adalah (a) sumber explan, 
(b) media dasar dan ZPT, (c) lingkungan fisik dan (d) sistim regenerasi (Wattimena et al, 2011). Selain 4 faktor 
tersebut genotype tanaman juga mempengaruhi tingkat keberhasilan kultur in vitro. Umumnya setiap genotype 
dapat memberikan respon yang berbeda terhadap perlakuan explants dan formulasi media (Hoque and Mansfield, 
2004; Lu and Bridgen, 1996). Penggunaan explants, media dasar, perlakuan asal explants, lingkungan tumbuh 
serta sistim regenerasi yang tepat diduga dapat meningkatkan daya multiplikasi tanaman.

Pada bawang merah regenerasi tanamannya dipengaruhi oleh beragai faktor seperti media, genotype dan 
asal explants (Buitteved et al, 1994; Eady et al, 1998; Zheng et al, 1998). Ketidak berhasilan explants untuk 
berdifferensiasi mungkin diakibatkan oleh factor fisiologi explants, faktor genetik yang tidak bersifat totipoten 
(Thomas and Davey, 1975; Mantell et al, 1985).

Pembentukan bakal tunas dari tanaman yang diperbanyak secara in vitro, dipengaruhi oleh berbagai faktor 
(Shen et al, 2008), diantaranya komposisi media tempat explants ditumbuhkan. Dimana dalam penelitian ini 
menggunakan media MS ditambah supplement, antiviral Ribavirin ternyata dapat menghambat pertumbuhan 
tunas. Selain itu dipengaruhi pula oleh jenis dan intensitas cahaya yang diterima oleh explants (Moreire-Dias et 
al, 2008; Seabrook, 2005; Sunandahumari et al, 2005). Cahaya merah merupakan jenis cahaya yang berpengaruh 
terhadap regenerasi dan pembentukan tunas (Moreire da Silva and Debergh,1997). 

Jumlah daun explants bawang merah cv. Bima Brebes, penambahan antiviral Ribavirin secara visual terlihat 
semakin tinggi konsentrsasi  pada umumnya jumlah daun akan semakin kecil kecuali pada perlakuan media B 
(antiviral  Ribavirin 5 mg/l). Rata-rata jumlah daunnya rendah dikarenakan banyak kultur yang terkontaminasi 
bakteri dan jamur. Dari hasil ini terlihat bahwa kontaminasi merupakan kendala dalam perbanyakan dengan teknik 
kultur jaringan (Gunawan, 1988; Armini et al,1992, Badoni and Charma, 2010). 
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Hasil penelitian Gunaeni et al (2011), melaporkan penyakit virus pada bawang di Indonesia yang terdeteksi 
adalah SYSV, gabungan OYDV dan SYSV. Demikian pula hasil penelitian Diekmann (1997), kelompok virus 
yang umum menyerang bawang-bawangan  berasal dari Carla - virus, Poty-virus dan Allexi – virus. Virus utama 
pada tanaman bawang diantaranya SLV, OYDV, SYSV dan LYSV.

Infeksi campuran beberapa virus merupakan fenomena yang sering ditemukan pada penyakit yang disebabkan 
oleh virus. Menurut Van Dijk (1993), infeksi virus pada bawang-bawangan akan terakumulasi dari satu generasi 
ke generasi berikutnya. Virus yang terbawa umbi benih dapat menyebabkan pertumbuhan akan terhambat karena 
virus berkembang  bersama dengan pertumbuhan tanaman. 

Tabel  4.  Hasil uji virus plantlet bawang merah

Perlakuan
Pengamatan

Jml kultur
Jml kultur terinfeksi

Total % terinfeksi
OYDV SYSV

M1 12 6 4 10 83.33 %
M2 13 7 3 10 76.92 %
M3 14 5 6 11 78.57 %
M4 11 4 4 8 72.73 %
M5 9 3 3 6 66.67 %
M6 8 2 3 5 62.50 %

Keterangan : % = Jumlah  kultur terinfeksi dibagi  jumlah kultur 

Hampir semua kultur masih terinfeksi OYDV dan SYSV, persentase tertinggi yang masih terinfeksi adalah 
perlakuan media M1(antiviral Ribavirin 0 mg/l). Perlakuan Media M2 (antiviral Ribavirin 5 mg/l) dan Media 
M3 (antiviral ribavirin 10 mg/l), persentase yang terinfeksi hampir sama. Dalam penelitian ini walaupun di 
media MS telah ditambahkan antiviral Ribavirin, tetapi tidak menurunkan persentase plantlet yang terinfeksi 
virus OYDV, SYSV. Plantlet yang terinfeksi virus masih terdeteksi hal ini mengindikasikan bahwa penambahan 
antiviral Ribavirin belum optimal, sehingga pada saat explants ditanam pada media regenerasi partikel virus masih 
terbawa. 

Hasil uji virus dengan  serologi DAS ELISA, persentase plantlet  terinfeksi  masih tinggi. Menurut Zaitlin 
and Palukautis (2000), virus masih terdeteksi hal ini mengindikasikan bahwa perlakuan antivirus Riabvirin pada 
bahan explants bawang merah cv, Bima Brebes belum optimal untuk mengeliminasi virus. Sehingga saat explants 
ditanam pada media secara in vitro di media regenerasi pertikel virus masih terbawa. 

KESIMPULAN
Dalam kegiatan ini dapat diambil kesimpulan : 

1. Penambahan antiviral Ribavirin  pada media belum MS + suplemen belum optimal dapat membebaskan 
plantlet cv. Bima Brebes dari penyakit virus.

2. Secara visual terlihat peningkatan konsentrasi antiviral Ribavirin menghambat pertumbuhan plantlet cv. 
Bima Brebes. 

3. Persentase kontaminasi pada umur 4 MSI sampai dengan 8 MSI cv. Bima Brebes  46.79%, umumnya 
sumber kontaminan terbawa dari explants.

4. Penambahan antiviral Ribavirin menurunkan persentase explants bawang merah cv. Bima Brebes tumbuh 
dan berkembang. 
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ABSTRACT
The effect BAP and sucrose in induction micro tubers of garlic (Allium sativum L) var. Lumbu Hijau . Garlic 

(Allium sativum L) are included in the genus of Allium which is vegetatively propagated through tubers/bulbs. 
In the developed countries garlic seed has been done by in vitro propagation (micro propagation) either for the 
purpose of quality improvement or just multiplication. The activities aims to see the effect of the addition of 
BAP and sucrose in bulbs/ micro tubers induction. Its conducted on May to September 2015 in the Tissue culture 
Laboratory of IVEGRI. The treatment for induction micro tubers/micro bulbs were media B5 + B5 vits + 1.75 
IAA + 2.2 mg/l Kinetin + 0,1 mg/l GA3 + sucrose ( 30,60,90,120 g/l) + BAP ( 0,1,2,3,4 mg/l) + agar 6 g/l , pH. 
5.8. The experiment design were RCBD with 10 replication, and observation of plantlets growth and development 
, results of experiment showed that the addition of BAP and sucrose on B5 + supplement media influenced the 
induction of micro tubers/micro bulbs. Quality of plantlet visually effect on induction of micro tubers/micro bulbs 
and statistical analysis there were no interaction between treatment BAP and sucrose.
Keywords: Garlic (Allium sativum L), sucrose, BAP, Micro tubers/micro bulbs. 

PENDAHULUAN
Tanaman bawang putih (Allium sativum L) termasuk dalam genus Allium yang diperbanyak secara vegetative. 

Di Negara-negara maju perbenihan bawang putih sudah dilakukan secara in vitro/mikropropagasi/ in konvensional 
baik untuk tujuan peningkatan mutu atau hanya perbanyakan tanaman (Abo El Nil, 1977, Armini et al. 1992).

Pada perbaikan sistim perbenihan ada berapa teknik yang dapat digunakan diantaranya perbanyakan dengan 
teknik mikropropagasi baik yang menghasilkan matri berupa planlet atau umbi mikro. Produksi umbi mikro ini 
dapat membantu pemecahan alam tingginya tingkat kegagalan aklimatisasi dari planlet. Selain itu umbi mikro ini 
mempunyai beberapa keuntungan diantaranya penangana lbih mudah terhadap penyimpanan matri dan penanaman 
berikutnya. Dari beberapa hasil penelitian pembentukan umbi mikro secara in vitro mempunyai beberapa 
keuntungan bahan yang tanaman yang dibutuhkan lebih sedikit, lingkungan tumbuh aseptik dan terkendali, dapat 
diproduksi sepanjang tahun (Gunawan, 1987; Lapita and Patena , 1992).

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa konsentrasi sukrose, dimana menurut Zamora et al (1994) dengan 
peningkatan/penambahan konsentrasi sumber karbohidrat seperti gula, sukrose, mannitol akan meningkatkan 
tekananan osmotic media. Dengan meningkatnya tekanan osmotik akan mempengaruhi penyerapan unsur hara 
yang akan mempengaruhi terbentuknya umi mikro.

Penambahan BAP dalam media tumbuh akan meningkatkan induksi umbi mikro dan meningkatkan kualitas 
dari umbi mikro yang dihasilkan (Anushi et al, 2000). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah peningkatan kualias 
dan kuantitas umbi mikro bawang putih dengan penambahan sukrose dan hormon tumbuh BAP.

BAHAN DAN METODE
Kegiatan penelitian dilaksanakan di labratoriu kultur jaringan Balai Penelitian Tanaman Sayuran pada bulan 

Mei s.d September 2015 dalam penelitian ini menggunakan media :
a. Induksi tunas : B5+ B5vits + 1.75 mg/l IAA + 2.2 mg/l Kin +0.1 mg/l GA3 + sukrose 30 g/l + agar 6 g/l pH 

5.8.
b. Induksi umbi mikro :
 B5+ B5vits + 1.75 mg/l IAA + 2.2 mg/l Kin + 0.1 mg/l GA3 + sukrose (30,60,90,120 g/l) + BAP (0,1,2,3,4 

mg/l) + agar 6 g/l pH 5.8.
 Komposisi media yang dipergunakan ada 20 komposisi media, setiap perlakuan diulang 10 kali dengan 

rancangan RAK, wadah/container yang dipergunakan tabung reaski berukuran 25 x 200 mm dengan volume 
media 10 ml.



22

Pengaruh Penambahan BAP dan Sukrose dalam Induksi Umbi Mikro Bawang Putih 
(Allium sativum L) Varietas Lumbu Hijau

Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

c. Persiapan explant
 Siung bawang putih varietas Lumbu Hijau yang sudah pecah domansinya dikupas dan diambil tunasnya. 

Tunas tersebut dicuci dilarutan deerjent /sabun dan dibilas 3 – 5 kali dengan aquadest steril. Celupkan tunas 
tersebut kedalam alcohol 70% dan direndam dilarutan khlorox 25% selama 15 menit. Bilas kembali dengan 
aqudest steril 3 – 5 kali, pindahkan ke cawan petri steril.

d. Pengambilan explant.
 Untuk pengambilan jaringan merisematik/shoot tip dilakukan diruang steril (LAF/Laminer airflow cabinet) 

dibawah bnokuler dengan pembesaran 25 – 40 kali. Kultur ditempatkan diruang inkubasi dengan suhu 20 – 
24 oC, photoperiode 16 jam terang, 8 jam gelap.

e. Pengamatan 
 Untuk pengamatan dilakukan terhadap tanaman yaitu jumlah tunas, jumlah daun, jumlah akar, jumlah umi 

mikro.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari pngamatan pertumbuhan plantlet bawang putih varieas Lumbu hijau dan produksi umbi mikro, 

didapatkan antara perlakuan sukrose dan penambahan BAP pada media B5 tidak terdapat intraksi. 

Tabel 1.  Perlakuan konsentrasi BAP dan Sukrose terhadap pertumbuhan (jumlah tunas, daun, akar dan umbi 
mikro) umur 6 MST setelah induksi umbi mikro.

Perlakuan
Pengamatan

Jumlah tunas Jumlah daun Jumlah akar Jumlah umbi mikro
BAP : 0 mg/l 0.65 a 2.70 a 0.95 a 0.20 b

1 mg/l 0.60 a 2.35 a 0.95 a 0.15 c
2 mg/l 0.70 a 2.65 a 1.20 a 0.25 b
3 mg/l 0.75 a 2.80 a 1.35 a 0.40 a
4 mg/l 0.70 a 2.65 a 1.30 a 0.30 b

Sukrose: 30 g/l 0.80 b 3.20 b 1.12 b 0.0 f
60 g/l 0.64 b 2.40 b 0.96 b 0.20 e
90 g/l 0.56 b 2.16 b 1.28 b 0.28 e
120 g/l 0.72 b 2.76 b 1.40 b 0.56 d

BxS ns ns ns ns
Keterangan:  Nilai rata-rata vertical yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak berganda Duncan 

taraf 5 %. 

Dalam tabel 1. Perlakuan konsentrasi BAP, sukrose hasil analisa statistic perlakuan ini tidak berpengaruh 
pada pertumbuhan tanaman (jumlah tuns, jumlah daun, jumlah akar), tetapi erpengaruh pada rata-rata jumlah 
umbi mikro dari palantlet bawang putih. Pada perlakuan BAP dan sukrose , konsentrasi akan mempengaruhi 
terbentuknya umbi mikro, disini terlihat semakin tinggi konsentrasi jumlah umbi semakin besar Hasil penelitian 
Anushiriet al (2000), konsentrasi sukrose tinggi akan mnghambat pertumbuhan dari plantlet bunga lily (Lilium sp), 
tetapi akan mendorong terbentuknya umbi mikro. 

Plantlet dari tanaman bawang putih yang ditransfer ke media pengumbian ini umumnya tidak berkembang. 
Menurut Rasco et al (1997), tanpa penambahan BAP akan meningkatkan jumlah tunas, plantlet akan tumbuh lebih 
vigor sampai dengan umur 6 MST jumlah umbi akan tumbuh hanya bebeapa dan secara visual terlihat satu plantlet 
hanya kan tumbuh satu umbi mikro.

Pertumbuhan plantlet pada media induksi umbi mikro ini sangat bergantung dari kondisi plantlet sebelu 
ditransfer ke media pengumbian, serta sangat bergantung pada komposisi media yang dipergunakan , lingkungan 
tumbuh dari plantlet (Shen et al., 2008)

Pada tabel 1. Pengaruh kombinasi perlakuan konsentrasi BAP dan sukrose terhadap rata-rata jumlah tunas, 
jumlah daun, jumlah akar, jumlah umbi mikro hasil analisa statistik antara perlakuan tidak berinteraksi. Walaupun 
secara visual terlihat bahwa kombinasi perlakuan BAP dan sukrose dengan konsentrasi tinggi akan meningkakan 
jumlah umi mikro. 
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Tabel 2. Rata-rata jumlah umbi mikro saat panen 

BAP
Sucrose

Rata-rata
S1 : 30 g/l S2 : 60 g/l S3 : 90 g/l S4 : 120 g/l 

0 mg/l 0.40 a 0.20 c 0.40 b 0.80 a 0.45 A
1 mg/l 0.20 b 0.60 a 0.40 b 0.80 a 0.50 A
2 mg/l 0 c 0.60 a 0.40 b 0.40 c 0.35 B
3 mg/l 0 c 0.40 b 0.20 c 0.60 b 0.30 B
4 mg/l 0.40 a 0.60 a 0.60 a 0.60 b 0.55 A
Rata-rata 0.20 C 0.48 B 0.40 B 0.64 A

Keterangan :  Nilai rata-rata vertical/horizontal yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak 
berganda Duncan taraf 5%. 

Dalam penagamatan pertumbuhan dan jumlah umbi ada beberapa perlakuan yang nilainya rendah sekali 
bahkan nol (tidak berumbi). Hal ini disebabkan kulur yang terkontaminasi jamur atau bakteri. Menurut Gunawan 
(1987), kontaminasi ini dapat disebabkan terbawa dari materi tanaman/bahan explant, teknik penanaman yang 
kurang baik atau lingkungan tumbuh dari explant. Selain itu pertumbuhan plantlet dan induksi umbi mikro ini 
sangat bergantung dari kondisi plantlet tersebut sebelum ditransfer ke media induksi umbi mikro dan komposisi 
media yang dipergunakan (Seabrook, 1993, George et al., 2008).

Pembentukan umbi mikro ini merupakan salah satu teknik dalam perbaikan sistim perbenihan, dimana teknik 
ini dapat membantu pemecahan dalam tingginya tingkat kegagalan aklimatisasi dari plantlet. 

Menurut Wattimena (1986) dan Gunawan (1987) dalam pembentukan umbi mkro ini sangat dipengaruhi oleh 
sifat genetik dari tanaman, komposisi media yang dipergunakan serta lingkungan tumbuh dari planlet tersebut. 
Pembentukan umbi mikro ini mempunyai beberapa keuntungan yaitu bahan tanaman yang dibutuhkan lebih 
sedikit, lingkungan tumbuh aseptik dan terkendali saat diproduksi.

Perlakuan sukrose antar perlakuan bebeda nyata, menurut Yasseen et al (1994), penambhan konsentrasi 
sukrose akan meningkatkan jumlah dan ukuran umbi mikro. Dalam penelitian ini trlihat bahwa rata-rata jumlah 
dan berat umbi mikro tertinggi didapatkan dari perlakuan sukrose 120 g/l (S4). 

Pada tabel 2, 3 kombinasi konsentrasi BAP dan sukrose terhadap rata-rata jumlah dan berat umbi mikro saat 
panen, hasil analisa statistic antara kedua perlakuan ini tidak berinteraksi. Secara visual terlihat bahwa semakin 
tinggi konsentrasi BAP dan sukrose akan meningkatkan jumlah dan berat umbi mikro bawang putih varietas 
Lumbu Hijau. 

Tabel 3. Rata-rata berat umbi (g) saat panen umbi mikro bawang putih var. Lumbu hijau

Konsentrasi 
BAP

Konsentrasi Sukrose
Rata-rata

S1 : 30 g/l S2 : 60 g/l S3 : 90 g/l S4 : 120 g/l 
0 mg/l 0.090 a 0.032 c 0.076 b 0.096 b 0.074 B
1 mg/l 0.038 c 0.114 a 0.074 b 0.132 a 0.089 A
2 mg/l 0 d 0.70 b 0.064 b 0.106 a 0.060 B
3 mg/l 0 d 0.074 c 0.028 c 0.114 a 0.054 C
4 mg/l 0.056 b 0.108 a 0.090 a 0.112 a 0.094 A
Rata-rata 0.038 C 0.087 B 0.066 C 0.107 A

Keterangan:  Nilai rata-rata vertical/horizontal yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak 
berganda Duncan taraf 5%. 

Menurut Seabrook (1993) dan Shen et al (2008) induksi umbi mikro bawang putih ini dipengaruhi oleh 
pertumbuhan dari tanaman in vitro/plantlet yang diinduksi ke media pengumbian, komposisi media induksi umbi 
mikro, photoperiode diruang inkubasi serta sifat genetik tanaman. 

Pada penelitian ini rendahnya jumlah umbi mikro disebabkan oleh beberapa kultur terkontaminasi bakteri dan 
jamur yang mengakibatkan plantlet mati sebelum membentuk umbi mikro. Sumber kontaminant ini dapat terbawa 
dari matri tanaman/explant atau teknik penanaman yang kurang baik dan dapat juga disebabkan oleh lingkungan 
tumbuh yang tidak menunjang.
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KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan :
1. Perlakuan konsentrasi BAP dan sukrose mempengaruhi induksi umbi mikro bawang putih (Allium sativum 

L) varietas Lumbu Hijau.
2. Induksi umbi mikro dipengaruhi oleh kualitas plantlet yang akan ditransfer ke media pengumbian.
3. Hasil analisa statistik antara perlakuan BAP dan sukrose tidak terdapat interaksi. Tetapi secara visual terlihat 

semakin tinggi konsentrasi BAP dan sukrose akan meningkatkan jumlah dan berat umbi mikro.
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ABSTRACT
CMV virus disease control by  using plant resistance induction (Sistemic Activated Resistance) is one 

alternative way of stimulating the formation of systemic resistance in plants turned out to be resilience induced 
by using plant materials. This study aims to examines omeplant materials that can induce systemic resistance in 
controlling CMV viral diseases in plants chili. The experiments were conducted in the screen house and field 
experiment in Lembang from February–August 2016. Research at the home screen using the factorial randomized 
block design pattern consists of the first factor of 11 vegetable extract treatment (Eichhornia crassipes, Solms., 
Euchema alfaredzii, Doti., Nicotiana tabacum, Azadiracta indica, Clerodendrum japanicum, L.,  Leucaena glauca, 
L. Benth., Mirabilis jalapa, Amaranthus spinosus, Datura stramonium), Benzothiadiazole (for comparison) and 
of without giving the extract (control). The second factor of 3 times by mechanical in oculation of CMV virus 
namely 1,5 and 10 days after application of extracts. Research in the field using a randomized block design, plants 
that have got 11 planted in the field of induction treatment and repeated three times. Chilli varieties used Tanjung 
2. The results showed that: (1). Mirabilis jalapa and Clerodendrum japanicum, L. show inhibitory effect against 
CMV virus disease attacks better than other treatments. Suspected of plant defense genes chili can be powered 
using the inducer factor. (2). Extract Mirabilis jalapa and Clerodendrum japanicum, L. did not inhibit plant growth, 
the incidence and intensity of symptoms of CMV can be suppressed and increase crop yields by 20.07% – 40.44% 
over controls.

Keywords: Capsicum annuum L., induced systemic resistance, plant extracts, Cucumber Mosaic Virus

PENDAHULUAN
Cabai merah(Capsicum annuum L.) merupakan salah satu jenis sayuran yang cukup penting di Indonesia, selain 

memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi cabai merah juga sangat potensial secara ekonomis. Pemanfaatan cabai 
merah sebagi bumbu masak, bahan baku berbagai industri makanan, minuman, obat-obatan dan dapat dipasarkan 
dalam bentuk segar ataupun olahan menambah pentingnya komoditas tersebut untuk diusahakan(Sumarni et al. 
2003).

Serangan Cucumber Mosaik Virus (CMV) merupakan salah satu penyebab rendahnya hasil panen cabai di 
berbagai negara. Tanaman yang terinfeksi CMV memperlihatkan gejala mosaik kuning, malformasi pada daun dan 
tanaman menjadi kerdil. Gejala lainnya buah mengecil sampai 1/5 atau 1/10 nya dan warna merah buah matang 
tidak merata serta permukaannya bergelombang. Kehilangan hasil cabai varietas tertentu dapat mencapai 100 % 
bila terserang strain CMV yang ganas dan tanaman yang terinfeksi menjadi mati muda. CMV ditularkan oleh lebih 
dari 60 jenis kutudaun dan termasuk virus nonpersisten (Kennedy et al. 1962).

Penelitian CMV telah banyak dilakukan terutama dalam penanggulangannya melalui kultur teknis, 
pengendalian vektor secara non kimiawi dan juga penggunaan satelit Carna-5 sebagai vaksin kekebalan pada 
tanaman terhadap CMV (Zulverdi, 1996; Lussia et al. 1998; Gunaeni & Wulandari 2010). Penggunaan tanaman 
yang resisten terhadap CMV merupakan salah satu cara pengendalian hayati penyakit virus ini dan mempunyai 
kelebihan lain dibandingkan pengendalian dengan pestisida maupun kultur teknis. Ketahanan tanaman banyak 
berkaitan dengan proses fisiologi tanaman. Semua faktor yang berpengaruh pada proses fisiologi tanaman akan 
berpengaruh pula pada ketahanan tanaman, antara lain : umur tanaman, suhu, panjang hari, intensitas dan kualitas 
sinar, bahan-bahan mineral, hormon tanaman, kerusakan, keberadaan mikroorganisme atau adanya infeksi (Kuc 
1987).

Pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan induksi ketahanan tanaman (Systemic Activated 
Resistance) adalah salah satu alternatif cara merangsang terbentuknya ketahanan secara sistemik dan kondisi 
tanaman, seperti tidak terinfeksi patogen (Durrant et al. 2004). Mekanisme pertahanan dalam evolusi tanaman 
terbentuk secara alami yang membantu tanaman melindungi dirinya sendiri dari serangan penyakit. Pada tumbuhan 
yang tahan mampu membentuk fitoaleksin lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan rentan. 
Fitoaleksin ini tidak dapat menghambat invasi patogen serta tidak aktifnya gen pertahanan apabila tidak ada 
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rangsangan patogen (infeksi), maka manipulasi buatan terhadap sistem pertahanan tersebut diharapkan akan 
menginduksi timbulnya pertahanan tanaman. Gen pertahanan mengatur sintetis senyawa-senyawa metabolit 
sekunder, yang hanya efektif jika ada serangan patogen. Gen-gen pertahanan sering terlambat berfungsi atau 
produk yang disintesisnya tidak mencapai jumlah yang cukup untuk melawan patogen. Untuk menjadi efektif gen-
gen pertahanan memerlukan waktu yang cukup untuk mengekspresikan diri. Gen pertahanan supaya menjadi aktif 
perlu adanya faktor penginduksi. Ketahanan tanaman terhadap Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) ternyata 
dapat diinduksi dengan ekstrak tumbuhan. 

Verma et al. (1996), ekstrak tanaman non inang ternyata dapat menginduksi respon pertahanan tanaman yang 
sistemik terhadap virus. Ekstrak daun Clerodendrum aculeatum yang dicampur dengan suspensi virus digosokan 
pada daun bagian bawah tanaman tembakau cv. Samsun NN mampu menginduksi timbulnya respon pertahanan 
100 % secara sistemik pada seluruh bagian tanaman.  Beberapa penelitian untuk menstimulir terjadinya SAR 
dengan menggunakan senyawa kimia sintetik yang dapat mengaktifkan gen pertahanan tanaman (plant activator) 
adalah Benzothiadiazol (Agrios 1997).

Penelitian yang mengarah kepada induksi resistensi sistemik pada tanaman cabai terhadap infeksi virus dengan 
menggunakan bahan nabati perlu dilakukan dan diharapkan mendukung upaya untuk meningkatkan produksi cabai 
sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih pada agribisnis cabai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 
beberapa bahan nabati yang dapat menginduksi resistensi sistemik dalam mengendalikan penyakit virus CMV 
pada tanaman cabai. Hipotesis yang diajukan adalah beberapa bahan nabati dapat menginduksi resistensi sistemik 
tanaman cabai terhadap serangan penyakit virus CMV. 

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Balai Penelitian Tanaman Sayuran di Lembang dari bulan Februari sampai dengan 

Agustus 2016. Penelitian dilakukan dalam 2 tahap yaitu percobaan di rumah kasa dan di lapangan. Varietas cabai 
yang digunakan adalah Tanjung 2.

Percobaan Rumah Kasa
Percobaan di rumah kasa menggunakan Rancangan Acak Kelompok Pola Faktorial. Faktor pertama terdiri 

dari 9 ekstrak nabati dan 1 (satu) senyawa kimia sintetis yaitu : (1). Daun Eceng gondok (Eichhornia crassipes 
Solms), (2). Daun Rumput laut (Euchema alfaredzii Doti), (3). Daun Tembakau Xanthi nc yang mengandung 
Vaksin Carna–5, (4). Daun Nimba (Azadirachta indica), (5). Daun Pagoda (Clerodendrum japanicum L.), (6). 
Daun Lamtoro (Leucaena glauca L. Benth), (7). Daun Bunga pukul empat (Mirabilis jalapa), (8). Daun Bayam 
duri (Amaranthus spinosus), (9). Daun Kecubung (Datura stramonium). (10). Senyawa kimia sintetis sebagai 
pembanding Benzothiadiazole (plant activator), (11). Tanpa pemberian ekstrak (kontrol). 

Faktor kedua adalah waktu inokulasi virus CMV untuk mengukur efikasi inducer sebanyak 3 (tiga) level yaitu 
: 1, 5, dan 10 hari, masing-masing perlakuan 10  tanaman yang diulang 3 (tiga) kali.  

Aplikasi masing-masing perlakuan bahan nabati dilakukan dengan cara dibuat ekstrak dengan konsentrasi 50 
% (1 : 2) yaitu : 1 gram daun digerus kemudian ditambahkan 2 ml 0.01 M buffer phospat pH 7.0, kemudian  diperas 
untuk diambil cairan daunnya atau sapnya. Perlakuan tersebut di atas diaplikasikan secara mekanis yaitu dengan 
menginokulasikan  cairan perasan daun ekstrak nabati yang telah dicampur 5% karborundum 600 mesh (sebagai 
abrasive) pada 2 helai daun sejati (true leaf) kesatu dan kedua dari semaian cabai yang sudah memiliki 3 – 4 daun 
terbuka. Setelah dilakukan inokulasi 10 – 15 menit, daun cabai dibilas air bersih dengan menggunakan semprotan 
tangan untuk membersihkan karborundum yang menempel di daun. Kemudian tanaman diinokulasi dengan virus 
CMV pada 1, 5 dan 10 hari setelah inokulasi ekstrak. Sumber inokulum CMV sebelumnya diperbanyak pada 
tanaman tembakau Xanthi nc.

Percobaan di Lapangan
Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap produksi, tanaman yang sudah mendapat 10 perlakuan 

induksi, kemudian ditanam di lapangan satu minggu setelah induksi pada mikroplot dengan jarak tanam 40 cm 
x 60 cm. Setiap perlakuan terdiri atas 10 tanaman. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok dan 
tiap perlakuan diulang tiga kali. Pemeliharaan dan tindakan pencegahan terhadap serangan hama dan penyakit 
dilakukan berdasarkan ambang kendali sesuai keadaan pertanaman di lapangan. Peubah yang diamati ialah :
1. Tinggi tanaman, diukur dengan satuan cm, dari permukaan tanah sampai ujung titik tumbuh, dilakukan 

seminggu sekali.
2. Pengamatan terhadap keparahan infeksi virus pada tiap perlakuan dinyatakan dengan rumus sebagai 

berikut:
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I  = ? (n x v)  x 100 % 
N x V

 Di mana :  I : Intensitas gejala serangan; n : Jumlah tanaman yang termasuk ke dalam skala gejala tertentu; 
v : Nilai skala gejala tertentu (0 = tanaman sehat tidak menunjukkan gejala virus (0 %), 1 = tanaman 
menunjukkan gejala mosaik ringan (1 – 25 %), 2 = tanaman menunjukkan gejala mosaik, alur kuning 
terlihat jelas (kontras) (> 25 % - 50 %), 3 = tanaman menunjukkan mosaik berat dan terjadi perubahan 
bentuk pertumbuhan (> 50 % - 75 %), 4 = tanaman menunjukkan mosaik berat dan terjadi perubahan bentuk 
pertumbuhan dan tanaman kerdil sampai mati (> 75 % - 100 %); N : Jumlah tanaman yang diamati; V : Nilai 
skala keparahan gejala tertinggi

3. Uji Elisa dilakukan dengan menggunakan antiserum CMV. Sampel diambil dari tanaman yang secara visual 
tidak menampakkan gejala.

4. Hasil panen tanaman cabai yang ditanam di lapangan diamati terhadap bobot buah sehat dan sakit (sampel 
dan non sampel), jumlah buah sehat dan sakit (sampel dan non sampel).

Data hasil pengamatan dianalisis secara statistik, perbedaan antar perlakuan diuji dengan menggunakan uji 
Duncan’s pada taraf kepercayaan 5 %.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa Inkubasi CMV 
Pemberian 6 ekstrak nabati yaitu eceng gondok, rumput laut, tembakau, nimba, lamtoro dan kecubung pada 

tanaman cabai tidak berpengaruh dalam menekan munculnya gejala CMV. Hal ini disebabkan masa inkubasi 7 
hari tidak berbeda nyata dengan kontrol. Ekstrak pagoda dan bayam duri mampu memperlambat masa inkubasi 
gejala CMV, sedangkan ekstrak bunga pukul empat mampu menghambat munculnya gejala CMV karena gejala 
tidak nampak sampai akhir pengamatan (Gambar 1).

Periode (masa) inkubasi yaitu waktu antara permulaan infeksi dengan timbulnya gejala yang pertama. Namun 
demikian di dalam praktek sering dihitung mulai dari inokulasi sampai terbentuknya sporulasi pada gejala pertama 
tersebut hingga waktunya menjadi jauh lebih panjang. Hasil penelitian (Hersanti 2004 & Duriat 2008), rata-rata 
masa inkubasi gejala CMV pada tanaman cabai merah yang diinduksi bunga pukul empat yaitu 22 hari sampai 35 
hari pada tingkat konsentrasi yang diuji.
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Gambar 1. Masa inkubasi gejala CMV pada tanaman cabai setelah diinduksi berbagai ekstrak tanaman

Pengaruh Ekstrak Nabati Terhadap Pertumbuhan Tanaman Cabai
Tidak terjadi interaksi antara waktu inokulasi dan ekstrak nabati. Nampak waktu inokulasi ternyata 

berpengaruh terhadap tinggi tanaman yang diinokulasi CMV secara mekanis. Semakin mundur waktu inokulasi, 
tinggi tanaman cenderung lebih tinggi. Perbedaan secara nyata nampak pada waktu inokulasi 1 hari dengan yang 
lebih dari 5 hari (Tabel 1). 

Hal ini berhubungan dengan kesempatan bagi virus di dalam tubuh tanaman untuk bereplikasi karena virus 
bersifat parasit obligat walaupun dalam kondisi abiotik masih dapat hidup dan mengacaukan proses-proses 
metabolisme tanaman (Ping Xu et al. 2008). Keadaan ini juga tidak lepas dari lamanya virus CMV yang berada di 
dalam tanaman, dengan asumsi bahwa semakin lama virus berada di dalam jaringan tanaman akan semakin besar 
pengaruhnya terhadap tinggi tanaman. Akin & Nurdin (2003), tanaman cabai yang terinfeksi virus TMV dapat 
menurunkan pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman.
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Ekstrak nabati yang diuji tidak berdampak terhadap tinggi tanaman. Hal ini menyebabkan bahwa aplikasi 
ekstrak tanaman aman digunakan sebagai induser. Hasil penelitian Duriat (2008), tinggi tanaman cabai yang diberi 
perlakuan ekstrak eceng gondok, tembakau, nimba dan bunga pukul empat dan disuperinfeksi dengan virus Gemini 
menyebabkan tanaman lebih tinggi dari kontrol. 

Tabel 1.  Pengaruh waktu inokulasi CMV dan ekstrak nabati terhadap rata-rata tinggi tanaman cabai pada umur 
tanaman 21 hsi dan 28 hsi

Perlakuan
Tinggi tanaman pada pengamatan ke….(hsi) (cm)

21 28 
Waktu Inokulasi CMV
1 Hari 21,48 b 24,89 b
5 Hari 23,09 b 26,99 a
10 Hari 26,09 a 28,30 a
Ekstrak Nabati 
Eceng gondok (Eichhornia crassipes. Solms) 20,25 c 24,36 a
Rumput laut (Euchema alfaredzii Doti) 21,79 bc 25,58 a
Tembakau (Nicotiana tabacum 23,21 abc 26,67 a
Nimba (Azadirachta indica) 23,70 abc 26,96 a
Pagoda (Clerodendrum japanicum. L. ) 23,38 abc 27,17 a
Lamtoro (Leucaena glauca.L. Benth) 25,86  a 28,14 a
Bunga pukul empat (Mirabilis jalapa) 25,89 a 27,14 a
Bayam duri (Amaranthus spinosus) 26,01 a 27,23 a
Kecubung (Datura stramonium) 24,14 ab 27,22 a
Benzothiadiazole 24,03 ab 27,28 a
Tanpa ekstrak 20,82 bc 24,01 a
CV 14,4% 14,2%

Keterangan :  - hsi = hari setelah inokulasi. Angka rata-rata ditandai dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji 
Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %. 

Insidensi dan Keparahan Gejala Infeksi CMV
Hasil pengamatan insidensi infeksi CMV menunjukkan waktu inokulasi cenderung berpengaruh pada infeksi 

CMV. Jeda waktu antara aplikasi tumbuhan dengan inokulasi CMV pada tanaman cabai merah selama 1 hari tidak 
berbeda dengan waktu selama 5 hari (Tabel 2).

Pengaruh pemberian ekstrak nabati menunjukkan insidensi tertinggi pada tanaman yang diberi ekstrak eceng 
gondok, sedangkan pada ekstrak bunga pukul empat tidak menunjukkan adanya gejala infeksi CMV. Hal ini 
menunjukkan bahwa ekstrak tersebut mampu mencegah dan menghambat perkembangan penyakit CMV. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada periode waktu tersebut tanaman cabai merah belum mengandung 
sejumlah senyawa yang berperan dalam ketahanan, sehingga belum sepenuhnya tanaman tahan terhadap infeksi 
patogen, sehingga infeksi yang terjadi selama periode tersebut akan melemahkan dan mengganggu proses fisiologi 
tanaman (Kuc, 1987).

Waktu inokulasi merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan imunisasi, 
terutama mengenai waktu yang tepat untuk melakukan imunisasi, stadia bibit atau stadia benih dan waktu yang 
diperlukan tanaman untuk berubah menjadi tahan sebelum patogen menginfeksi. Makin lama waktu antara 
aplikasi agen penginduksi dan inokulasi penyakit, makin tinggi tingkat ketahanan yang diperoleh (Manandhar et 
al. 1998). 

Sumowiyarjo et al. (2001) bahwa ekstrak daun, bunga dan akar pukul empat (Mirabilis jalapa) dapat 
menghambat perkembangan penyakit CMV pada tanaman indikator C. amaranthicolor, di samping juga sebagai 
agen antiviral untuk menekan virus CMV pada tanaman cabai merah (Mafrukhin et al.  2001).
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Tabel 2.  Pengaruh ekstrak nabati dan waktu inokulasi CMV terhadap rata-rata insidensi infeksi CMV pada 
tanaman cabai

Perlakuan
Insidensi infeksi CMV pada pengamatan ke…(hsi)(%) 

7 14 21
Waktu Inokulasi CMV
1 Hari 12,73 a 21,21 a 21,21 a
5 Hari 8,18 a 10,15 b 16,97 a
10 Hari 0,00 b 0,00 c 0,00 b
Ekstrak Nabati
Eceng gondok (Eichhornia crassipes. Solms) 28,89 a 37,78 a 40,00a
Rumput laut (Euchema alfaredzii Doti) 8,89 bc 15,56 b 22,22 b
Tembakau (Nicotiana tabacum) 10,00 bc 14,44 b 17,22 b
Nimba (Azadirachta indica) 8,89 bc 15,56 b 17,22 b
Pagoda (Clerodendrum japanicum. L. ) 0,00 c 0,00 c 2,78 c
Lamtoro (Leucaena glauca.L. Benth) 2,22 c 2,22 c 6,67 bc
Bunga pukul empat (Mirabilis jalapa) 0,00 c 0,00 c 0,00 c
Bayam duri (Amaranthus spinosus) 0,00 c 4,44 c 4,44 c
Kecubung (Datura stramonium) 4,44 bc 7,22 bc 4,44 c
Benzothiadiazole 0,00 c 2,22 c 8,89 bc
Tanpa ekstrak 11,11 b 15,56 b 16,11 b
CV 18,50% 17,00% 16,20%

Keterangan :  - Data asal ditransformasi ke arc sin √x; - hsi = hari setelah inokulasi; - Angka rata-rata ditandai dengan huruf 
yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 % 

Pengamatan keparahan gejala ke 21 hari setelah induksi, tanaman cabai yang diperlakukan dengan ekstrak 
eceng gondok memperlihatkan gejala dengan keparahan yang tertinggi terlihat adanya fluktuasi keparahan infeksi 
CMV (Tabel 3). Hal ini diduga disebabkan pengaruh ekstrak belum nampak pada tanaman yang baru diinduksi, 
tetapi membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengaktifkan induksi ketahanan sistemik terinduksi pada 
tanaman.

Terinduksinya ketahanan cabai merah akibat ekstrak tumbuhan diduga disebabkan oleh semakin meningkatnya 
kandungan asam salisilat yang dapat memicu terekspresinya gen-gen PR-protein (Pathogenis Related Protein). 
Menurut Murphy et al. (2001), asam salisilat merupakan sinyal transduksi bagi ketahanan tanaman terhadap 
penyakit. Hersanti (2005) & Mayers et al. (2005), tanaman cabai yang diinduksi ketahanannya terhadap serangan 
CMV oleh Mirabilis jalapa menunjukkan rendahnya keparahan serangan CMV karena aktivitas enzim peroksidase 
2-10 kali dan kandungan asam salisilat 1,6 – 5 kali dibandingkan tanpa induksi.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Taufik et al. (2010), bahwa tanaman yang diberi Plant Growth 
Promotting Rhizobacteria (PGRS) atau terinfeksi CMV mampu meningkatkan konsentrasi sekunder metabolit 
seperti asam salisilat dan peroksidase sebagai respon ketahanan terhadap infeksi CMV.

Hal tersebut diakibatkan oleh jumlah dan ukuran daun yang bertambah, sedangkan daun yang terserang 
berguguran. Bertambahnya jumlah dan ukuran daun ini tidak berarti gejala luar penyakit CMV makin menghilang, 
melainkan dengan bertambahnya jumlah dan ukuran daun dapat mempengaruhi skoring, sehingga secara langsung 
mempengaruhi besar kecilnya nilai keparahan infeksi virus (Suganda et al. 2002). Selain itu tanaman yang 
terinfeksi CMV dapat mengalami kesembuhan (recovery) bahkan kesembuhan mungkin terjadi secara sempurna, 
tetapi tanaman yang sembuh hampir dapat selalu tetap terinfeksi selama hidupnya dan gejala dapat muncul kembali 
menjadi lebih berat dari waktu ke waktu berikutnya selama terjadinya penyakit (Bos 1983).
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Tabel 3.  Pengaruh waktu inokulasi CMV dan ekstrak nabati terhadap rata-rata keparahan gejala infeksi CMV 
pada tanaman cabai 

Perlakuan
Keparahan gejala CMV pada pengamatan ke..(hsi) (%)

7 14 21
Waktu Inokulasi CMV
1 Hari 4.55 a 15.15 a 17.27 a
5 Hari 2.58 ab 15.76 a 17.58 a
10 Hari 0.00 b 0.00 b 0.00 b
Ekstrak Nabati
Eceng gondok (Eichhornia crassipes. Solms) 8.89 a 33.89 a 34.44 a
Rumput laut (Euchema alfaredzii Doti) 3.33 b 17.78 b 21.67 b
Tembakau (Nicotiana tabacum) 3.89 ab 13.33 bc 15.00 bc
Nimba (Azadirachta indica) 4.44 ab 13.33 bc 11.11 c
Pagoda (Clerodendrum japanicum. L. ) 0.00 b 2.22 c 8.89 cd
Lamtoro (Leucaena glauca.L. Benth) 1.11 b 6.67 c 6.67 cd
Bunga pukul empat (Mirabilis jalapa) 0.56 b 0.00 c 0.00 d
Bayam duri (Amaranthus spinosus) 0.00 b 3.33 c 3.33 cd
Kecubung (Datura stramonium) 1.11 b 2.78 c 4.44 cd
Benzothiadiazole 0.00 b 8.33 c 6.67 cd
Tanpa ekstrak 2.78 b 11.67 bc 15.56 bc
CV 22,60% 16,70% 14,10%

Keterangan : - Data asal ditransformasi ke arc sin √x; - hsi = hari setelah inokulasi - Angka rata-rata ditandai dengan huruf yang 
sama tidak berbeda nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.

Uji Elisa
Uji Elisa dilakukan pada tanaman yang tidak bergejala setelah dilakukan inokulasi. Secara umum dari hasil 

uji Elisa menunjukkan semua perlakuan bereaksi positif dengan antiserum CMV (Tabel 4).

Tabel 4. Hasil uji Elisa tanaman yang diinduksi ekstrak nabati dan diinokulasi mekanis dengan CMV 

Perlakuan
Waktu inokulasi

1 hari 5 hari 10 hari
Eceng gondok + + +
Rumput laut + + -
Tembakau + + -
Nimba + + +
Pagoda + + -
Lamtoro + + -
Bunga pukul empat + - +
Bayam duri + + +
Kecubung + + +
Benzothiadiazole + + -
Tanpa ekstrak + + +

Keterangan : (+) = bereaksi dengan antiserum CMV; (-) = tidak beraksi dengan antiserum CMV 

Hasil Panen
Pengamatan hasil cabai merah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara tanaman yang 

diinduksi ekstrak bunga pukul empat dengan tanaman cabai yang tidak diinduksi (kontrol) (Tabel 5 dan 6). 
Tanaman dengan perlakuan rumput laut mempunyai bobot buah terendah dibandingkan dengan ekstrak nabati 
yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengiduksian tanaman cabai merah dengan ekstrak bunga pukul 
empat dapat menghambat penyakit CMV dan dapat mempertahankan hasil cabai merah.
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Tabel 5. Pengaruh ekstrak nabati terhadap rata-rata bobot buah cabai

Perlakuan 
 Bobot buah / 4 tanaman (g) Non Sampel / 6 tanaman (g) 

Total Bobot Buah 
 Buah Sehat  Buah Sakit Buah Sehat Buah Sakit 

Eceng gondok 1123,30 ab 141,70 c 1085,00 d 111,67 f 2.461,67
Rumput laut 1000,00 c 86,70 e 985,00 e 165,00 e 2.236,70
Tembakau 928,30 d 150,00 c 1011,70 e 326,67 ab 2.416,67
Nimba 1070,00 c 138,30 c 930,00 f 198,33 d 2.336,63
Pagoda 1098,30 b 91,70 e 1141,70 c 240,00 c 2.571,70
Lamtoro 940,00 d 121,70 d 1140,00 c 248,33 c 2.450,03
Bunga pukul empat 1063,30 b 266,70 a 1343,00 a 335,00 a 3.008,00
Bayam duri 920,00 d 255,00 a 823,00 g 296,67 b 2.294,67
Kecubung 1156,70 a 88,30 e 1200,00 b 198,33 d 2.643,33
Benzothiadiazole 896,70 d 141,70 c 1125,00 c 305,00 b 2.468,40
Tanpa ekstrak 726,70 e 196,70 b 896,70 f 321,67 ab 2.141,77
CV 25,50% 25,30% 27,30% 22,40%

Keterangan :  Angka rata-rata  ditandai denga huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada 
taraf 5 %.

Tabel 6. Pengaruh ekstrak nabati terhadap rata-rata jumlah buah cabai 

Perlakuan 
Sampel/4 tanaman Non Sampel/6 tanaman Total Buah 

Sehat 
Total Buah 

Sakit Buah Sehat Buah Sakit Buah Sehat Buah Sakit 
Eceng gondok 111,67 a   14,33 bc 106,00 c 14,33 d 217,67 28,66
Rumput laut 100,00 b   12,33 c 104,00 cd 22,67 cd 204,00 35,00
Tembakau   88,00 c   20,00 bc   93,33 cd 43,67 b 181,33 63,67
Nimba   86,33 c   17,00 bc   92,30 d 35,00 bc 178,63 52,00
Pagoda   99,33 bc   14,70 bc 124,00 a 31,67 c 223,33 46,37
Lamtoro   89,67 c   10,70 c 131,70 a 26,67 c 221,37 37,37
Bunga pukul empat 106,33 a   24,70 a 131,70 a 43,00 b 238,03 67,70
Bayam duri   88,33 c   35,70 a   93,00 cd 47,67 a 181,33 83,37
Kecubung   95,67 bc   12,30 c 112,30 bc 24,00 c 207,97 36,30
Benzothiadiazole   76,00 d 122,30 b 118,70 b 41,67 bc 194.70 163.97
Tanpa ekstrak   87,83 c   28,70 ab   98,30 cd 57,33 a 186.13 86.03
CV 22,50% 24,70% 25,16% 28,40%

Keterangan :  Angka rata-rata ditandai dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada 
taraf 5 %.

Tanaman dengan perlakuan rumput laut mempunyai bobot buah terendah. dibandingkan dengan ekstrak 
nabati yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa penginduksian tanaman cabai merah dengan ekstrak rumput 
laut tidak dapat menghambat penyakit CMV dan tidak dapat mempertahankan hasil cabai merah. Ketidakselarasan 
antara keparahan infeksi virus dengan hasil panen secara umum, mungkin disebabkan oleh banyaknya gangguan 
lain pada pertanaman cabai di lapangan (penyakit lain, hama, musim, dll) (Duriat 2010).

KESIMPULAN
1. Daun bunga pukul empat (Mirabilis jalapa) dan pagoda (Clerodendrum japanicum L.) menunjukkan 

efek penghambatan terhadap infeksi CMV yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. 
Diduga gen-gen pertahanan tanaman cabai merah dapat diaktifkan dengan menggunakan faktor penginduksi 
tersebut.

2. Ekstrak nabati daun bunga pukul empat dan pagoda tidak menghambat pertumbuhan, insiden dan keparahan 
gejala CMV dapat ditekan serta meningkatkan hasil panen sebesar 20.07 % - 40.44 % di atas kontrol.
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ABSTRACT
Satoimo (Colocasia esculenta (L) Scott var. antiquorum) is an Aracea family plant. It becomes a non-rice 

alternative food in some countries. The increasing demand of satoimo should be supported by seed provision 
continuously. In-vitro culture techniques is the reliable technology for plant seed propagation. Production of 
micro tuber through in-vitro culture is expected to promote the fulfillment of satoimo seed needs. The aim of this 
study to determine the effects of medium density and sucrose concentration for shoot multiplication and micro 
tuber induction through in-vitro culture. The experiments used Complete Randomized Design consisting of two 
factors. The first factor was the density of medium. There were 2 levels of density of medium: liquid and solid of 
Murashige and Skoog composition medium. The second factor was sucrose concentration. There were 4 levels of 
sucrose concentration: 30, 60, 90 and 120 g/L. The results showed that sucrose concentration had significant effect 
to micro shoot multiplication, which medium with 60 g/L sucrose produced the highest number of shoots until 8 
weeks after treatment. The density of the medium and the interaction of two factors treatment had no significant 
effect to micro shoot multiplication and the number of micro tubers, but had a significant effect to the number of 
root. The highest number of root was found in liquid medium containing 90 g/L sucrose. Most micro tubers was 
found in liquid medium treatment with 60 g/L sucrose. 

Keywords: satoimo, shoot multiplication, micro tuber, media density, sucrose

PENDAHULUAN
Talas merupakan tanaman pangan berupa herba menahun termasuk famili Araceae. Talas mempunyai sebutan 

umum Taro, namun memiliki sebutan yang berbeda dibeberapa negara yaituArvi (India), Keladi (Malaya), Yu-tao 
(China) dan Satoimo (Japan). Tanaman ini berasal dari Asia Tenggara, kemudian menyebar ke China, Jepang 
dan daerah Asia Tenggara lainnya hingga Samudra Pasifik (Hussain dan Tyagi, 2006). Salah satu jenis talas 
yang banyak menjadi alternatif pangan non beras dan diperdagangkan secara internasional adalah talas Jepang 
(satoimo) dengan nama latin Colocasia esculenta (L.) Schott var antiquorum.

Negara konsumen utama satoimo adalah Jepang dimana setengah dari total penduduknya yang berjumlah 
+ 120 juta mengkonsumsi satoimo sebagai pangan utama selain beras. Kebutuhan satoimo di negara Jepang adalah 
sebesar + 360.000 ton per tahun namun kapasitas produksi dalam negerinya terus menurun hingga + 250.000 ton 
per tahun karena keterbatasan lahan dan faktor iklim (SEAMEO, 2013). Sebagai salah satu negara yang memiliki 
iklim dan lahan pertanian yang cukup mendukung, maka peluang ekspor satoimo dari Indonesia ke negara Jepang 
terbuka luas. Bahkan beberapa daerah di Indonesia telah menggalakkan penanaman satoimo antara lain di Cisarua, 
Bantaeng, Bantul, Buleleng dan Aceh. Permintaan yang tinggi terhadap satoimo memerlukan adanya ketersediaan 
lahan dan benih yang cukup pada saat dibutuhkan. Kendala yang dihadapi saat ini adalah tersediaan benih dalam 
jumlah banyak, seragam, bebas penyakit dan tidak tergantung waktu. Kultur jaringan tanaman (in vitro) merupakan 
salah satu alternatif perbanyakan tanaman yang dapat dilakukan untuk tujuan tersebut. 

Tahapan yang harus dikuasi dalam kultur jaringan untuk tujuan perbanyakan adalah multiplikasi eksplan. 
Penelitian tentang kepadatan media tumbuh (media padat dan media cair) telah dilakukan dan memberikan respon 
yang berbeda terhadap multiplikasi eksplan. Pada kultur in vitro tanaman selasih media cair lebih direkomendasikan 
untuk digunakan dalam multiplikasi tunas (Syahid & Hadipoentyanti, 2006). Umbi mikro merupakan umbi yang 
dihasilkan oleh planlet in vitro. Induksi umbi mikro dilakukan untuk memperbesar peluang mendapatkan tanaman 
yang dapat tumbuh dengan baik di lapang. Hasil penelitian Maretta et. al. (2016) menunjukkan bahwa tanaman 
satoimo yang mampu tumbuh dengan baik saat aklimatisasi adalah tanaman yang telah memiliki umbi mikro saat 
dalam kultur in vitro. 

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi induksi umbi mikro adalah adanya karbohidrat (sukrosa). Ni’mah 
et al. (2012) mengemukakan sukrosa berfungsi sebagai sumber karbon, sumber energi, pengatur tekanan osmotik, 
pengatur stabilitas membran serta pelindung terhadap stress. Hasi penelitian Rahmawati et al. (2004) menunjukkan 
bahwa penambahan sukrosa 20-50 g/L mampu mempercepat terbentuknya rimpang pada jahe, sedangkan Ratna 
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(2010) menyatakan penambahan sukrosa 40 g/L mampu mempercepat munculnya umbi mikro kentang 13-18 HST 
dan penambahan sukrosa 70 g/L mampu memberikan produksi umbi mikro terbanyak. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh kepadatan media dan sukrosa terhadap multiplikasi tunas dan induksi umbi mikro 
satoimo.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Laboratoria Pengembangan Industri Agro dan Biomedika, Kawasan Puspiptek 

Serpong pada bulan Januari hingga Juli 2013. Bahan tanaman yang digunakan adalah tunas in vitro satoimo 
yang diperoleh dari induksi tunas secara in vitro pada umbi satoimo dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. 
Sterilisasi dilakukan dengan cara memotong tunas dan sebagian umbi satoimo dengan ukuran 0.5 cm x 0.5 cm x 
0.5 cm. Mata tunas yang telah dipotong selanjutnya dibawa ke dalam laminar air flow cabinet dan direndam dengan 
bakterisida dan fungisida masing-masing 2 g/L + tween selama 30 menit. Pembilasan dilakukan menggunakan air 
steril sebanyak 2 kali dan direndam dengan alkohol 20% selama 20 menit. Pembilasan kedua dilakukan dengan 
air steril sebanyak 2 kali, kemudian direndam dalam alcohol 10% selama 10 menit. Pembilasan terakhir dilakukan 
dengan air steril sebanyak 2 kali, kemudian ditambahkan 3 tetes iodine dan eksplan siap ditanam. Induksi tunas 
dilakukan pada media Murashige Skoog dengan penambahan BAP 2 mg/L dan NAA 1 mg/L. Untuk menghilangkan 
pengaruh ZPT maka eksplan diinkubasi dalam media MS sebelum masuk ke media perlakuan.

Media dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah komposisi media MS dengan modifikasi agar dan 
sukrosa. Percobaan disusun dalam rancangan acak lengkap factorial yang terdiri atas dua faktor yaitu kepadatan 
media dan konsentrasi sukrosa. Faktor kepadatan media terdiri atas 2 taraf yaitu cair (M1) dan padat (M2), 
sedangkan konsentrasi sukrosa terdiri atas 4 taraf yaitu 30 g/L (S1), 60 g/L (S2), 90 g/L (S3) dan 120 g/L (S4). 
Terdapat delapan kombinasi perlakuan dengan masing-masing delapan ulangan dimana setiap ulangan terdiri dari 
satu tanaman dalam satu botol kultur sehingga total terdapat 64 tanaman.

Pengamatan jumlah tunas dan jumlah akar dilakukan dari 1-8 MST, sedangkan pengamatan jumlah total umbi 
dilakukan pada 8 MST. Jumlah total umbi dihitung dengan cara melihat adanya pembengkakan pada bagian dasar 
batang semu tanaman. Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis sidik ragam, apabila berbeda nyata 
maka dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf α=5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan kepadatan media berpengaruh nyata terhadap 

jumlah akar dari 1-8 MST, sedangkan konsentrasi sukrosa berpengaruh nyata terhadap jumlah tunas pada 6-8 
MST dan jumlah akar 7-8 MST. Interaksi perlakuan kepadatan media dan konsentrasi sukrosa berpengaruh nyata 
terhadap jumlah akar pada 7-8 MST (Tabel 1). 

Tabel 1. Hasil analisis sidik ragam jumlah tunas dan jumlah akar pada 1-8 MST

Waktu 
Pengamatan

Jumlah Tunas Jumlah Akar

Kepadatan Media Sukrosa Kepadatan 
Media x Sukrosa

Kepadatan 
Media Sukrosa Kepadatan Media 

x Sukrosa
1 MST tn tn tn ** tn tn
2 MST tn tn tn ** tn tn
3 MST tn tn tn ** tn tn
4 MST tn tn tn ** tn tn
5 MST tn tn tn ** tn tn
6 MST tn * tn * tn tn
7 MST tn ** tn ** ** **
8 MST tn ** tn ** ** **

Keterangan: * : berpengaruh nyata pada uji F 5%; ** : berpengaruh sangat nyata pada uji F 1%; tn : tidak berpengaruh nyata 
pada uji F 5%

Jumlah Tunas
Hasil analisis lanjut menggunakan DMRT menunjukkan bahwa perlakuan kepadatan media tidak berpengaruh 

nyata pada jumlah tunas, namun secara umum jumlah tunas pada media cair (M1) lebih banyak dibandingkan tunas 
yang terbentuk pada media padat (M2). Perlakuan sukrosa 120 g/L (S4) menghasilkan tunas in vitro terbanyak 
pada 1-5 MST dan menurun pada 6-8 MST. Perlakuan sukrosa 90 g/L (S3) menghasilkan tunas terbanyak pada 
6 MST dan menurun pada 7-8 MST. Sedangkan perlakuan sukrosa 60 g/L (S2) dan 30 g/L (S2) menghasilkan 
jumlah tunas yang konsisten meningkat dari awal hingga akhir pengamatan (Tabel 2).
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Tabel 2. Pengaruh kepadatan media dan konsentrasi sukrosa terhadap jumlah tunas in vitro satoimo

Waktu Pengamatan
Kepadatan Media Sukrosa
M1 M2 S1 S2 S3 S4

1 MST 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2 MST 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3 MST 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4 MST 1.3 1.1 1.0 1.0 1.2 1.5
5 MST 1.3 1.1 1.0 1.0 1.2 1.5
6 MST 1.0 0.8 1.0 a 1.0 a 1.2 a 0.5 b
7 MST 1.0 0.8 1.3 a 1.3 a 1.0 a 0.0 b
8 MST 1.1 0.8 1.5 a 1.8 a 0.8 ab 0.0 b

Keterangan: Nilai rataan yang diikuti huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji Duncan pada 
α=5%.
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Gambar 1. Rerata jumlah tunas in vitro satoimo pada kepadatan media yang berbeda pada 8 MST

Kepadatan media tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah tunas, namun demikian media cair dapat 
menghasilkan jumlah tunas yang lebih banyak (1.1 tunas) dibandingkan media padat (0.8 tunas) pada 4–8 MST 
(Gambar 1). Peningkatan jumlah tunas pada media cair juga dilaporkan oleh Kim (2003) pada kultur in vitro 
bawang merah, serta Syahid dan Hadipoentyanti (2006) pada kultur in vitro selasih. Respon perbedaan jumlah 
tunas pada perlakuan kepadatan media diduga berkaitan dengan kemampuan jaringan tanaman dalam meyerap 
nutrisi pada perbedaan fisik media. Hara makro maupun mikro dalam media cair diduga lebih mudah diserap oleh 
tanaman dibandingkan yang terikat oleh agar pada media padat. 
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Gambar 2. Rerata jumlah tunas in vitro satoimo pada konsentrasi sukrosa yang berbeda pada 8 MST

Sukrosa mampu meningkatkan jumlah tunas satoimo. Semakin tinggi sukrosa yang ditambahkan semakin 
cepat pertambahan tunas namun semakin cepat pula penurunan jumlah tunas. Penambahan sukrosa sampai dengan 
60 g/L mampu meningkatkan jumlah tunas secara linier hingga akhir pengamatan. Pada pengamatan 8 MST 
diketahui bahwa perlakuan sukrosa 30 g/L (S1) menghasilkan 1.5 tunas dan sukrosa 60 g/L (S2) menghasilkan 1.8 
tunas. Pada perlakuan sukrosa 120 g/L (S4) terjadi peningkatan jumlah tunas pada hingga 5 MST namun menurun 
dengan cepat pada 6 MST bahkan tidak terbentuk tunas pada 7 dan 8 MST. Hal ini juga terjadi pada perlakuan 
sukrosa 90 g/L yang menghasilkan tunas tertinggi pada 6 MST dan menurun pada 7–8 MST (Gambar 2). Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian Maretta et al. (2016) bahwa peningkatan sukrosa akan menurunkan jumlah 
tunas satoimo. Pierik (1987) menegaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan eksplan yang dikultur secara 
in vitro akan meningkat seiring bertambahnya konsentrasi sukrosa sampai tercapainya kondisi yang optimum dan 
kemudian akan menurun pada konsentrasi yang tinggi.
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Jumlah Akar
Kepadatan media berpengaruh nyata terhadap jumlah akar pada 1-8 MST, sedangkan konsentrasi sukrosa dan 

interaksi keduanya berpengaruh nyata terhadap jumlah akar pada 7-8 MST. Pada 8 MST jumlah akar terbanyak 
diperoleh pada perlakuan media cair (M1), konsentras sukrosa 60 g/L (S2) dan kombinasi media cair dengan 
penambahan sukrosa 90 g/L (S3). 

Tabel 3. Pengaruh kepadatan media dan konsentrasi sukrosa terhadap jumlah akar satoimo

Perlakuan
Waktu Pengamatan (MST)

1 2 3 4 5 6 7 8
Kepadatan media ** ** ** ** ** * ** **

Cair (M1) 25.0 a 28.3 a 33.1 a 34.5 a 30.6 a 28.5 a 23.3 a 22.3 a
Padat (M2) 12.5 b 14.4 b 16.9 b 16.0 b 18.3 b 15.4 b 11.5 b 9.8 b

Sukrosa ** **
30 g/L (S1) 11.0 12.6 15.8 16.2 18.0 20.8 21.6 a 22.4 a
60 g/L (S2) 18.8 21.3 25.2 26.8 24.3 24.8 26.2 a 24.2 a
90 g/L (S3) 19.5 24.3 27.0 27.7 28.2 28.7 23.7 a 19.7 a
120 g/L (S4) 25.5 26.8 31.8 32.0 27.2 14.3 0.0 b 0.0 b

Media x Sukrosa ** **
M1S1 10.7 12.0 14.0 14.3 15.3 17.3 17.3 bc 18.7 b
M1S2 27.3 30.0 34.7 37.0 30.0 30.7 33.3 ab 31.0 ab
M1S3 28.0 37.0 40.7 42.0 42.0 42.0 42.7 a 39.3 a
M1S4 34.0 34.3 43.0 44.7 35.0 24.0 0.0 c 0.0 c
M2S1 11.5 13.5 18.5 19.0 22.0 26.0 28.0 ab 28.0 ab
M2S2 10.3 12.7 15.7 16.7 18.7 19.0 19.0 bc 17.3 bc
M2S3 11.0 11.7 13.3 13.3 14.3 15.3 4.7 c 0.0 c
M2S4 17.0 19.3 20.7 19.3 19.3 4.7 0.0 c 0.0 c

Keterangan: *: berpengaruh nyata pada uji F 5%; **: berpengaruh sangat nyata pada uji F 1%; tn: tidak berpengaruh nyata 
pada uji F 5%.

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa eksplan tanaman dalam media cair menghasilkan jumlah akar yang 
lebih banyak dibandingkan dalam media padat pada 1-8 MST. Jumlah akar terbanyak yang dihasilkan dalam 
media cair adalah 34.5 akar pada 4 MST dan terendah adalah 22.3 akar pada 8 MST. Sedangkan jumlah akar 
terbanyak pada media padat adalah 18.3 akar pada 5 MST dan terendah adalah 9.8 akar pada 8 MST. Hasil 
penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Syahid dan Hadipoentyanti (2006) yang menunjukkan bahwa 
perbedaan kepadatan media tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah akar yang dihasilkan oleh tanaman selasih. 
Perbedaan hasil ini diduga dipengaruhi oleh konsentrasi sukrosa dalam media. Media dengan konsentrasi sukrosa 
tinggi lebih baik dalam menginduksi akar dibandingkan media yang memiliki konsentrasi sukrosa rendah (Nizam 
dan Te-Chato, 2009).

Secara umum semakin besar konsentrasi sukrosa yang ditambahkan akan menghasilkan akar dalam jumlah 
besar dan semakin cepat pula terjadi penurunan seiring dengan berjalannya waktu. Penambahan sukrosa 120 g/L 
(S4) meningkat dari 1–4 MST dan selanjutnya menurun bahkan tidak terbentuk akar pada 7-8 MST. Pengamatan 
jumlah akar pada 8 MST menunjukkan bahwa penambahan sukrosa 120 g/L (S4) berbeda nyata dengan ketiga 
perlakuan lainnya. Sedangkan perlakuan sukrosa 30 g/L (S1), 60 g/L (S2) dan 90 g/L (S3) tidak berbeda nyata. 
Dari penelitian ini diketahui bahwa penambahan sukrosa hingga 90 g/L dapat meningkatkan jumlah akar. Sukrosa 
merupakan sumber karbon yang mempengaruhi morfogenesis tanaman yang dapat menimbulkan perubahan tekanan 
osmotik media (George dan Sherrington, 1984), namun demikian pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan 
tekanan osmotik yang tinggi dan mengakibatkan kematian sel-sel akibat terjadinya lisis atau pecahnya dinding sel 
(Gandawijaya, 1998). 

Interaksi perlakuan kepadatan media dan sukrosa berbeda nyata terhadap jumlah akar. Pada media cair 
penambahan sukrosa hingga 90 g/L masih dapat meningkatkan jumlah akar sedangkan pada media padat 
penambahan sukrosa hanya memberikan pengaruh positif hingga 60 g/L. Jumlah akar terbanyak dihasilkan dari 
perlakuan media cair dengan penambahan sukrosa 90 g/L yaitu sebanyak 39.3 akar. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kombinasi media cair dan sukrosa yang tepat dapat meningkatkan jumlah akar pada kultur in vitro. Jumlah 
akar menjadi salah satu parameter pengamatan yang penting karena dengan terbentuknya akar akan menunjang 
pertumbuhan tanaman dalam media kultur dan saat aklimatisasi. Hazarika (2003) menyatakan pembentukan akar 
yang baik memungkinkan terjadinya penyerapan hara yang lebih banyak sehingga pertumbuhan planlet bagian 
atas lebih baik dan planlet menjadi lebih vigor sebelum diaklimatisasi. Planlet yang vigor akan meningkatkan daya 
hidup planlet pada tahap aklimatisasi di lingkungan ex vitro.
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Jumlah Total Umbi Mikro
Hasil pengamatan jumlah total umbi mikro menunjukkan bahwa perlakuan media cair (M1) menghasilkan 

umbi mikro yang lebih banyak dibandingkan media padat (M2). Sedangkan perlakuan sukrosa 60 g/L (S2) 
menghasilkan total umbi mikro terbanyak dibandingkan ketiga perlakuan lainnya (S1, S3 dan S4) (Tabel 4).

Tabel 4. Pengaruh kepadatan media dan konsentrasi sukrosa terhadap jumlah total umbi mikro satoimo

Perlakuan Kepadatan Media
Perlakuan Sukrosa

S1 S2 S3 S4 Jumlah
M1 0 8 2 2 12
M2 5 4 0 0 9

Jumlah 5 12 2 2

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pembentukan umbi mikro tidak seragam pada setiap perlakuan 
satoimo namun jumlah total umbi mikro yang dihasilkan pada media cair lebih banyak dibandingkan media 
padat. Pembentukan umbi mikro diduga berhubungan dengan pembentukan tunas dan akar pada eksplan. Pada 
pengataman jumlah tunas dan jumlah akar diketahui bahwa media cair menghasilkan tunas dan akar yang 
lebih banyak dibandingkan media padat. Terbentuknya tunas dan akar pada eksplan akan mempercepat proses 
metabolisme tanaman dan translokasi asimilat sehingga menghasilkan umbi mikro yang lebih banyak.

Gambar 3.  Pengaruh peningkatan sukrosa terhadap jumlah total umbi mikro yang terbentuk pada media cair 
dan media padat

Pada media cair, perlakuan sukrosa optimum pada kisaran 60 g/L dan peningkatan konsentrasi sukrosa 
selanjutnya akan menurunkan jumlah total umbi yang terbentuk. Sedangkan pada media padat pembentukan umbi 
mikro tertinggi adalah pada konsentrasi sukrosa 30 g/L dan terus menurun seiring dengan penambahan konsentrasi 
sukrosa (Gambar 3). Berdasarkan hasil analisis statistik diatas, konsentrasi sukrosa yang optimum dalam induksi 
umbi mikro satoimo adalah 60 g/L. Hasil ini sejalan dengan penelitian Islam (2004) yang berhasil meningkatkan 
jumlah dan ukuran rimpang mikro Curcuma longa dengan penambahan sukrosa 60 g/L serta Anisuzzaman et 
al. (2008) yang menginduksi tunas dan rimpang mikro Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe dengan sukrosa 60 
g/L. 

Gambar 4. Umbi mikro yang terbentuk pada eksplan satoimo

Umbi mikro merupakan umbi yang dihasilkan dari plantlet in vitro. Pembentukan umbi mikro satoimo 
ditandai dengan pembengkakan pada pangkal batang dengan ukuran yang beragam. Peningkatan sukrosa sampai 
dengan 60 g/L menghasilkan jumlah total umbi mikro terbanyak. Diduga sukrosa memiliki peran penting dalam 
induksi umbi mikro satoimo. Salisbury dan Ross (1992) menyatakan pada kultur in vitro sukrosa berperan sebagai 
sumber karbon yang dalam jumlah berlebih akan diserap tanaman dan disimpan pada organ penyimpanan dalam 
bentuk aminoplas sebagai hasil translokasi sukrosa.
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Gambar 4. Jumlah total umbi mikro satoimo dari setiap perlakuan pada 8 MST

Pengamatan jumlah total umbi mikro pada 8 MST menunjukkan bahwa umbi mikro terbanyak dihasilkan pada 
media cair (M1) dengan penambahan sukrosa 60 g/L (S2). Jumlah total umbi yang dihasilkan pada media M1S2 
tersebut diduga dipengaruhi oleh jumlah tunas dan akar yang berkembang dengan baik pada media cair. Hasil 
penelitian Kristina dan Syahid (2012) menunjukkan bahwa penggunaan media cair memberikan respon yang lebih 
baik karena penyerapan unsur hara dalam media dapat terjadi lebih cepat. Kelebihan lain yang pada penggunaan 
media cair adalah akar tanaman lebih cepat tumbuh dan ini sangat membantu dalam proses aklimatisasi. 

Sukrosa adalah sumber karbon dan energi yang paling sering digunakan pada kultur in vitro karena disintesis 
dan ditrasnlokasikan secara alami oleh tanaman (Trigiano dan Gray, 2005). Pada penelitian ini diketahui bahwa 
penambahan sukrosa lebih dari 60 g/L tidak efektif dalam menghasilkan umbi mikro satoimo. Hal ini sejalan 
dengan hasil penelitian Fufa dan Diro (2013) yang menunjukkan bahwa penambahan sukrosa lebih dari 60 mg/L 
akan menurunkan produksi umbi mikro kentang dalam kultur in vitro. Diduga penambahan sukrosa yang dalam 
dosis tinggi menyebabkan lisis dan kematian jaringan tanaman.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disumpulkan bahwa :
1. Kepadatan media tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah tunas satoimo, namun berpengaruh nyata 

terhadap jumlah akar pada 1-8 MST. Media cair menghasilkan akar yang lebih banyak dibandingkan media 
padat.

2. Perlakuan sukrosa berpengaruh nyata terhadap jumlah tunas pada 7-8 MST dan jumlah akar pada 7-8 MST. 
Sukrosa dengan konsentrasi 60 g/L menghasilkan jumlah tunas dan jumlah akar terbanyak pada 8 MST.

3. Interaksi kepadatan media dan sukrosa berpengaruh nyata terhadap jumlah akar pada 7-8 MST. Kombinasi 
perlakuan media cair dan sukrosa 90 g/L menghasilkan jumlah akar terbanyak pada 8 MST. 

4. Jumlah total umbi terbanyak diperoleh pada perlakuan media cair (M1) dengan sukrosa 60 g/L (S2). 
Peningkatan konsentrasi sukrosa cenderung menurunkan jumlah total umbi yang dihasilkan. Perlakuan 
M1S2 merupakan perlakuan terbaik dalam menghasilkan jumlah tunas dan jumlah total umbi mikro 
terbanyak dibandingkan perlakuan lainnya dalam penelitian ini. 
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ABSTRACT
The objective of the research was to evaluate the growth and physiological responses of several tomato 

genotypes under low light intensity. The research was arranged in factorial nested design with three replications. 
The main plot was shading intensity (0% (control) and 50%). The subplot consisted of tomato genotype which 
represents shade-sensitive genotypes (Tora and F7005001-4-1-12-5); shade-tolerant genotypes (F7003008-1-12-
10-3 and F7003008-1-12-16-2); and shade-loving genotypes (SSH 3 and Apel Belgia). The results showed that low 
light intensity due to 50% shade significantly decreased the net assimilation rate (NAR) and relative growth rate 
(RGR) and also significantly affected vegetative growth variables (increasing of plant height and total leaf area) 
and generative variable (delaying the flowering dates) of tomato plants. The 50% shade significantly influences the 
physiological changes of tomato leaves, i.e. photosynthesis rate, stomatal conductance, pigment and carbohydrate 
(starch) content, and NPK status. Decreasing of photosynthetic rate, stomatal conductance, total chlorophyll, and 
starch content due to 50% shade occurring in shade-sensitive genotypes was larger and significantly different 
than shade-tolerant and shade-loving genotypes. The 50% shade significantly decreased yield per plant in shade-
sensitive genotypes (Tora and F7005001-4-1-12-5), but not in shade-tolerant genotypes (F7003008-1-12-10-3 and 
F7003008-1 -12-16-2) and shade-loving genotypes (SSH 3 and Apel Belgia).

Keywords: growth, photosynthesis, shading, tomato, yield.

PENDAHULUAN
Tomat (Solanum lycopersicum L.) tergolong komoditas hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi. Produksi 

tomat di Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Data Kementerian Pertanian Republik Indonesia 
menunjukkan bahwa produksi tomat pada 2015 (877.792 ton) lebih rendah dibandingkan tahun 2014 (915.987 ton). 
Produksi tomat pada 2016 terus menurun hingga mencapai 872.875 ton (Kementan 2017). Penurunan produksi 
tomat salah satunya diakibatkan oleh semakin berkurangnya lahan budidaya yang tersedia akibat meningkatnya 
alih fungsi lahan untuk kepentingan non pertanian. Tomat sebenarnya jenis tanaman hortikultura yang mudah 
dibudidayakan, baik secara monokultur maupun polikultur. Untuk mengatasi keterbatasan lahan tanam, masyarakat 
mulai beralih membudidayakan tomat secara polikultur, yakni sebagai tanaman sela pada sistem tumpangsari atau 
agroforestri. Pranoto et al. (2009) melaporkan bahwa tomat sering ditemui sebagai hortikultura penyusun sistem 
agroforestri di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). 

Penanaman tomat sebagai tanaman sela dalam sistem polikultur perlu perhatian khusus karena terdapat 
beberapa kendala, salah satunya adalah rendahnya intensitas cahaya. Hal itu disebabkan karena pada sistem 
polikultur, tajuk tanaman utama yang lebih tinggi menghalangi cahaya matahari sehingga tingkat radiasi cahaya 
yang diterima oleh tanaman sela di bawahnya menjadi lebih rendah (Susanto dan Sundari 2011). Respon tanaman 
pada lingkungan berintensitas cahaya rendah ditentukan oleh toleransi tanaman terhadap pengurangan intensitas 
cahaya. Penggunaan jenis/varietas tomat yang tahan intensitas cahaya rendah sangat penting untuk budidaya tomat 
dengan sistem polikultur. Beberapa jenis/varietas tomat diketahui mampu beradaptasi hingga batas tingkat naungan 
tertentu. Baharuddin et al. (2014) melaporkan bahwa naungan 50% menimbulkan keragaman daya adaptasi tomat 
terhadap intensitas cahaya rendah sehingga dapat dikelompokkan menjadi tomat genotipe peka, toleran, dan 
senang naungan berdasarkan produksi relatifnya. Hasil penelitian Azmi (2013) menunjukkan bahwa taraf naungan 
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan produksi tomat. Ia menambahkan bahwa varietas tomat senang 
naungan memiliki pertumbuhan dan hasil terbaik pada taraf naungan 50%. 

Menurut Soverda dan Alia (2013)keragaman respon pertumbuhan dan hasil tanaman yang tumbuh di bawah 
naungan antara lain dipengaruhi oleh sifat-sifat fisiologi terutama yang terkait dengan aktivitas fotosintesis 
tanaman. Sutoro et al. (2008) menyatakan bahwa produktivitas tanaman juga dipengaruhi oleh pertumbuhan dan 
karakter morfologi tanaman. Pengamatan terhadap laju pertumbuhan dan karakter fisiologis yang menggambarkan 
bagaimana respon tomat genotipe peka, toleran, dan senang naungan ketika menghadapi cekaman intensitas cahaya 
rendah belum banyak dievaluasi. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi karakter 
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pertumbuhan dan respon fisiologis beberapa genotipe tanaman tomat pada intensitas cahaya rendah sehingga 
diharapkan diketahui karakter apa saja yang dapat digunakan sebagai kriteria seleksi dalam pemuliaan tomat tahan 
cekaman intensitas cahaya rendah. 

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2015 hingga April 2016. Percobaan lapang dilakukan di 

Kebun Percobaan Cikarawang IPB, Bogor. Analisis fisiologi dilakukan di Laboratorium Pengujian, Departemen 
Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, IPB. Analisis pertumbuhan dan pengamatan pascapanen dilakukan 
di Laboratorium Pascapanen, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, IPB.

Penelitian menggunakan rancangan petak tersarang (nested design) dengan dua faktor dan tiga ulangan. Taraf 
naungan sebagai petak utama (0% (kontrol) dan 50%). Genotipe tomat yang mewakili kelompok peka naungan 
(Tora dan F7005001-4-1-12-5); toleran naungan (F7003008-1-12-10-3 dan F7003008-1-12-16-2); serta senang 
naungan (SSH 3 dan Apel Belgia) hasil penapisan Sulistyowati et al. (2016) digunakan sebagai anak petak, 
sehingga terdapat total satuan percobaan sebanyak 36 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan terdiri atas 60 
tanaman sehingga terdapat 2160 tanaman tomat. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji F pada taraf 5% 
dengan uji lanjut BNJ (Beda Nyata Jujur) pada taraf 5%. 

Benih tomat disemai pada tray semai yang berisi media berupa campuran sekam, pupuk kandang, dan cocopeat 
(1:1:1). Bibit dipelihara di dalam tray hingga berumur 23 hari atau sampai memiliki 4-5 helai daun. Benih tomat 
diperoleh dari koleksi bagian Genetika dan Pemuliaan Tanaman, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas 
Pertanian, IPB. Pemeliharaan rutin selama penyemaian yaitu penyiraman setiap hari dan pemberian pupuk daun 
Gandasil D dua kali seminggu dengan konsentrasi 2 g L-1.

Persiapan lahan tanam dilakukan dengan membuat petakan berukuran 3.6 m x 6 m. Perlakuan naungan 
dilaksanakan dengan membangun naungan dari paranet hitam dengan kerapatan 50%. Rangka naungan terbuat 
dari bambu setinggi 1.8 m dari permukaan tanah dan dipasang dari timur ke barat agar tanaman memperoleh 
sinar matahari maksimum. Paranet dipasang pada semua sisi rangka naungan agar tanaman benar-benar ternaungi 
sepanjang hari. Pupuk kandang dan kapur pertanian diaplikasikan pada petak percobaan dan dibiarkan selama 2 
minggu sebelum pindah tanam.

Bibit tanaman tomat dipindah tanam ke lahan/petak percobaan dengan prosedur penanaman yang sesuai 
dengan standar teknik budidaya tomat pada umumnya. Jarak tanam yang digunakan adalah 50 cm x 60 cm. Setiap 
lubang tanam diisi satu bibit tanaman tomat. Insektisida furadan ditaburkan di sekeliling batang untuk mencegah 
kerusakan bibit tomat akibat serangan hama ulat tanah. 

Kegiatan pemeliharaan meliputi penyulaman untuk tanaman yang mati atau tidak sehat pertumbuhannya 
dengan bibit baru yang sama umurnya hingga 3 MST. Pemberian ajir bambu dilakukan saat 4 MST untuk mencegah 
tanaman rebah. Pewiwilan tunas air dilakukan secara rutin agar buah yang dihasilkan tidak kerdil. Pemberian 
pupuk NPK 16-16-16 selama fase vegetatif dengan dosis 5 g L-1 dilakukan dengan cara dikocor satu kali seminggu. 
Pengendalian HPT dengan semprotan insektisida dilakukan jika terlihat gejala serangannya. Pengendalian gulma 
dilakukan secara manual 2 minggu sekali atau tergantung pertumbuhan gulma.

Pemanenan dilakukan secara bertahap setiap dua hari sekali, sebanyak delapan kali panen. Buah tomat 
dipanen jika permukaan kulit buah telah > 60% berwarna kemerahan (tahap red light). 

Peubah yang diamati antara lain adalah (1) peubah pertumbuhan yang terdiri atas peubah pertumbuhan 
vegetatif, diamati saat 3-7 MST yang terdiri atas LAB (Laju Asimilasi Bersih), LTR (Laju Tumbuh Relatif), luas 
daun total, dan tinggi tanaman, serta peubah pertumbuhan generatif yaitu umur berbunga; (2) peubah fisiologis 
tanaman yang diamati saat 5 MST, terdiri atas laju fotosintesis, konduktansi stomata, kandungan klorofil daun, 
kandungan NPK dan karbohidrat (pati) daun; serta (3) peubah komponen hasil yang terdiri atas jumlah buah per 
tanaman, bobot per buah, dan hasil produksi per tanaman. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Vegetatif dan Generatif Tanaman Tomat
Pemberian naungan 50% berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman tomat yang digambarkan melalui 

nilai LAB, LTR, luas daun total, dan tinggi tanaman (Tabel 1). Naungan 50% nyata menurunkan nilai LAB dan 
LTR, tetapi menyebabkan peningkatan pada luas daun total dan tinggi tanaman tomat. Menurunnya nilai LAB 
dari 0.0052 g cm-2 hari-1 menjadi 0.0035 g cm-2 hari-1 dan nilai LTR dari 0.65 g hari-1 menjadi 0.50 g hari-1 akibat 
naungan 50% menjadi indikasi bahwa intensitas cahaya rendah menyebabkan tanaman tomat mengalami gangguan 
akumulasi bahan kering. Rendahnya akumulasi bahan kering dapat terjadi karena tanaman mengalami gangguan 
fotosintesis atau akibat penggunaan energi yang berlebihan ketika beradaptasi pada intensitas cahaya rendah tanpa 
diimbangi hasil fotosintesis yang memadai. Hal ini dapat diketahui dari hasil analisis fisiologis tanaman yang 
ditampilkan dalam Tabel 3.
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Hasil pengamatan pertumbuhan vegetatif dalam Tabel 1 menunjukkan terjadi peningkatan luas daun total 
tanaman tomat dari 318.13 cm2 pada kontrol (0%) menjadi 395.11 cm2 pada naungan 50%. Sejalan dengan 
pengaruhnya terhadap luas daun, tinggi tanaman tomat juga mengalami peningkatan dari 97.03 cm pada kontrol 
(0%) menjadi 119.66 cm pada naungan 50%. Ekawati et al. (2010) melaporkan bahwa beberapa jenis sayuran 
indigenous yang ditanam di bawah tegakan pohon mengalami peningkatan tinggi tanaman serta jumlah, panjang, 
dan lebar daun. Menurut Kisman et al. (2007) peningkatan luas daun total dan tinggi tanaman akibat naungan 
merupakan mekanisme adaptasi tanaman terhadap intensitas cahaya rendah agar penangkapan cahaya lebih 
efisien. 

Penggunaan genotipe yang berbeda juga berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman tomat (Tabel 1). 
Keenam genotipe tomat yang diuji merupakan jenis determinate, yaitu jenis tanaman tomat yang pertumbuhannya 
terhenti atau diakhiri dengan tumbuhnya rangkaian bunga atau buah. Genotipe Apel Belgia (senang naungan) 
memiliki ukuran tinggi tanaman paling rendah, yaitu 96.21 cm yang berbeda nyata dengan genotipe F7005001-4-
1-12-5 (116.39 cm) yang merupakan kelompok peka dan F7003008-1-12-10-3 (114.83 cm) serta F7003008-1-12-
16-2 (121.84 cm) yang tergolong kelompok toleran, tetapi tidak berbeda dengan genotipe SSH 3 (99.83 cm) yang 
juga sesama kelompok senang naungan.

Genotipe Tora memiliki ukuran luas daun total 377.90 cm2, lebih besar dan berbeda nyata dibanding F7005001-
4-1-12-5 (297.85 cm2) meskipun keduanya tergolong kelompok peka naungan. Demikian juga dengan luas daun 
total genotipe F7003008-1-12-10-3 (429.21 cm2), lebih besar dan berbeda nyata dibanding F7003008-1-12-16-2 
(319.07 cm2) walaupun keduanya tergolong kelompok toleran naungan. Sedangkan luas daun total pada kedua 
anggota kelompok genotipe senang naungan, yaitu Apel Belgia (356.14 cm2) dan SSH 3 (359.54 cm2) cenderung 
tidak berbeda nyata. Perbedaan ukuran luas daun total pada anggota kelompok genotipe yang sama dapat terjadi 
karena masing-masing genotipe memiliki ukuran dan jumlah daun yang berbeda, meskipun berdasarkan produksi 
relatifnya memiliki respon yang sama terhadap perubahan intensitas cahaya. 

Tabel 1. Pengaruh taraf naungan dan genotipe terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman tomat (3-7 MST).

Perlakuan LAB
(g cm-2 hari-1)

LTR
(g hari-1)

Luas daun total
(cm2)

Tinggi tanaman
(cm)

Taraf naungan (%)
0 0.0052 a 0.65 a 318.13 b 97.03 b
50 0.0035 b 0.50 b 395.11 a 119.66 a

Genotipe
Tora (P) 0.0047 ab 0.48 bc 377.90 ab 100.96 b
F7005001-4-1-12-5 (P) 0.0030 c 0.43 c 297.85 c 116.39 a
F7003008-1-12-10-3 (T) 0.0041 bc 0.60 ab 429.21 a 114.83 a
F7003008-1-12-16-2 (T) 0.0054 a 0.68 a 319.07 bc 121.84 a
SSH 3 (S) 0.0038 bc 0.59 abc 356.14 abc 99.83 b
Apel Belgia (S) 0.0051 ab 0.67 a 359.54 abc 96.21 b

Keterangan: angka dalam kolom yang sama pada masing-masing peubah yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata berdasarkan uji lanjut BNJ taraf 5%. P: kelompok peka naungan, T: kelompok toleran naungan, S: 
kelompok senang naungan. 

Taraf naungan berpengaruh sangat nyata terhadap umur berbunga tanaman tomat, demikian juga dengan 
genotipe dan interaksi antar keduanya (Tabel 2). Naungan 50% nyata memperlambat umur berbunga kelompok 
genotipe peka (F7005001-4-1-12-5), tetapi tidak terhadap kelompok genotipe toleran (F7003008-1-12-10-3 dan 
F7003008-1-12-16-2), dan senang naungan (SSH 3 dan Apel Belgia) (Tabel 2). Rata-rata umur berbunga genotipe 
F7005001-4-1-12-5 pada kondisi ternaungi adalah 33.7 hari, berbeda nyata dengan kondisi tanpa naungan yaitu 28 
hari. Hal ini sesuai dengan Sulistyowati et al. (2016) yang melaporkan bahwa dalam kondisi ternaungi, tanaman 
tomat kelompok senang naungan lebih cepat berbunga dibandingkan kelompok peka. 

Tanaman yang dinaungi membutuhkan waktu lebih lama untuk mencukupi kebutuhan energi panasnya (heat 
unit) dibandingkan tanaman tanpa naungan. Akibatnya, tanaman dengan perlakuan naungan memiliki waktu lebih 
lambat untuk mencapai fase generatif (berbunga dan berbuah). Terkait hal ini, genotipe F7005001-4-1-12-5 (peka 
naungan) memiliki rata-rata umur berbunga paling lambat diduga karena memiliki kandungan pigmen fotosintetik 
(klorofil) paling rendah (Tabel 4) sehingga untuk mencapai akumulasi panas maksimum dalam kondisi ternaungi 
juga lebih lambat dibandingkan genotipe lainnya. Umur berbunga yang lebih lambat menyebabkan umur panen 
yang lebih lama juga.
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Tabel 2. Interaksi antara taraf naungan dan genotipe terhadap pertumbuhan generatif (umur berbunga) tanaman 
tomat.

Genotipe
Umur berbunga (MST)

0% 50%
Tora (P) 28.6 bc 31.0 ab
F7005001-4-1-12-5 (P) 28.0 bc 33.7 a
F7003008-1-12-10-3 (T) 27.3 c 29.7 bc
F7003008-1-12-16-2 (T) 27.6 bc 28.3 bc
SSH 3 (S) 28.0 bc 28.0 bc
Apel Belgia (S) 29.3 bc 29.7 bc

Keterangan:  angka dalam kolom dan baris yang sama pada masing-masing peubah yang diikuti huruf yang sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata berdasarkan uji lanjut BNJ taraf 5%. P: kelompok peka naungan, T: kelompok toleran 
naungan, S: kelompok senang naungan.

Respon Fisiologis Tanaman Tomat
Naungan 50% tidak menurunkan konduktansi stomata pada genotipe F7003008-1-12-10-3, F7003008-1-12-

16-2, SSH 3, dan Apel Belgia, tetapi nyata menurunkannya pada genotipe Tora dan F7005001-4-1-12-5. Besarnya 
konduktansi stomata genotipe Tora pada kondisi tanpa naungan adalah 1.46 mol CO2 m

-2 s-1 lebih besar dan berbeda 
nyata dibandingkan dengan kondisi ternaungi, yaitu 0.78 mol CO2 m

-2 s-1. Demikian juga pada genotipe F7005001-
4-1-12-5, naungan 50% nyata menurunkan nilai konduktansi stomatanya (Tabel 3). Keadaan konduktansi stomata 
berpengaruh terhadap laju fotosintesis keenam genotipe tomat yang diuji. Sejalan dengan pengaruhnya terhadap 
konduktansi stomata, naungan juga tidak menyebabkan penurunan yang nyata terhadap laju fotosintesis pada 
kelompok genotipe toleran (F7003008-1-12-10-3 dan F7003008-1-12-16-2) serta genotipe senang naungan (SSH 
3 dan Apel Belgia). Sedangkan untuk kelompok genotipe peka, naungan menyebabkan penurunan laju fotosintesis 
yang nyata hanya pada genotipe F7005001-4-1-12-5, tetapi tidak pada genotipe Tora (Tabel 3). 

Laju fotosintesis genotipe F7005001-4-1-12-5 (peka) pada perlakuan naungan adalah 35.52 µmol CO2 m
-2 

s-1, lebih kecil dan berbeda nyata dibandingkan dengan kondisi tanpa naungan, yaitu 55.29 µmol CO2 m
-2 s-1. 

Rendahnya laju fotosintesis genotipe F7005001-4-1-12-5 pada kondisi naungan kemungkinan terjadi akibat 
rendahnya kandungan pigmen fotosintetik (klorofil) yang dimiliki. Menurut Proklamasiningsih et al. (2012), 
kandungan klorofil per satuan luas daun sangat menentukan laju fotosintesis tanaman. Hal ini terbukti pada genotipe 
Tora yang sesama anggota kelompok genotipe peka, namun memiliki kandungan pigmen fotosintetik lebih tinggi 
(Tabel 4) sehingga mampu mempertahankan laju fotosintesis tetap stabil meski dalam kondisi ternaungi. 

Pada naungan 50% kandungan klorofil total lebih tinggi (2.81 mg g-1) dan berbeda nyata dibandingkan 
dengan kontrol (2.17 mg g-1). Naungan 50% menyebabkan peningkatan klorofil a sebesar 27.84% sedangkan 
klorofil b mengalami peningkatan sebesar 37.93%. Nilai rasio klorofil b/a pada naungan 50% adalah 0.39, lebih 
tinggi dan berbeda nyata dibandingkan pada kondisi tanpa naungan yaitu 0.37 (Tabel 4). Klorofil b merupakan 
bagian dari kompleks antenna fotosintetik yang bertugas menangkap dan mengumpulkan serta mentransfer cahaya 
ke pusat reaksi. Pusat reaksi tersusun atas klorofil a. Dalam pusat reaksi inilah terjadi perubahan energi cahaya 
menjadi energi kimia yang selanjutnya digunakan untuk proses reduksi dalam fotosintesis (Taiz dan Zeiger 2002). 
Persentase peningkatan kandungan klorofil b yang lebih tinggi dibandingkan klorofil a pada kondisi intensitas 
cahaya rendah berkaitan dengan peningkatan protein klorofil sehingga meningkatkan efisiensi fungsi antenna 
fotosintetik pada Light Harversting Complex II (LHCII) (Djukri dan Purwoko 2003). Meningkatnya jumlah 
antenna dalam fotosistem II (PSII) dapat meningkatkan efisiensi pemanenan cahaya.
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Tabel 3. Interaksi antara taraf naungan dan genotipe terhadap laju fotosintesis dan konduktansi stomata tanaman 
tomat (6 MST).

Genotipe
Laju fotosintesis (mol CO2 m

-2 s-1) Konduktansi stomata (µmol CO2 m
-2 s-1)

0% 50% 0% 50%
Tora (P) 59.44 a 52.80 ab 1.46 a 0.78 bc
F7005001-4-1-12-5 (P) 55.29 ab 35.52 c 1.07 ab 0.54 c
F7003008-1-12-10-3 (T) 58.70 a 64.77 a 0.48 c 0.34 c
F7003008-1-12-16-2 (T) 63.32 a 62.53 a 1.07 ab 0.79 bc
SSH 3 (S) 57.68 ab 45.92 bc 0.58 c 0.48 c
Apel Belgia (S) 60.70 a 53.74 ab 0.66 bc 0.49 c

Keterangan:  angka dalam kolom dan baris yang sama pada masing-masing peubah yang diikuti huruf yang sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata berdasarkan uji lanjut BNJ taraf 5%. P: kelompok peka naungan, T: kelompok toleran 
naungan, S: kelompok senang naungan.

Genotipe F7005001-4-1-12-5 (peka) memiliki kandungan klorofil total paling rendah diantara keenam 
genotipe yang diuji (Tabel 4). Nisbah klorofil b/a genotipe F7005001-4-1-12-5 (0.37) juga lebih rendah dan 
berbeda nyata dibandingkan genotipe Tora (0.39) meski sama-sama kelompok peka naungan, tetapi tidak berbeda 
nyata dengan F7003008-1-12-10-3 dan F7003008-1-12-16-2 (toleran) dan SSH 3 (senang naungan). Rendahnya 
kandungan klorofil diduga menjadi salah satu penyebab genotipe F7005001-4-1-12-5 kurang mampu beradaptasi 
dalam kondisi intensitas cahaya rendah. Sementara itu, genotipe Tora (peka) yang memiliki kandungan pigmen 
fotosintetik lebih tinggi lebih mampu beradaptasi dengan mempertahankan laju fotosintesis meski nilainya masih 
lebih rendah dibanding kelompok toleran dan senang naungan. 

Tabel 4. Pengaruh taraf naungan terhadap kandungan N, P, K, klorofil, dan karbohidrat (pati) daun tanaman 
tomat (5 MST).

Perlakuan N (%) P (%) K (%) Klorofil total 
(mg.g-1)

Nisbah klorofil 
b/a

Karbohidrat 
(pati) (%)

Taraf naungan (%)
0 5.02 b 0.44 b 5.16 2.17 b 0.37 b 5.62 b
50 5.39 a 0.55 a 5.27 2.81 a 0.39 a 6.57 a

Genotipe
Tora (P) 5.20 0.54 a 4.94 bc 2.68 a 0.39 a 5.66 ab
F7005001-4-1-12-5 (P) 5.28 0.52 ab 4.93 c 2.13 b 0.37 b 4.97 b
F7003008-1-12-10-3 (T) 5.27 0.47 b 5.45 ab 2.57 a 0.38 ab 5.73 ab
F7003008-1-12-16-2 (T) 5.14 0.47 b 5.03 bc 2.57 a 0.38 ab 6.25 ab
SSH 3 (S) 5.08 0.49 ab 5.56 a 2.44ab 0.38 ab 6.42 ab
Apel Belgia (S) 5.23 0.48 ab 5.38 abc 2.57 a 0.39 a 7.53 a

Keterangan:  angka dalam kolom yang sama pada masing-masing peubah yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata berdasarkan uji lanjut BNJ taraf 5%. P: kelompok peka naungan, T: kelompok toleran naungan, S: 
kelompok senang naungan.

Taraf naungan dan genotipe berpengaruh nyata terhadap kandungan pati daun tanaman tomat. Kandungan 
pati daun pada kondisi kontrol (0%) adalah 5.62%, lebih rendah dan berbeda nyata dibandingkan dengan kondisi 
naungan 50%, yaitu 6.57% (Tabel 4). Peningkatan kandungan pati pada kondisi naungan 50% kemungkinan 
disebabkan oleh adanya penghambatan transport fotosintat akibat intensitas cahaya rendah yang menyebabkan 
terjadi penumpukan karbohidrat (pati) di daun (Calatayud et al. 2007). Kandungan pati tertinggi terdapat pada 
genotipe Apel Belgia (senang naungan) (7.53%) dan yang paling rendah pada genotipe F7005001-4-1-12-5 
(peka) (4.97%). Tanaman yang ditumbuhkan dalam ruang berintensitas cahaya rendah sulit memperoleh energi 
sehingga fotosintesis menjadi terhambat dan karbohidrat hasil fotosintesis yang disimpan dalam bentuk pati lebih 
banyak digunakan dan dirombak untuk proses respirasi dibandingkan untuk pembentukan jaringan tanaman 
lainnya. Menurut Syafruddin et al. (2014), tanaman genotipe toleran naungan dapat bertahan lebih lama pada 
kondisi kekurangan cahaya karena memiliki kandungan karbohidrat (pati) lebih tinggi sebagai cadangan energi 
dibandingkan genotipe peka naungan.

Naungan 50% berpengaruh pada kandungan N dan P, tetapi tidak berpengaruh pada kandungan K daun 
tanaman tomat. Pada naungan 50% konsentrasi N dan P jaringan daun masing-masing adalah 5.39 dan 0.55%, 
lebih tinggi dan berbeda nyata dibandingkan dengan kondisi tanpa naungan, yaitu 5.02% untuk N dan 0.44% untuk 
P (Tabel 4). Keenam genotipe yang diuji menunjukkan perbedaan hanya pada konsentrasi P dan K. Genotipe Tora 
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(peka) memiliki konsentrasi P yang lebih tinggi dan berbeda nyata dibandingkan dengan genotipe F7003008-1-
12-10-3 dan F7003008-1-12-16- 2 (toleran). Namun konsentrasi K pada genotipe F7005001-4-1-12-5 (peka) lebih 
rendah dan berbeda nyata dari genotipe F7003008-1-12-10-3 (toleran) dan SSH 3 (senang naungan). Tingginya 
kadar P jaringan pada genotipe peka naungan disebabkan karena genotipe tersebut membutuhkan energi lebih 
banyak untuk dapat bertahan dalam kondisi kekurangan cahaya. 

Komponen Hasil dan Hasil Tanaman Tomat
Produksi tanaman tomat ditentukan oleh komponen produksinya diantaranya, yaitu jumlah buah per tanaman 

dan bobot per buah. Taraf naungan tidak berpengaruh terhadap jumlah buah per tanaman, tetapi berpengaruh 
sangat nyata terhadap bobot per buah. Genotipe dan interaksi juga berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah buah 
per tanaman dan bobot per buah. Naungan 50% tidak nyata menurunkan jumlah buah per tanaman kecuali pada 
genotipe SSH 3 (Tabel 5). Di sisi lain, naungan 50% secara nyata menurunkan bobot buah tomat, kecuali genotipe 
SSH 3 (meningkat) dan Apel Belgia (tidak berbeda nyata) (Tabel 5). Untuk genotipe SSH 3, meskipun naungan 
secara nyata menurunkan jumlah buah sebesar 38.78%, namun terjadi peningkatan yang nyata pada bobot buah 
sebesar 36.78%. Hal inilah yang menjadikan rata-rata hasil produksi SSH 3 pada kondisi naungan tidak berbeda 
nyata dengan kondisi tanpa naungan (Gambar 1). 

Tabel 5. Interaksi antara taraf naungan dan genotipe terhadap komponen hasil tanaman tomat.

Genotipe
Jumlah buah per tanaman

(g per tanaman)
Bobot per buah

(g per buah)
0% 50% 0% 50%

Tora (P) 6.5 de 4.9 e 63.89 a 50.08 b
F7005001-4-1-12-5 (P) 10.3 cde 6.6 de 38.06 c 26.13 d
F7003008-1-12-10-3 (T) 15.2 abc 17.8 ab 25.89 d 19.22 ef
F7003008-1-12-16-2 (T) 16.9 abc 21.8 a 20.04 e 14.17 g
SSH 3 (S) 22.3 a 13.7 bcd 18.38 ef 25.14 d
Apel Belgia (S) 18.8 ab 17.9 ab 16.28 fg 16.37 efg

Keterangan: angka dalam kolom dan baris yang sama pada masing-masing yang peubah diikuti huruf yang sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata berdasarkan uji lanjut BNJ taraf 5%. P: kelompok peka naungan, T: kelompok toleran 
naungan, S: kelompok senang naungan.

Peningkatan rata-rata bobot per buah pada genotipe SSH 3 terjadi karena SSH 3 memiliki jumlah buah (sink) 
yang lebih sedikit pada kondisi ternaungi dibandingkan pada kondisi tanpa naungan. Akibat terbatasnya jumlah 
sink sedangkan aktivitas fotosintesis pada source cenderung tetap tinggi menyebabkan fotosintat yang terbentuk 
disalurkan hanya pada sink yang tersedia. Hal inilah yang menyebabkan bobot per buah genotipe SSH 3 menjadi 
lebih tinggi pada intensitas cahaya rendah dibandingkan pada kondisi tanpa naungan. 

Naungan 50% nyata menurunkan hasil per tanaman pada kelompok genotipe peka (Tora dan F7005001-4-1-
12-5), tetapi tidak pada kelompok toleran (F7003008-1-12-10-3 dan F7003008-1-12-16-2) serta senang naungan 
(SSH 3 dan Apel Belgia). Penurunan hasil per tanaman paling banyak dan nyata terjadi pada genotipe F7005001-
4-1-12-5. Pada kotrol (0%) genotipe F7005001-4-1-12-5 menghasilkan rata-rata 385.73 g per tanaman, sedangkan 
pada naungan 50% hanya menghasilkan rata-rata 167.56 g per tanaman atau mengalami penurunan hasil sebanyak 
56.57%. Sementara itu, hasil per tanaman genotipe Tora pada kontrol (0%) adalah 412.48 g per tanaman dan pada 
naungan sebesar 248.97 g per tanaman atau menurun sebanyak 39.64% (Gambar 1).
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Gambar 1. Pengaruh interaksi naungan dan genotipe terhadap rata-rata hasil buah tomat per tanaman selama 
delapan kali panen.

Konduktansi stomata dan laju fotosintesis kelompok toleran dan senang naungan pada naungan 50% 
tidak berbeda nyata dibandingkan dengan kontrol (0%). Seperti yang terjadi pada genotipe Tora, diduga laju 
fotosintesis dan konduktansi stomata kelompok toleran dan senang naungan dapat tetap tinggi disebabkan karena 
kedua kelompok tersebut memiliki kandungan pigmen fotosintetik (klorofil a dan b) yang tinggi. Semakin banyak 
pigmen penangkap cahaya maka fotosintesis juga akan berjalan lebih optimal (Zhao et al. 2012). Kandungan pati 
daun kelompok toleran dan senang naungan juga lebih tinggi dibandingkan kelompok peka. Tingginya kandungan 
karbohidrat (dalam bentuk pati) pada kelompok toleran dan senang naungan membuatnya lebih dapat bertahan 
pada kondisi cahaya yang terbatas dibandingkan kelompok peka. Tanaman yang dinaungi membutuhkan energi 
lebih banyak untuk aktivitas metabolismenya dibandingkan tanaman yang ditanam pada kondisi cahaya penuh. 
Hal ini dapat dibuktikan melalui penyerapan hara P yang meningkat pada naungan 50%. Kelompok peka yang 
memiliki kadar hara P lebih tinggi dibandingkan kelompok toleran dan senang naungan menunjukkan bahwa 
kelompok toleran dan senang naungan lebih efisien dalam menggunakan energinya terutama karena didukung oleh 
tingginya simpanan karbohidrat (pati).

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas cahaya rendah akibat naungan 50% nyata menurunkan nilai 

laju asimilasi bersih (LAB) dan laju tumbuh relatif (LTR) tanaman tomat serta berpengaruh nyata terhadap peubah 
pertumbuhan vegetatif dan generatif, yaitu meningkatkan tinggi tanaman dan luas daun total, dan memperlambat 
umur berbunga. Pemberian naungan 50% nyata mempengaruhi perubahan karakter fisiologis daun tanaman tomat, 
yaitu laju fotosintesis, konduktansi stomata, kandungan pigmen, dan karbohidrat (pati), dan hara NPK jaringan 
daun.

Penurunan laju fotosintesis, konduktansi stomata, kandungan klorofil total, serta kandungan pati daun akibat 
naungan 50% pada tomat kelompok genotipe peka lebih besar dan berbeda nyata jika dibandingkan dengan 
tomat kelompok genotipe toleran dan senang naungan. Naungan 50% nyata menurunkan hasil per tanaman pada 
kelompok genotipe peka (Tora dan F7005001-4-1-12-5), tetapi tidak pada kelompok genotipe toleran (F7003008-
1-12-10-3 dan F7003008-1-12-16-2) serta kelompok genotipe senang naungan (SSH 3 dan Apel Belgia). 
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ABSTRACT
The attack of pests and diseases in shallot cultivation is limited factor in increasing of production. For this 

past years the technical of pests and diseases management still applied individually without integrated. Therefore 
it is necessary to examine some controlling components that can suppress the development of pests and diseases 
in shallot. The purpose of the assessment is how to cope with efficient pest disease on shallot. The experiment was 
conducted in Gondang Pandean Nganjuk in May to July 2015. Treatment Components: A. Trichoderma application 
(seed treatment, planting, 2 & 4 weeks after planting), sanitation, application of fungicide with active ingredients 
of Azoxystrobin and Propineb, B. Treatment of seeds with a fungicide with active ingredient Azoxystrobin, 
Trichoderma application at planting time, sanitation, active use of fungicide with phosphite and propineb acid, C. 
Treatment of seeds with Micoryza, Trichoderma application (2 & 4 weeks after planting), active use of phosphite 
and propineb phosphide active ingredients, D. Farmer manner (without seed treatment ), without Trichoderma, 
without sanitation. The results of the study showed: The combination of Micoryza and Trichoderma can produce 
the highest height of shallot plants. The combination of active fungicide with Azoxystrobin and Trichoderma can 
suppress the development of Fusarium wilt disease. While the highest dried shallot bulb weight was produced 
from the combination of Trichoderma application (seed treatment, planting time, 2 & 4 weeks after planting) and 
application of active fungicide using Azoxystrobin and Propineb alternately with production 16.59 t / ha.

Keywords: Alium ascalonicum, Trichoderma, Micoryza, component control

PENDAHULUAN
Bawang merah merupakan komoditas sayuran unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga banyak 

diusahakan oleh petani. Komoditas ini juga merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan Jawa Timur 
yang sentra produksinya menyebar terutama berada di Kabupaten Probolinggo, Malang dan Nganjuk, dengan luas 
tanam masing-masing sebesar 7.884 ha, 4.574 ha dan 4.169 ha dari luas total di Jawa Timur 22.130 ha (Diperta 
Jatim, 2001).

Produksi dan harga bawang merah berfluktuatif kadang rendah, kadang juga relative tinggi. Akhir-akhir 
ini pengusahaan bawang merah telah menyebar di hampir semua provinsi di Indonesia yang termasuk dalam 
kawasan penumbuhan dan pengembangan. Kendala yang dihadapi dalam usaha peningkatan produksi antara 
lain karena adanya serangan hama dan penyakit. Penyakit utama yang sering menyerang bawang merah yaitu 
layu fusarium, antraknos dan trotol (Udiarto dkk, 2005). Penyakit layu fusarium dapat menurunkan kualitas dan 
kuantitas produksi. Kerusakan yang ditimbulkan mencapai 75% pada umur 42 hari setelah tanam (Korlina dkk, 
2000) dan akan bertambah terus apabila tidak ada langkah pengendalian. Sedangkan insiden penyakit virus tular 
umbi bervariasi tergantung varietas bawang merah dengan persentase serangan mulai 47,96% - 100% (Gunaeni 
dkk, 2011). Hama utama yang sering menyerang tanaman bawang merah adalah ulat bawang (Spodoptera exigua 
Hbn.) (Moekasan, 1998). Kehilangan hasil panen bawang merah akibat serangan hama tersebut berkisar 45-57 % 
(Dibyantoro, 1990).

Sampai saat ini pengendalian yang sering dilakukan untuk mengatasi hama penyakit utama pada bawang 
merah masih mengandalkan pestisida, karena dianggap praktis digunakan dan mudah diperolehnya, namun 
penggunaan pestisida yang berlebihan akan berdampak buruk pada pengguna maupun lingkungan. Oleh sebab 
itu dicari alternative pengendalian yang seminimal mungkin menggunakan pestisida, yaitu dengan memadukan 
pengendalian secara kultur teknis dan biologi, serta menggunakan kimiawi apabila terpaksa harus digunakan yang 
merupakan pengendalian pilihan terakhir. Tujuan pengkajian yaitu untuk memperoleh komponen cara pengendalian 
hama penyakit yang efisien pada bawang merah. 
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BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan di desa Pandean, kecamatan Gondang, kabupaten Nganjuk. Pada bulan April sampai 

dengan Juli 2017. Adapun komponen perlakuan yang dikaji seperti tercantum pada Tabel 1. Pengkajian dilakukan 
menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang masing-masing perlakuan diulang 6 kali.

Varietas yang digunakan adalah Tajuk, sedangkan pemeliharaan tanaman disesuaikan dengan rekomendasi 
setempat seperti penyiangan dan penyiraman. Bedengan berukuran 1,5 m x 15 m (populasi tanaman 500), jarak 
tanam 15 cm x 20 cm dan jarak antar bedengan 50 cm. Pemberian pupuk dasar meliputi penggunaan pupuk 
kandang sapi dengan dosis 10-15 t/ha. Pupuk an organik SP-36 sebanyak 300 kg/ Ha ditaburkan secara merata 
pada setiap bedengan. Pemupukan susulan pertama dilakukan dengan menaburkan secara merata pupuk NPK 
sebanyak 50 kg/ha dan ZA sebanyak 100 kg/ ha pada saat tanaman bawang merah umur 15 hari setelah tanam. 
Pemupukan susulan kedua dilakukan 3 hari setelah penyiangan (umur 25 - 30 hari setelah tanam) dengan cara 
ditaburkan, menggunakan pupuk KCl sebanyak 100 kg/ha dan Urea sebanyak 300 kg/ha. Pemupukan terhadap 
insektisida berbahan aktif spinosad, klorpirifos, triazofos, betasiflutrin, siromazin, karbosulfan, tiodikab, dan 
abamektin. Seleksi insektisida lokalditentukan dari pola resistensi, meskipunS. exiguamemiliki potensi migrasi 
jarak jauh, namun taktik manajemen adaptif seperti rotasi harus dirancang dan dilaksanakan berdasarkanpola 
resistensiS. exiguauntuk setiap wilayah geografis (Che et al. 2013)

Tabel 1. Komponen perlakuan yang dikaji

Rekomendasi 1 Rekomendasi 2 Rekomendasi 3
Penggunaan Trichoderma 1. 
(perlakuan benih, saat tanam, 
2 & 4 minggu setelah tanam)

1. Perlakuan benih dengan fungisida 
berbahan aktif Azoxystrobin

1. Perlakuan benih dengan 
Micoryzha

Sanitasi dan pencabutan tanaman 2. 
sakit

2. Penggunaan Trichoderma 
( 2 & 4 minggu setelah tanam)

2. Penggunaan Trichoderma ( 2 & 4 
minggu setelah tanam)

Penggunaan pestisida apabila 3. 
diperlukan (b.a. Azoxystrobin + 
Propineb bergantian)

3. Penggunaan pestisida apabila 
diperlukan (b.a. Asam Posfit 
+ Propineb bergantian)

3. Sanitasi dan pencabutan tanaman 
sakit

Penggunaan pestisida apabila 
diperlukan (b.a. Asam Posfit + 
Propineb bergantian)

Berdasarkan pengamatan terhadap gejala serangan penyakit, nampak gejala penyakit yang muncul yaitu layu 
fusarium. Gejala ditandai dengan melintir dan meliuknya daun bawang merah sehingga pertumbuhannya tidak 
normal. Menurut Kurrupu (1999) dan Lestiyani dkk (2016) gejala tersebut disebabkan oleh penyakit cendawan 
Fusarium sp. Pada kondisi pengkajian ini serangannya relative rendah yaitu antara 1,29 – 3,16%. Sedangkan 
serangan layu tertinggi ditemukan pada cara petani yang tidak diaplikasi Trichoderma maupun micoriza. Namun 
untuk pengamatan selanjutnya tidak ditemukan lagi gejala layu.

Tabel 2.  Persentase serangan penyakit layu Fusarium dan serangan ulat daun (Spodoptera exigua) pada tanaman 
bawang merah

Perlakuan Layu Fusarium 
(%)

Persentase serangan ulat daun pada 
pengamatan umur …..

15 HST*) 15 HST 30 HST
A. Trichoderma (bibit, saat tanam, 2 dan 4 minggu 

setelah tanam, pencabutan, Azoxystrobin, propineb)

B. Azoxystrobin (bibit), Trichoderma (2 & 4 minggu 
setelah tanam), Asam fosfit, propineb

C. Micoryzha (saat tanam), Trichoderma (2 & 4 minggu 
setelah tanam), pencabutan, Asam fosfit, propineb

D. Cara petani

1,46 ab**)

1,29 a

1,58 ab

3,16 b

5,18 a

6,22 a

6,04 a

5,55 a

9,13 a

9,42 a

9,11 a

10,29 a
Keterangan:  *) HST : Hari setelah tanam;**) Angka yang didampingi oleh huruf yang sama pada setiap kolom menunjukkan 

tidak ada perbedaan nyata pada uji Duncan 5%.
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Berdasarkan hasil pengamatan terhadap persentase susut bobot setelah umbi bawang merah disimpan 
selama satu bulan, nampak bahwa susut bobot tertinggi dihasilkan dari komponen perlakuan yang menggunakan 
Azoxystrobin sebagai perlakuan bibit, namun hasil tersebut tidak berbeda nyata dengan semua perlakuan komponen 
lainnya. Sedangkan untuk bobot kering umbi konversi ke hektar nampak bahwa bobot kering tertinggi diperoleh 
dari perlakuan yang menggunakan Trichoderma sebagai perlakuan bibit dan diaplikasi ulang pada saat tanam, 
umur dua minggu serta empat minggu setelah tanam (Tabel 3).

Tabel 3. Persentase susut bobot dan bobot kering per hektar

Perlakuan Susut bobot 
(%)

Bobot kering 
(t/ha)

A. Trichoderma (bibit, saat tanam, 2 dan 4 minggu setelah tanam, 
pencabutan, Azoxystrobin, propineb)

B. Azoxystrobin (bibit), Trichoderma (2 & 4 minggu setelah tanam), 
Asam fosfit, propineb

C. Micoryzha (saat tanam), Trichoderma (2 & 4 minggu setelah 
tanam), pencabutan, Asam fosfit, propineb

D. Cara petani

22,73 a*)

30,79 a

27,45 a

24,02 a

16,59 b

12,20 a

15,38 ab

15,60 ab
Keterangan : Angka yang didampingi oleh huruf yang sama pada setiap kolom menunjukkan tidak ada perbedaan nyata pada 

uji Duncan 5%.

KESIMPULAN
Komponen pengendalian hama penyakit yang efisien pada bawang merah yaitu dengan aplikasi Trichoderma 

pada saat tanam, serta aplikasi pada umur dua dan empat minggu setelah tanam, aplikasi fungisida berbahan aktif 
Azoxystrobin dan Propineb secara bergantian, dapat mengurangi penyakit layu Fusarium lebih rendah dari pada 
tanpa perlakuan. Produksi berat kering mencapai 16,59 t/ha, dengan susut bobot sebesari 22,73%.
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ABSTRACT
The research was conducted in Karangploso, Malang, in Assessement Institute for Agriculture Technology 

East Java. on April to July 2014 with the aim to know the effect of shelter and grafting to the growth and 
development of pests and disease of tomato plants. The research required Group Randomized Design (RDG) with 
4 treatments repeated six times. The treatment were A. without both shelter and grafting (control), B. without 
shelter with grafting, C. with shelter without grafting, D. with both shelter and grafting. The research showed 
that the combination of shelter and grafting did not give any effect on plant height. Otherwise, tomato plants 
without grafting, both with shelter and no shelter showed the higher plant height result (84,94 cm and 84,48 cm). 
Same result happened to the width canopy of tomato plants without grafting which has wider canopy (64,76 cm). 
Virus and yellow spot disease (Alternaria solani) was not effected by the treatment sheltering and grafting. The 
treatment showed the effect to the wilt disease (Ralstonia solanacearum) with the lowest attack. The dominant 
attacking pests was leaf squirt with the average attack intensity 1 33 – 12,9%.

Keywords: Lycopersicon lycopersicum, shelter, grafting, plant growth, disease.

PENDAHULUAN
Tanaman tomat merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sangat potensial untuk dikembangkan, 

karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan potensi ekspor yang besar. Produksi tomat di Indonesia berkisar 
antara 10 – 33 ton per ha. Daerah sentra produksi tomat di Indonesia tersebar di beberapa propinsi, antara lain Jawa 
Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali (Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2004). 

Dalam upaya peningkatan produksi tanaman tomat tidak terlepas dari masalah hama dan penyakit. Penyakit 
layu yang disebabkan bakteri Ralstonia solanacearum dan cendawan Fusarium oxysporum merupakan penyakit 
utama yang membuat tanaman tomat tiba-tiba layu, yang akhirnya mati, Menurut Asrul (2003) kehilangan hasil 
yang disebabkan oleh bakteri R. solanacearum antara 60-100%. Sedangkan serangan penyakit layu fusarium 
menyebabkan kehilangan hasil sampai 50% (Vauzia dkk, 2012). Menurut Palada et al (2012) produksi tomat di 
iklim tropis dan subtropis dibatasi oleh faktor tidak menguntungkan seperti suhu tinggi, banjir, angin kencang, dan 
tingginya serangan penyakit. Kondisi ini secara signifikan dapat mengurangi hasil panen tomat

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, AVRDC – The World Vegetable Center telah menemukan cara 
yang cukup efektif untuk meingkatkan produktivitas tanaman tomat pada musim penghujan dengan memperkecil 
munculnya penyakit layu tanaman. Salah satunya dengan perbanyakan secara grafting atau sambung pucuk. 
Grafting adalah penyambungan dua jenis tanaman yang berbeda dari keluarga yang sama. Untuk grafting tanaman 
tomat, AVRDC – The World Vegetable Center menggunakan varietas terung terpilih yang tahan terhadap layu 
bakteri sebagai batang bawah. Luther dkk. (2012) melaporkan bahwa tomat yang ditanam selama musim hujan 
dengan kondisi banjir dan temperatur yang tinggi sangat sulit dilakukan, sehingga menyebabkan penurunan hasil. 
Solusi yang dapat diterapkan yaitu dengan menanam tomat hasil penyambungan dengan batang bawah terung yang 
sudah diuji ketahanannya terhadap penyakit layu, seperti terung EG 203.Tanaman terung secara luas dibudidayakan 
di daerah tropis maupun sub tropis sebagai tanaman yang bisa disambung (Bletsos dkk., 2003). Selain itu dengan 
cara grafting akan meningkatkan toleransi terhadap penyakit cendawan, virus, dan serangga yang menyerang daun 
(King dkk., 2008).

Kondisi iklim Indonesia dengan curah hujan tinggi menyebabkan kelembaban lingkungan yang tinggi dan 
memacu timbulnya penyakit. Penggunaan naungan plastik (rain shelter) sebagai pelindung tanaman pada musim 
penghujan, dapat menghindari dari percikan air hujan sebagai perantara dan pembawa penyakit. Menurut Aria et 
al. (2000) penanaman tomat dan paprika menggunakan naungan plastik dapat meningkatkan hasil masing-masing 
sebesar 169% dan 96%. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 
grafting dan naungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan hama penyakit pada tanaman tomat (Solanum 
lycopersicum).
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Karangploso Malang Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa 

Timur, pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2014. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan empat perlakuan dan enam ulangan sebagai berikut : A. Tanpa naungan dan tanpa grafting, B.Tanpa 
naungan dan grafting, C. Naungan tanpa grafting dan D. Naungan dan grafting

Tanaman terung digunakan sebagai batang bawah, yang persemaiannya dilakukan lebih awal (2-3 minggu) 
daripada tomat. Bibit terung sebagai batang bawah digrafting setelah 2-3 daun sejati tumbuh, dengan ukuran batang 
bibit Ø 1.6-1.8 mm di ruas yang akan dipotong. Empat jam sebelum grafting, bibit yang akan disambung disiram 
air dan sebelum grafting sudah disiapkan pentil yang sudah dipotong berukuran 1 cm. Bibit batang bawah dipotong 
miring diantara kotiledon dan daun sejati pertama, begitu juga dengan batang atas dipotong miring, kemudian 
potongan batang atas didorong dimasukan kedalam pentil dan akhirnya disatukan dengan batang bawah. Bibit 
yang sudah digrafting dipindahkan ke ruang tumbuh grafting dengan kondisi suhu 25-300C dengan kelembaban 
relative >85% (dengan cara memberi air pada lantai ruang tumbuh grafting). Keranjang yang berisi bibit hasil 
grafting diletakkan diatas batu bata yang terendam air. Bibit hasil grafting akan segar kembali setelah 5-6 hari. 
Pertumbuhan bibit yang sudah digrafting memerlukan waktu 14-16 hari.

Petak percobaan berukuran 30 m2. Pemupukan dengan dosis pupuk organik (10 t/ha) diberikan satu minggu 
sebelum tanam. Pupuk an organik terdiri atas Urea (125 kg/ha), ZA (300 kg/ha), SP 36 (250 kg/ha) dan KCl 
200 kg/ha, diaplikasikan dengan ketentuan setengah dosis Urea, ZA dan KCl serta seluruh dosis P diberikan 
sebelum tanam dan setengah dosis sisa Urea dan KCl diberikan setelah tanaman berbunga. Setiap plot terdiri 
dari 40 tanaman dengan jarak tanam 50 x 60 cm. Pemasangan naungan plastik dilakukan sebelum tanam dan 
setelah pemasangan mulsa. Naungan berukuran tinggi 1,5 m; panjang 5 m dan lebar 2,5 m. Variabel yang diamati 
adalah pertumbuhan tanaman dan perkembangan serangan hama penyakit. Pertumbuhan tanaman meliputi tinggi 
tanaman dan lebar kanopi, diamati pada 10 tanaman contoh. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan dari permukaan 
tanah sampai pucuk tanaman, dimulai pada umur 28 hari setelah tanam(HST), dengan asumsi pada umur tersebut 
tanaman tomat sudah mulai berbunga dan merupakan masa peralihan dari fase vegetatif ke generatif.

Pengamatan terhadap serangan penyakit ditujukan terhadap penyakit penting yang muncul pada tanaman 
tomat, antara lain penyakit virus, busuk kering (Alternaria solani), dan penyakit layu. Pengamatan insiden virus 
dilakukan pada semua tanaman mulai umur 14 HST, dengan interval seminggu. Adapun perhitungan insiden virus 
(Gunaeni et al. 2014) dan juga penyakit layu menggunakan rumus sbb:
 Insiden (%) = (a/A) x 100, dimana : 
 a = Jumlah tanaman yang bergejala
 b = Jumlah tanaman yang diamati

Tingkat serangan penyakit busuk kering yang disebabkan oleh cendawan A. solani dihitung dengan 
menggunakan rumus (Setiawati et al. 2001) :

∑ n x v
P = --------------- x 100 %

N x V
 Keterangan :
 P, adalah tingkat serangan penyakit (%) 
 n, adalah jumlah tanaman yang memiliki kategori 
 kerusakan yang sama. 
 v, adalah nilai kategori serangan sebagai berikut : 

 0 = tanaman tidak terserang (sehat) 
 1 = luas kerusakan tanaman > 0 - ≤ 10% 
 2 = luas kerusakan tanaman > 10 - ≤ 20% 
 3 = luas kerusakan tanaman > 20 - ≤ 40% 
 4 = luas kerusakan tanaman > 40 - ≤ 60% 
 5 = luas kerusakan tanaman > 60 - ≤ 100% 

  V, adalah nilai kategori serangan tertinggi (v = 5) 
 N, adalah jumlah tanaman yang diamati (10 tanaman contoh)

Data yang terkumpul dianalisis secara statistik menggunakan program SAS (statistical analysis system) dan 
uji lanjut menggunakan DMRT (Duncan multiple range test) pada taraf kepercayaan 5%.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Tanaman
Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak terdapat respon positif tanaman tomat dari pemberian 

perlakuan. Pada tanaman tomat yang tidak dilakukan grafting baik yang menggunakan naungan dan tanpa 
naungan memperlihatkan pertumbuhan tanaman lebih tinggi dan kanopi lebih lebar. Rerata tinggi tanaman tomat 
tersebut disajikan pada tabel 1. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa perlakuan yang tanpa grafting memperlihatkan 
pertumbuhan tanaman tomat tertinggi yang berbeda nyata dengan tanaman tomat yang digrafting. Kondisi ini 
sudah mulai terjadi sejak pengamatan pertama pada saat tanaman tomat berumur 28 hari setelah tanam (HST) 
yang terus berlanjut sampai pengamatan umur tanaman tomat 49 HST. Terjadinya kondisi tersebut kemungkinan 
proses fisiologis pertumbuhan vegetatif pada tanaman tomat yang digrafting tidak berjalan optimal. Hal ini sejalan 
dengan hasil penelitian Korlina dkk (2017) bahwa varietas Timothy dan CLN 3024 yang digrafting maupun tanpa 
digrafting pertumbuhan tinggi tanaman dan lebar kanopi tidak berbeda nyata. Namun kondisi tersebut berlawanan 
dengan hasil penelitian Khah, dkk. (2006) bahwa tanaman tomat yang digrafting lebih tinggi daripada kontrol, 
dengan jenis batang bawah tomat yang tahan nematode dan Verticillium. Dalam hal ini perbedaannya terutama 
pada batang bawah yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan batang bawah terung, sedangkan penelitian 
Khah dkk (2006) menggunakan tanaman tomat. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa tanaman yang digrafting 
berpengaruh positif terhadap penampilan pertumbuhan vegetative tanaman melon, akibat akar yang lebih vigor 
sehingga lebih mudah menyerap air dan nutrisi (Radhouani dan Ferchichi, 2010). Sedangkan Lee (1994) dan 
Ioannou dkk. (2002) mengemukakan bahwa tanaman yang digrafting mempunyai diameter batang lebih besar. 
Seperti halnya pengamatan terhadap tinggi tanaman, untuk parameter terhadap pengamatan kanopi tanaman, 
ternyata perlakuan yang menggunakan naungan tanpa grafting memperlihatkan kanopi tanaman tomat lebih lebar 
yang berbeda nyata dengan semua perlakuan (Tabel 2). Hal ini sesuai dengan penelitian Syukur et al.(2003) bahwa 
tanaman tomat yang menggunakan naungan plastik, baik plastik UV maupun plastik biasa menghasilkan tinggi 
tanaman dan jumlah daun lebih banyak pada umur 3, 5, 6 dan 7 minggu setelah tanam

Tabel 1. Rerata tinggi tanaman tomat pada berbagai umur tanaman

Perlakuan
Tinggi tanaman (cm)

28 HST*) 35 HST 42 HST 49 HST
Tanpa naungan dan tanpa graftingA. 
Tanpa naungan dan graftingB. 
Naungan tanpa graftingC. 
Naungan dan graftingD. 

46,07 ab**)

37,49 a
52,29 b
37,77 a

65,79 b
57,53 a
67, 65 b
56,19 a

87,01 b
62,83 a
85,59 b
59,54 a

84,94 b
62,24 a
83,48 b
65,67 a

Keterangan: *) HST : Hari setelah tanam; **) Angka yang didampingi oleh huruf yang sama pada setiap kolom menunjukkan 
tidak ada perbedaan nyata pada uji Duncan 5%.

Tabel 2. Rerata lebar kanopi tanaman tomat pada berbagai umur tanaman

Perlakuan
Lebar kanopi (cm)

28 HST*) 35 HST 42 HST 49 HST
Tanpa naungan dan tanpa graftingA. 
Tanpa naungan dan graftingB. 
Naungan tanpa graftingC. 
Naungan dan graftingD. 

45,95 b**)

34,84 a
46,57 b
31,29 a

45,98 a
42,83 a
57,06 b
37,35 a

46,71 ab
41,89 a
57,35 b
41,52 a

51,06 b
40,47 a
64,76 c

45,13 ab
Keterangan:  *) HST : Hari setelah tanam; **) Angka yang didampingi oleh huruf yang sama pada setiap kolom menunjukkan 

tidak ada perbedaan nyata pada uji Duncan 5%.

Perkembangan Hama dan Penyakit
Serangan virus yang muncul berupa gejala mosaik yang ditandai adanya perubahan warna daun dari hijau 

gelap menjadi hijau terang berselang seling. Persentase luas serangan virus ditampilkan pada gambar 1. Gejala 
serangan virus mulai muncul pada saat tanaman tomat berumur 28 HST, gejala serangan virus hampir ditemukan 
pada semua plot perlakuan dengan luas gejala serangan bervariasi antara 5,78 – 16,15%. Dengan bertambahnya 
umur tanaman gejala serangan virus semakin meningkat dan di akhir pengamatan pada saat tanaman tomat 
berumur 70 HST gejala serangan virus tertinggi diperlihatkan tanaman tomat yang mendapat perlakuan naungan 
dan grafting. Walaupun secara analisis statistik antar perlakuan tidak berbeda nyata, namun secara keseluruhan 
tanaman tomat yang digrafting memperlihatkan luas serangan virus tinggi, baik yang menggunakan naungan 
maupun tanpa naungan. Kondisi ini hampir sama dengan penelitian Korlina dkk (2017) bahwa tanaman tomat 
yang digrafting persentase serangan virusnya lebih tinggi yaitu mencapai kisaran 15,76%-46,36%, sedangkan 
yang tidak digrafting hanya 9,62%-21,78%. Virus yang sering menyerang tanaman tomat di Indonesia adalah 



58

Pengaruh Naungan dan Grafting terhadap Pertumbuhan serta Perkembangan Hama Penyakit Tanaman Tomat

Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

virus mosaic tembakau atau Tobacco Mosaic Virus (TMV), virus mosaic mentimun atau Cucumber Mosaic Virus 
(CMV), virus kentang X, Tobacco Ring Spot Virus (TRSV), Tomato Yellow Net Virus (TYNV) dan virus bercak 
layu tomat atau Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) (Duriat, 1979; Duriat dan Gunaeni, 1999; Sutarya 1989 
dan 1992). Menurut Carrere et al (1999);Sulistyowati et al. (2004) tanaman tomat yang terinfeksi CMV parah 
memperlihatkan gejala kerdil, filiformitas, klorosis dan nekrosis tergantung pada strain virus dan inang.

0

100

28 HST 42 HST 56 HST 70 HST

A.  Tanpa naungan dan tanpa grafting
B.       Tanpa naungan  dan grafting
C.       Naungan tanpa grafting

Gambar 1. Perkembangan luas serangan virus mosaik pada tanaman tomat

Gejala penyakit layu mulai muncul pada tanaman tomat umur 28 HST, dengan gejala serangan tanaman 
menjadi layu secara tiba-tiba, dimulai dari daun bagian atas kemudian menjalar ke daun bagian bawah. 
Berdasarkan pengamatan dan analisis data persentase gejala layu yang tertinggi ditemukan pada petak yang tidak 
dilakukan grafting, baik yang pakai naungan maupun yang tidak menggunakan naungan (Tabel 3). Dalam hal 
ini dapat dibahas bahwa aplikasi grafting direkomendasikan sebaagai pencegahan terjadinya serangan penyakit 
layu. Menurut Rivard and Louws (2008) tanaman tomat kultivar German Johnson yang tidak dilakukan grafting 
dapat terserang penyakit layu 75 – 79%, namun ketika dilakukan grafting dengan batang bawah tanaman tomat 
tahan penyakit layu seperti varietas CRA 66 atau Hawaii 7996, gejala layu dapat ditekan. Hasil yang sama juga 
dikemukakan McAvoy et al. (2012) bahwa dengan cara grafting dapat menurunkan dampak layu bakteri pada 
kultivar tomat serta meningkatkanproduktivitas secara keseluruhan. Selain penyakit virus dan penyakit layu 
diketemukan juga penyakit becak daun yang disebabkan cendawan Alternaria solani. Pada awal pengamatan 
gejala intensitas serangan penyakit becak daun terendah diperlihatkan perlakuan yang menggunakan naungan dan 
grafting, namun sejalan dengan perkembangan umur tanaman gejala penyakit becak daun tersebut serangannya 
merata pada semua petak perlakuan (Gambar 2). Kondisi ini terjadi kemungkinan pengaruh iklim yang mendukung 
terhadap perkembangan penyakit becak daun, pada saat pengkajian kondisi memasuki musim kemarau tetapi 
kadang-kadang disertai hujan. Dalam hal ini perlakuan yang diaplikasikan belum bisa menekan perkembangan 
penyakit bercak daun. Menurut Vioutoglou dan Kalogerakis (2000) tanaman tomat rentan terhadap Alternaria 
solani pada semua tahap pertumbuhan, namun kerentanan akan meningkat seiring bertambahnya umur tanaman.
Penyakit tersebut dapat menyebabkan bercak kering pada daun, pangkal batang membusuk, luka pada batang dan 
busuk pada buah (Chaerani dan Voorrips. 2006)

Tabel 3. Persentase luas serangan layu pada tanaman tomat

Perlakuan
Luas serangan Layu (%)

28 HST*) 35 HST 42 HST 49 HST
Tanpa naungan dan tanpa graftingA. 
Tanpa naungan dan graftingB. 
Naungan tanpa graftingC. 
Naungan dan graftingD. 

11,67 b**)

0,67 a
8,83 ab
2,17 a

5,02 a
0,45 a
2,53 a
2,17 a

5,29 b
0,03 a
2,13 ab
2,08 ab

42,65 b
1,50 a

28,55 b
0,00 a

Keterangan:  *) HST : Hari setelah tanam; **) Angka yang didampingi oleh huruf yang sama pada setiap kolom menunjukkan 
tidak ada perbedaan nyata pada uji Duncan 5%
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Gambar 2. Perkembangan penyakit becak daun (Alternaria solani) pada tanaman tomat

Hama yang ditemukan dan merusak tanaman tomat selama penelitian berlangsung yaitu hama pengorok 
daun. Pengamatan ditujukan terhadap gejala kerusakan daun yang ditimbulkan akibat korokan pada daun. Rerata 
intensitas serangan gejala pada daun disajikan pada tabel 4. Berdasarkan hasil pengamatan intensitas serangan 
gejala korokan daun pada tanaman tomat umur 42 HST nampak bahwa perlakuan grafting yang menggunakan 
naungan maupun tanpa naungan memperlihatkan intensitas serangan lebih rendah daripada tanaman tomat tanpa 
grafting. Kondisi tersebut tetap konsisten sampai pada pengamatan umur tanaman tomat 70 HST. Rendahnya 
intensitas gejala korokan pada tanaman tomat yang digrafting masih harus diteliti lebih lanjut, karena selama ini 
belum ada penelitian yang melaporkan tentang pengaruh grafting terhadap keberadaan pengorok daun.

Tabel 4. Rerata intensitas gejala serangan hama pengorok daun pada tanaman tomat

Perlakuan
Intensitas serangan pengorok daun (%)

42 HST*) 49 HST 56 HST 63 HST 70 HST
Tanpa naungan dan tanpa graftingA. 
Tanpa naungan dan graftingB. 
Naungan tanpa graftingC. 
Naungan dan graftingD. 

18,54 b**)

10,07 a
16,66 b
9,99 a

19,30 b
12,37 a
21,46 b
13,33 a

15,21 a
13,22 a
14,99 a
16,04 a

15,96 b
1,56 a

12,49 b
1,58 a

12,90 b
1,33 a

11,67 b
1,41 a

Keterangan: *) HST : Hari setelah tanam; **) Angka yang didampingi oleh huruf yang sama pada setiap kolom menunjukkan 
tidak ada perbedaan nyata pada uji Duncan 5%.

KESIMPULAN
Tinggi tanaman tomat tidak dipengaruhi oleh perlakuan naungan dan grafting, namun perlakuan tersebut 

lebih berpengaruh terhadap lebar kanopi.Gejala penyakit virus dan bercak daun tidak dapat ditekan dengan adanya 
perlakuan naungan dan grafting, namun perlakuan tersebut lebih diutamakan untuk pengendalian penyakit layu, 
baik yang menggunakan naungan maupun tanpa naungan dapat menekan serangan antara 96,48 -100%.Intensitas 
serangan hama pengorok daun pada tanaman tomat lebih rendah pada perlakuan grafting, baik kombinasi dengan 
naungan maupun tanpa naungan dengan rata-rata kerusakan sebesar 1,33 – 1,41%, sedangkan yang tanpa grafting 
dan tanpa naungan mencapai 12,90%.
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ABSTRACT
Packaging was used for protection seeds from damage and maintain seed viability. Seed tape packaging 

designed for proper line spacing and depth of planting, especially for small seeds. This kind of packaging becomes 
more effective and efficient in planting. Soursop leaf fiber can be utilized as packaging material of seed tape to 
support environmentally friendly agriculture. The application of probiotic bacteria in seed tape was expected to 
increase seed germination. The purpose of this research was to know the potency of soursop leaf fiber as seed 
tape the application of probiotic bacteria to viability and vigor of cucumber, onion and caisim seed. The research 
was conducted in the Laboratory of Seed Quality Testing Department of Agronomy and Horticulture, Faculty of 
Agriculture, Bogor Agriculture University. The research was conducted from February to May 2017. The use of 
soursop leaf fiber as seed tape did not inhibit the germination of cucumber and caisim seeds, but decreased the 
onion seed vigor index. The application of Pseudomonas probiotic bacteria was able to increase the growing speed 
of cucumber seeds, while Bacillus subtillis was able to increase the vigor index of caisim seed.

Keywords: Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, , seed tape, soursop leaf fiber

PENDAHULUAN
Kemasan benih berfungi untuk melindungi benih dari kerusakan, mempertahankan kadar air benih serta menaja 

viabilitasnya. Bahan kemasan benih umumnya adalah kain, kertas, plastik polietilen, alumunium foil dan kaleng. 
Penelitian Robi’in (20017) menunjukkan bahwa kemasan plastik dan alumunium foil mampu mempertahankan 
kadar air benih jagung selama penyimpanan. Pada penelitian Rahayu dan Widajati (2007) penggunaan kemasan 
alumunium foil dan plastik untuk menyimpan benih caisim mampu mempertahankan kadar air benih tetap rendah 
sekitar 6 % dan viabilitas benih yang tinggi. Hasil penelitian Sumpena (2012) kemasan plastik dan alumunium foil 
mampu mempertahankan viabilitas benih timun varietas Pluto, Saturnus dan Mars sampai 6 bulan dengan daya 
berkecambah masih tinggi (93-94 %). Jenis kemasan akan berpengaruh terhadap perkembangan hama gudang, pada 
penelitian Dinarto (2010) menunjukkan bahwa populasi hama Challosobruchus Chinensis L. pada penyimpanan 
benih kacang hijau lebih rendah jika dikemas menggunakan plastik, namun populasinya meningkat seiring dengan 
peningkatan kadar air awal simpan.

Penggunaan kemasan juga dapat dirancang dengan bentuk pita sehingga penanaman menjadi lebih efektif 
dan efisien. Benih dikemas dalam pita diatur sesuai dengan jarak tanam dalam baris sehingga pengaturan jarak dan 
kedalaman tanam lebih tepat terutama untuk benih berukuran kecil. Kemasan tersebut langsung ditanam di lahan, 
oleh karena itu kemasan dipilih dari bahan organik yang ramah lingkungan, sekaligus akan meningkatkan kandungan 
bahan organik di dalam tanah. Penggunaan serat daun sirsak sebagai bahan kemasan pita benih diharapkan dapat 
mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Selain itu aplikasi bakteri probiotik dalam kemasan pita tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan perkecambahan benih.

Penelitian Setyowati (2013) menunjukkan bahwa aplikasi Serratia marcescens, Pseudomonas fluorescens, 
dan Bacillus subtilis pada benih cabe dapat meningkatkan viabilitas benih. Pada penelitian Syamsuddin (2010) 
menunjukkan bahwa Pseudomonas sppdan Bacillus spp berfungsi sebagai agen biokontrol, menghambat 
pertumbuhan koloni cendawan pathogen dan terbukti dapat mengurangi kejadian penyakit saat fase bibit pada 
tanaman cabai.

Penelitian bertujuan untuk memanfaatkan serat daun sirsak sebagai kemasan organik benih dalam bentuk pita 
serta penggunaan bakteri probiotik untuk meningkatkan viabilitas dan vigor benih timun, bawang dan caisim.

BAHAN DAN METODE
Penelitian aplikasi bakteri probiotik disusun dengan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) satu faktor. 

Faktor terdiri dari tiga taraf, yaitu B0= serat + tanpa bakteri probiotik, B1= serat + Bacillus subtilis, dan B2= serat 
+ Pseudomonas fluorescens. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Rancangan percobaan yang 
sama digunakan pada benih timun, benih caisim, dan benih bawang. 
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Aplikasi bakteri probiotik merujuk pada penelitian Setiowaty et al. (2007), yaitu benih direndam dalam 
suspensi bakteri probiotik dengan konsentrasi 109 cfu/ml selama 20 menit kemudian dikeringanginkan di atas 
cawan petri selama 12 jam. 

 Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menguji apakah penggunaan serat daun sirsak bepengaruh terhadap 
perkecambahan benih 

Serat daun sirsak dibuat dengan cara merendam daun dalam air selama 13 – 39 hari. Serat daun yang sudah 
bersih kemudian dibagi menjadi dua mengikuti alur tulang daun. Serat daun yang sudah dibagi dua tersebut 
kemudian disambungkan hingga membentuk pita dengan panjang 27 cm dan lebar 2 cm. Bahan perekat pita 
digunakan CMC 2%. Jarak benih pada pita adalah 1 cm. Setiap utas pita berisi 25 benih.

Pengecambahan benih dilakukan dengan menanam pita benih ditanam dalam box tanam berukuran 34 x 24,5 
cm dengan media pasir. Pengamatan indeks vigor dilakukan dengan menghitung persentase kecambah normal 
pada hitungan pertama, untuk timun adalah hari ke-4, bawang hari ke-6 dan caisim hari ke-5. Daya berkecambah 
benih dihitung dengan persentase kecambah normal hitungan pertama dan kedua, untuk timun adalah hari ke 4 dan 
8, bawang hari ke 6 dan 12 dan caisim hari ke 5 dan 7. Pengamatan kecepatan tumbuh setiap hari mulai dari awal 
tanam sampai akhir pengamatan. Rumus yang digunakan untuk menghitung kecepatan tumbuh :

KCT (% etmal-1) = ∑20
i = 1

Ni
ti

 Keterangan :
 Ni : persentase kecambah normal setiap pengamatan ke- i (%)
  ti  : waktu pengamatan ke- i (etmal)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan serat daun sirsak tidak menghambat perkecambahan benih timun, bawang dan caisim berdasarkan 

tolok ukur daya berkecambah, potensi tumbuh maksimum dan kecepatan tumbuh (Gambar 1, 2 dan 3 ). Pada benih 
bawang penggunaan serat nyata menurunkan tolok ukur indeks vigor (Gambar 4), hal ini diduga karena kotiledon 
bawang mengalami kesulitan dalam menembus serat .
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Gambar 1. Pengaruh penggunaan serat daun sirsak sebagai kemasan benih bentuk pita terhadap daya 
berkecambah benih timun, bawang dan caisim
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Gambar 2.  Pengaruh penggunaan serat daun sirsak sebagai kemasan benih bentuk pita terhadap potensi tumbuh 
maksimum benih timun, bawang dan caisim
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Gambar 3.  Pengaruh penggunaan serat daun sirsak sebagai kemasan benih bentuk pita terhadap kecepatan 
tumbuh benih timun, bawang dan caisim
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Gambar 4.  Pengaruh penggunaan serat daun sirsak sebagai kemasan benih bentuk pita terhadap indeks vigor 
benih timun, bawang dan caisim. *) Beda nyata berdasarkan uji t-student5%

Aplikasi bakteri probiotik pada benih dengan kemasan pita berpengaruh nyata terhadap vigor benih. Pada 
benih caisim aplikasi bakteri Bacillus subtilis nyata meningkatkan indeks vigor ( Gambar 5). Bakteri Pseudomonas 
fluorescens mampu meningkatkan kecepatan tumbuh secara nyata pada benih mentimun (Gambar 6). Kemampuan 
bakteri probiotik Pseudomonas fluorescens dalam meningkatkan vigor benih ditunjukkan juga pada aplikasi 
benih cabe (Permatasari et al. 2016), dan mampu menekan penyebaran antraknosa sampai 10 Minggu Setelah 
Tanam. Hal ini karena Pseudomonas fluorescens dapat mensintesis auksin indoleacetic acid (IAA) (Sutariati et al. 
2006), giberelin (Tefa, 2015), dan sitokinin (Karnwal dan Khausik, 2011). Aplikasi Bacillus pada coating benih 
cabe dapat mempertahankan vigor benih selama penyimpanan, hal ini ditunjukan data data kecepatan tumbuh 
yang nyata lebih tinggi dibanding tanpa bakteri pada periode simpan 5 bulan (Tefa et al. 2016). Aplikasi kedua 
bakteri tersebut pada pita benih dari daun sirsak diduga menghasilkan zat pengatur tumbuh sehingga manstimulir 
perkecambahan menjadi lebih baik.
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Gambar 5.  Pengaruh aplikasi bakteri probiotikterhadap indeks vigor pada benih timun, bawang dan caisim 
yang dikemas dalam pita benih dari serat daun sirsak
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Gambar 6.  Pengaruh aplikasi bakteri probiotikterhadap kecepatan tumbuh pada benih timun, bawang dan caisim 
yang dikemas dalam pita benih dari serat daun sirsak.

KESIMPULAN
Penggunaan serat daun sirsak sebagai kemasan benih bentuk pita tidak menghambat pertumbuhan benih 

berdasarkan parameter viabilitas potensial dan vigor pada benih timun dan caisim. Hambatan serat terlihat 
pada indeks vigor benih bawang, tetapi hambatan tersebut dapat diatasi dengan aplikasi bakteri Pseudomonas 
fluorescens yang dapat meningkatkan perkecambahan benih bawang.. Aplikasi bakteri probiotik Pseudomonas 
mampu memperbaiki pertumbuhan benih timun pada tolok ukur kecepatan tumbuh. Aplikasi bakteri Bacillus 
subtillis mampu meningkatkan pertumbuhan benih caisim pada tolok ukur indeks vigor.
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ABSTRACT
Shallots is horticultural commodities which are susceptible to damage, degradation,and causing fluctuate 

prices. One way to extend the shelf life of shallots and to anticipate when shallots price is cheap, it can be processed 
into shallots powder. The aims of this research is knowing the effect of summersion time in metabisulphite 
solution and blanching on aroma, color, and texture of shallots powder prefered by panelists. Summersion with 
metabisulphite aims to prevent enzymatic browning of shallots paste until shallots powder resulted has a bright 
color. Steaming (blanching) in addition to color maintaining also to destroying shallots to be paste easily. The 
research was set up Block Randomized Design (RAK) which consists of two factors. Namely time of summersion 
factor on metabisuphite solution (10 ‘, 20’, 30 ‘) and time of blanching (5’, 10’), with three replications. shallots 
powder resulted from research have been organoleptik test to panelist. The results showed that the treatment of 
summersion and blanching time have significant effect on yield and water content but not significant effect on 
panelist preferences include color, aroma, and texture. The highest yield and the lowest moisture content obtained 
at blanching treatment 5 minutes and vice versa. The average panelist likes the light brown color of shallots 
powder with a distinctive aroma and good texture (not clot).
Keywords: Shallots powder, Metabisulphite, Steaming (blanching)

PENDAHULUAN
Bawang merah merupakan salah satu jenis sayuran yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan oleh 

sebagian besar masyarakat. Hampir seluruh masakan menggunakan bawang merah, sehingga kebutuhan akan 
bawang merah harus terpenuhi setiap harinya. Bawang merah termasuk komoditas hortikultura yang mudah 
mengalami kerusakan dan penurunan mutu sebagaimana seperti komoditas pertanian lainnya. Kerusakan pada 
bawang merah yang biasa terjadi saat masa simpan adalah busuk umbi, penyusutan umbi, dan pertumbuhan tunas. 
Kerusakan tersebut disebabkan oleh kandungan air bawang merah tinggi sekitar 80 – 85%, dengan tingginya kadar 
air tersebut maka diperlukan pengolahan lebih lanjut untuk memperpanjang daya simpannya.

Bawang merah selain cepat mengalami kerusakan juga sering mengalami fluktuasi harga. Disaat panen 
melimpah harga bawang merah akan turun, sebaliknya bila tidak panen raya harga bawang merah akan melambung 
tinggi. Bawang merah dapat dijadikan alternatif olahan lain jika harganya sedang turun. Salah satu cara untuk 
mensiasati ketika harga bawang merah rendah dan mencegah kerusakan lebih lanjut adalah mengolahnya menjadi 
bubuk bawang merah. Pengolahan bawang merah menjadi bubuk merupakan salah satu bentuk diversifikasi olahan 
bawang merah.

Bubuk bawang merah merupakan produk yang berbentuk bubuk dengan ukuran partikel yang sangat kecil 
dan memiliki kadar air rendah. Bubuk bawang merah termasuk salah satu produk dari teknologi pengawetan yang 
dihasilkan melalui proses pengeringan. Bubuk bawang merah dapat mempermudah dalam proses masak memasak 
yaitu dengan cara ditaburkan langsung dalam masakan. Selain itu juga dapat dicampurkan dalam adonan kue basah 
maupun kue kering. Pengolahan bawang merah menjadi bubuk juga dapat memudahkan dalam penyimpanan dan 
menjadi lebih ringkas.

Bawang merah mudah mengalami proses pencoklatan setelah dilakukan pengupasan maupun penghancuran 
untuk pasta. Hal ini dikarenakan adanya oksidasi dengan udara sehingga terbentuk reaksi pencoklatan akibat 
pengaruh enzim yang terdapat dalam bahan tersebut (browning enzimatic). Pencoklatan karena enzim merupakan 
reaksi antara oksigen dan suatu senyawa phenol yang dikatalisis pholyphenol oksidase. Untuk mengatasi hal 
tersebut bawang merah harus terlebih dahulu dilakukan perendaman dengan penambahan natrium metabisulfit 
sebelum dilakukan proses pengeringan (oven) (Astawan dan Widowati, 2005). 

Natrium metabisulfit merupakan serbuk berwarna putih yang mudah larut dalam air dan sedikit larut dalam 
alkohol, berbau khas seperti sulfur dioksida dan mempunyai rasa asam atau asin. Tepung yang dihasilkan dengan 
diberi perlakuan perendaman larutan natrium metabisulfit memiliki warna yang lebih baik (cerah) (Slamet, 2010). 
Fungsi dari Na metabisulfit dalam pengolahan bahan makanan adalah untuk mencegah pencoklatan enzimatis 
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pada buah sebelum diolah, menghilangkan rasa getir dan mempertahankan warna agar tetap menarik. Sulfit dapat 
juga berintegrasi dengan gugus karbonil yang akan mengikat melanoidin sehingga tidak akan timbul warna coklat 
(browning) (Nurfitasari. L dkk, 2005; Winarno, 1992). 

Blanching merupakan suatu cara pemanasan pendahuluan atau perlakuan pemanasan tipe pasteurisasi 
yang dilakukan pada suhu kurang dari 100o C selama beberapa menit, dengan menggunakan air panas atau 
uap. Biasanya suhu yang digunakan sekitar 82–93oC selama 3–5 menit. Tujuan blanching ialah menginaktivasi 
enzim, melunakkan jaringan dan mengurangi kontaminasi mikroorgnisme yang merugikan. Proses blanching 
menginaktivasi enzim polifenoloksidase yang dapat menyebabkan pencoklatan pada buah dan sayuran (Fellow, 
1990 dalam Chrisandy.P, 2013).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh waktu perendaman dalam larutan metabisulfit dan pengukusan 
(blanching) terhadap aroma, warna, daya gumpal bubuk bawang merah yang disukai panelis. Bubuk bawang merah 
ini dibuat dengan metode penghancuran atau penghalusan menjadi pasta terlebih dahulu sebelum dikeringkan.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2016 di Laboratorium Mekanisasi dan Teknologi 

Pasca Panen BPTP Jawa Timur. Bahan utama yang digunakan adalah bawang merah yang diperoleh dari Nganjuk. 
Bahan lain yang digunakan adalah metabisulfit.

Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dua faktor. faktor 1 yaitu waktu 
perendaman dalam larutan metabisulfit ada 3 level (10’, 20’, 30’), faktor 2 yaitu waktu pengukusan (blanching) 
ada 2 level (5’, 10’) dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali pada masing-masing perlakuan. Kombinasi 
perlakuannya adalah sebagai berikut:
P1 : Perendaman larutan metabisulfit 10 menit, pengukusan (blanching) 5 menit
P2 : Perendaman larutan metabisulfit 10 menit, pengukusan (blanching) 10 menit
P3 : Perendaman larutan metabisulfit 20 menit, pengukusan (blanching) 5 menit
P4 : Perendaman larutan metabisulfit 20 menit, pengukusan (blanching) 10 menit
P5 : Perendaman larutan metabisulfit 30 menit, pengukusan (blanching) 5 menit
P6 : Perendaman larutan metabisulfit 30 menit, pengukusan (blanching) 10 menit

Analisa kimia yang dilakukan adalah analisa kadar air terhadap umbi bawang merah segar dan bubuk 
bawang merah. Uji organoleptik pada bubuk bawang merah menggunakan metode hedonic test (uji kesukaan) 
terhadap warna, aroma dan daya gumpal. Pengujian sensoris tersebut dilakukan oleh 25 orang panelis semi terlatih. 
Perhitungan rendemen juga dilakukan pada bubuk bawang merah yang dihasilkan.

Pembuatan Bubuk Bawang Merah
Langkah pertama sebelum proses pembuatan bubuk bawang merah adalah pembuatan larutan perendaman 

metabisulfit yaitu dengan cara melarutkan bubuk metabisulfit 2 g dengan air 1 liter pada masing-masing perlakuan. 
Formulasi penggunaan metabisulfit pada pembuatan bubuk bawang merah dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Metabisulfit Pada Perlakuan Pembuatan Bubuk Bawang Merah
Perlakuan Penggunaan metabisulfit (g) Waktu perendaman (menit) Waktu blanching (menit)

P1 2 10 5
P2 2 10 10
P3 2 20 5
P4 2 20 10
P5 2 30 5
P6 2 30 10

Setelah larutan perendaman disiapkan, selanjutnya bawang merah segar dilakukan pengupasan dan dilakukan 
penimbangan masing-masing perlakuan 500 gram. Bawang merah yang telah dikupas dilakukan pencucian I 
dan direndam dalam larutan metabisulfit sesuai dengan waktu dan perlakuan yang telah ditentukan (10’,20’,30’). 
Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan pencucian II dan pengukusan (blanching) sesuai perlakuan (5’,10’). Setelah 
dilakukan pengukusan (blanching) bawang merah dilakukan penghalusan menggunakan blender sampai halus 
tanpa penambahan air. Bawang merah yang telah halus diletakkan pada loyang yang telah dialasi plastik dan 
diratakan setipis mungkin di permukaan loyang supaya memudahkan pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan 
menggunakan oven dengan suhu 60 0C selama 12 jam. Tahapan selanjutnya yaitu penepungan pasta bawang 
merah kering menjadi bubuk bawang merah. Diagram alir pembuatan bubuk bawang merah dapat dilihat pada 
Gambar 1. 
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Gambar 1. Proses pembuatan bubuk bawang merah

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada pembuatan bubuk bawang merah ini dapat diketahui nilai rendemen, nilai kadar air awal (bawang merah 

segar), kadar air akhir (bubuk bawang merah), serta kesukaan panelis terhadap warna, aroma dan daya gumpal. 

Rendemen
Perlakuan waktu perendaman dan pengukusan (blanching) berpengaruh nyata pada rendemen bubuk bawang 

merah yang dihasilkan. Hasil pengamatan yang telah dilakukan mengenai rendemen bubuk bawang merah setelah 
dilakukan perlakuan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rendemen Bubuk Bawang Merah

Perlakuan Rendemen (%)
Perendaman larutan metabisulfit 10’; pengukusan (blanching) 5’ 14,58
Perendaman larutan metabisulfit 10’; pengukusan (blanching) 10’ 13,39
Perendaman larutan metabisulfit 20’; pengukusan (blanching) 5’ 15,08
Perendaman larutan metabisulfit 20’; pengukusan (blanching) 10’ 14,53
Perendaman larutan metabisulfit 30’; pengukusan (blanching) 5’ 15,04
Perendaman larutan metabisulfit 30’; pengukusan (blanching) 10’ 14,58

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada setiap kolom tidak berbeda nyata menurut DMRT pada taraf 5%

Berdasarkan data yang terdapat padatabel2 diatas dapat diketehui rendemen bubuk bawang merah berkisar 
antara 13,39 % - 15,08 %. Bawang merah bersih yang telah dikupas dengan berat awal 500 gram dan setelah dilakukan 
perlakuan yaitu (perendaman, blanching, penggilingan, pengeringan dan penghalusan) rata-rata beratnya berkurang 
menjadi 72,66 gram atau mengalami penyusutan 14,53 %. Hal ini dikarenakan banyaknya kandungan air yang ada 
dalam bawang merah menguap setelah dilakukan pengeringan, sehingga setelah dilakukan pengeringan beratnya 
berkurang. Rendemen tertinggi didapatkan dari semua perlakuan pengukusan (blanching) 5 menit. Pernyataan ini 
sesuai dengan pendapat Hartuti dan Histifarina (1997), bahwa pada perlakuan blanching menyebabkan kehilangan 
padatan terlarut lebih banyak karena jaringannya lebih lunak dan selama proses kemungkinan terbukanya jaringan 
tersebut sangat besar. Sehingga semakin lama waktu blanching akan menyebabkan rendemen bubuk bawang 
merah semakin sedikit dibandingkan dengan dengan blanching yang sebentar. 
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KADAR AIR
a. Kadar Air Bawang Merah Segar

Kadar air bawang merah segar dari Nganjuk yang digunakan dalam pembuatan bubuk bawang merah berkisar 
antara 79,7 % - 87,55 %. Sedangkan untuk rata-ratanya adalah 84,39 %. Hasil analisa kadar air bawang merah 
dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Kadar Air Bawang Merah Segar

Kadar air bawang merah segar menurut gambar 2 masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan penelitian 
sebelumnya yaitu 81,02 % (Hartuti dan Histifarina, 1997). Bawang merah dengan kualitas baik kadar airnya 
sebanyak 70-80%, dan dapat disimpan lama dengan suhu yang tidak terlalu lembab. Penyimpanan bawang merah 
setelah panen biasanya dikeringkan dengan bantuan sinar matahari kemudian digantung (Copra et al, 2007). 
Sedangkan menurut Wibowo (1999), kadar air dalam bawang merah rata-rata sebanyak 80-85%. Kadar air dalam 
bawang merah dipengaruhi oleh varietas, tempat tumbuh dan waktu panen.

b. Kadar Air Bubuk Bawang Merah
Perlakuan waktu perendaman dan pengukusan (blanching) berpengaruh nyata pada bubuk bawang merah 

yang dihasilkan. Kadar air menunjukkan jumlah air yang terkandung dalam bahan. Kadar air bubuk bawang merah 
dengan perbedaan lama perendaman dan lama pengukusan (blanching) dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Kadar Air Bubuk Bawang Merah

Perlakuan Kadar air (%)
Perendaman larutan metabisulfit 10’; pengukusan (blanching) 5’ 6,651 b 
Perendaman larutan metabisulfit 10’; pengukusan (blanching) 10’ 7,049 ab
Perendaman larutan metabisulfit 20’; pengukusan (blanching) 5’ 6,311 b
Perendaman larutan metabisulfit 20’; pengukusan (blanching) 10’ 6,723 ab
Perendaman larutan metabisulfit 30’; pengukusan (blanching) 5’ 6,641 b
Perendaman larutan metabisulfit 30’; pengukusan (blanching) 10’ 8,181 a

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada setiap kolom tidak berbeda nyata menurut DMRT pada taraf 5%.

Berdasarkan hasil perhitungan kadar air bubuk bawang merah dengan perbedaan waktu perendaman dan 
pengukusan (blanching),kadar air paling tinggi terdapat pada perlakuan 6 yaitu perendaman 30 menit dan 
pengukusan (blanching) 10 menit dengan nilai 8,735 %. Kadar air yang paling rendah pada perlakuan 5 yaitu 
perendaman 30 menit dan pengukusan (blanching) 5 menit sebesar 6,159 %. Kadar air dalam suatu bahan 
mempengaruhi tekstur dari bahan tersebut. Semakin tinggi kadar air bahan maka tekstur yang dihasilkan kurang 
baik, hal ini dipengaruhi oleh suhu pengeringan. Semakin tinggi suhu pengeringan makin rendah kadar air karena 
pori-pori bahan lebih terbuka serta kepadatan udara lebih longgar sehingga memudahkan air menguap dari bahan. 
Selain pengeringan waktu pengukusan (blanching) juga mempengaruhi kadar air. Semakin lama waktu blanching 
maka semakin banyak kandungan airnya. Hal ini dikarenakan semakin lamanya waktu blanching air yang masuk 
dalam pori-pori bawang akan lebih banyak. Pernyataan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Asgar dan 
Sinaga (1992) bahwa untuk memperpanjang masa simpan, pengeringan hendaknya mencapai kadar air di bawah 
14 % sedangkan penelitian ini memiliki rata-rata kadar air rendah setelah pengeringan kurang dari 10 %.

Kadar air bubuk bawang merah yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah 6,159 % – 8,735 % sedangkan 
penelitian yang dilakukan Hartuti dan histifarina (1997) yaitu tepung bawang dengan perlakuan perendaman 
natrium metabisulfit konsentrasi 500 ppm selama 10 menit menghasilkan kadar air 4,98 %. Kadar air dalam 
suatu bahan makanan perlu diterapkan karena makin tinggi kadar air maka makin besar pula kemungkinan bahan 
makanan tersebut akan rusak, sehingga menyebabkan bahan makanan tersebut tidak tahan lama.
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Pengujian Sensori
Uji sensori merupakan salah satu uji dalam produk pangan sebelum dipasarkan kepada konsumen. Dalam uji 

sensoris dilakukan uji kesukaan panelis terhadap beberapa parameter yaitu warna, aroma dan daya gumpal. 

a. Warna
Pada bahan makanan warna merupakan faktor yang ikut menentukan mutu. Perlakuan perendaman dan 

pengukusan (blanching) tidak berpengaruh terhadap warna yang disukai panelis. Rata-rata panelis memberikan 
penilaian terhadap warna bubuk bawang merah (3,25 – 3,48) atau coklat muda.Diagram nilai kesukaan warna pada 
bubuk bawang merah dapat dilihat pada gambar 3.

Keterangan: Kriteria penilaian warna: coklat tua (1), coklat (2), coklat muda (3), kuning kecoklatan (4), krem (5)

Gambar 3. Diagram nilai kesukaan warna pada bubuk bawang merah

Berdasarkan nilai kesukaan warna pada bubuk bawang merah menunjukkan semakin lama waktu perendaman 
dan pengukusan (blanching) warna yang dihasilkan adalah coklat muda dan lebih disukai oleh panelis. Dalam 
bawang merah terdapat enzim phenolase yang merupakan katalisator spesifik dalam reaksi pigmen antosianin 
terhadap oksigen (Meyster, 2009). Selain itu warna coklat dari bubuk bawang diakibatkan proses blanching yang 
terlalu lama sehingga pigmen anthocyanin yang terdapat dalam bawang merah terdegradasi (Patras et al., 2010).

b. Aroma
Perlakuan perendaman dan pengukusan (blanching) tidak berpengaruh terhadap aroma yang disukai panelis. 

Rata-rata panelis memberikan penilaian terhadap bubuk bawang merah memiliki aroma khas bawang merah. 
Semua panelis menerima dan menyukai aroma bubuk bawang merah. Diagram nilai kesukaan aroma pada bubuk 
bawang merah dapat dilihat pada gambar 4.

Keterangan: Kriteria penilaian aroma: sangat tidak khas bawang merah (1), tidak khas bawang merah (2), cukup khas bawang 
merah (3), khas bawang merah (4), sangat khas bawang merah (5).

Gambar 4. Diagram nilai kesukaan aroma pada bubuk bawang merah

Aroma menjadi daya tarik yang sangat kuat dan mampu merangsang indera pencium sehingga dapat 
membangkitkan selera. Timbulnya aroma makanan disebabkanoleh terbentuknya senyawa yang mudah menguap 
dan sebagai akibat dari reaksi enzim. Menurut winarno (2004), aroma suatu makanan menentukan kelezatan dari 
produk tersebut. Aroma dari bawang merah berasal dari senyawa Salk(en)yl cysteine sulfoxides (ACSOs), senyawa 
ini bereaksi dengan oksigen dibantu oleh enzim allinase (berperan sebagai katalisator) menghasilkan sulfenic 
acid, ammonia dan pyruvate yang menghasilkan aroma dan rasa khas bawang merah (Brewster, 2008). Hal ini 
sependapat dengan pernyataan Randle (1997), bahwa bawang merah memiliki karakteristik senyawa kimia yang 
mengeluarkan bau yang khas.
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c. Tekstur
Perlakuan perendaman dan pengukusan (blanching) tidak berpengaruh terhadap tekstur yang disukai panelis. 

Panelis memberikan penilaian terhadap tekstur antara 3,12 – 3,52 (tidak menggumpal-sangat tidak menggumpal), 
jadi bubuk bawang merah yang dihasilkan mempunyai tekstur yang baik. Dari hasil pengamatan tekstur bubuk 
bawang merah dapat dilihat pada Gambar 5.

Keterangan: Kriteria penilaian tekstur: sangat menggumpal (1), menggumpal (2), cukup menggumpal (3), tidak menggumpal 
(4), sangat tidak menggumpal (5).

Gambar 5. Diagram nilai kesukaan tekstur pada bubuk bawang merah

Berdasarkan nilai kesukaan tekstur pada bubuk bawang merah menunjukkan perlakuan waktu perendaman 
larutan metabisulfit dan pengukusan(blanching) memiliki tekstur yang baik atau tidak menggumpal menurut 
kesukaan panelis. Daya kempal pada suatu bahan akan mempengaruhi daya simpan atau ketahanan dari bahan 
tersebut. Bubuk bawang merah sangat cepat mengalami penggumpalan, Rendahnya kandungan air yang ada dalam 
bubuk akan menjadikan bubuk bawang tidak mudahmenggumpal. Salah satu cara untuk mengurangi penggumpalan 
pada bubuk bawang merah yaitu dengan penambahan BTP anti kempal. Bahan tambahan pangan anti kempal 
diantaranya adalah kalsium karbonat, tri kalsium fosfat, magnesium stearat, natrium karbonat, asam palmiat dsb 
(BPOM, 2013).

KESIMPULAN
Dari penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan waktu perendaman dan pengukusan 

(blanching) berpengaruh nyata pada rendemen dan kadar air bubuk bawang merah, namun tidak berpengaruh 
nyata terhadap kesukaan panelis yang meliputi warna, aroma, serta tekstur. Pada rendemen dan kadar air diperoleh 
hasil terbaik pada pengukusan (blanching) selama 5 menit dibandingkan waktu pengukusan (blanching) yang 
terlalu lama yaitu 10 menit. Waktu perendaman dalam larutan metabisulfit 30 menit menghasilkan kadar air rendah 
serta warna yang disukai panelis yaitu coklat muda. Panelis dapat menerima produk bubuk bawang merah mulai 
dari warna, aroma dan tekstur. Pengujian yang diterima oleh panelis adalah bubuk bawang merah dengan warna 
coklat muda, aroma khas bawang merah dan tekstur yang tidak menggumpal atau daya gumpalnya baik. Kualitas 
bubuk bawang merah dipengaruhi oleh rendemen, kadar air, serta penerimaan panelis. 
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ABSTRACT
Talas satoimo (Colocasia esculenta (L.) Schott var.antiquorum)is beneficial as a source carbohydrates and 

has market prospect, so the development of seed production and mass cultivation are necessary. One of method 
for mass propagation and sustainable is with tissue culture. This study was aimed to induce shoot multiplication 
of satoimo on MS medium containing 3 level concentration Thidiazuron 0, 0.2 and 0.6 ppm in combination with 
4 level concentration of 0, 300, 600 and 1200 ppm of KNO3 to obtain the optimal growth medium. The optimal 
growth until 6 weeks was obtained at MS medium containing Thidiazuron 0.6 ppm in combination with KNO3 
300 ppm.
Keywords: Talas satoimo, Thidiazuron, Nitrogen

PENDAHULUAN
Colocasia esculenta (L.) Schott var. antiquorum atau talas Jepang merupakan tanaman yang berasal dari Asia 

Selatan termasuk India (Kuruvilla dan Singh, 1981; Hanson dan Imamuddin, 1983; Ivancic, 1992). Keberadaannya 
kini tersebar di berbagai tempat, salah satunya di Indonesia. Awal mula satoimo di Indonesia merupakan bentuk 
kerjasama dengan Jepang, sehingga disebut talas Jepang atau satoimo (Seameo, 2007). 

Bagi sebagian orang Jepang, talas satoimo menjadi makanan pokok (Seameo, 2007). Talas satoimo antara lain 
mengandung asam hialuronat (HA) (Eliantosi dan Darius, 2015), kaya akan serat, kalsium, kalium, besi, vitamin 
A, vitamin B1, dan vitamin C (Awasthi dan Singh, 2000; Cho, et al., 2007). Talas satoimo mudah diasimilasi 
sehingga baik bagi orang yang memiliki masalah pencernaan (Lee, 1999). Satoimo juga berpotensi, sebagai obat 
anti kanker (Kundu, et al., 2012).

Talas (Colocasia esculenta (L.) Schott) memiliki prospek pasar yang potensial baik di dalam maupun luar 
negeri. Selain sebagai sumber karbohidrat, talas juga dapat dijadikan obat tradisional Cina. Talas mempunyai daya 
simpan lama dengan produktivitas tinggi (Hu dan Hu, 2016). Karena konsumen talas terdapat diberbagai negara 
sehingga menyebabkan kebutuhan talas semakin meningkat (Quero-Garcia, et al., 2010), diperkirakan telah 
diproduksi 5,5 juta ton talas dari 1 juta hektar untuk memenuhi pangan jutaan penduduk (Rao, 2010). Kebutuhan 
talas satoimo di Jepang mencapai sekitar ± 360.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi terus menurun 
hingga mencapai sekitar ± 250.000 ton per tahun (Seameo, 2007). 

Tingginya tuntutan pasar diperlukan upaya perbanyakan bibit yang berkualitas dan berkesinambungan. 
Teknik kultur jaringan menjadi alternatif perbanyakan yang potensial untuk mendapat kualitas material tanaman 
yang bebas dari penyakit (Mapes dan Cable, 1972; Yam, et al., 1991; Malamug dan Saxena, 1992; Taylor, 1998; 
Chand, et al., 1999). Pemanfaatan teknik in vitro ini dapat dioptimasi dengan penambahan zat pengatur tumbuh 
Thidiazuron (TDZ) yang berguna dalam generasi tunas dan produksi daun (Chand, et al., 1999; Sama, et al., 
2012).

Penelitian terdahulu diketahui bahwa daun talas satoimo cepat mengalami kematian (data tidak dipublikasi). 
Elemen esensial pada tanaman yang dapat menjadi faktor perubahan tersebut, yaitu nitrogen. Dalam medium dasar 
Murashige dan Skoog (MS), nitrogen menjadi komponen makroelemen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan 
tanaman kultur jaringan secara in vitro (Toma dan Rasheed, 2013). Nitrogen berkontribusi dalam pertumbuhan 
tanaman, baik untuk elongasi batang, morfologi daun (Shirin, et al., 2015) hingga menghasilkan tunas yang sehat 
(Tabone, et al., 1986). 

Sebagaimana peluang besar bagi usaha talas satoimo, tetapi memiliki keterbatasan dalam pengembangan. 
Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsentrasi nitrogen dan thidiazuron yang optimal bagi 
pertumbuhan talas satoimo. Diharapkan dalam penelitian ini kombinasi nutrisi nitrogen dalam bentuk KNO3 
dengan zat pengatur tumbuh thidiazuron memperoleh perbanyakan tunas dengan daun yang sehat.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Laboraturium Pertanian, Balai Bioteknologi, BPPT, kawasan Puspiptek, Serpong, 

Tangerang Selatan pada bulan Agustus 2016 – Maret 2017. Bahan tanam menggunakan eksplan steril talas satoimo 
dari Laboraturium Pertanian, Balai Bioteknologi, BPPT. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) faktorial yang terdiri dari 2 faktor nutrisi dan zat pengatur tumbuh, yaitu faktor pertama konsentrasi KNO3 
terdiri dari 4 taraf yaitu 0, 300, 600 dan 1200 ppm dan faktor kedua konsentrasi TDZ terdiri dari 3 taraf yaitu 0, 
0,2 dan 0,6 ppm. Adapun perlakuan tersebut ditambahkan media dasar MS padat. Rancangan percobaan tersebut 
melibatkan 10 ulangan dengan masing-masing 1 unit mata tunas setiap ulangan.

Eksplan steril berupa mata tunas ditanam ke dalam tabung kultur berisi media perlakuan yang telah disediakan 
dan diletakkan di ruang kultur dengan suhu berkisar 25-26oC dengan intensitas cahaya 1500 lux. Pengamatan 
dilakukan setiap minggu hingga 6 MST (Minggu Setelah Tanam) dengan peubah yang diamati adalah jumlah 
tunas, jumlah daun dan jumlah akar. 

Data yang diperoleh dari perbanyakan tunas dianalisis rata-rata dan signifikansi statistiknya dengan one-way 
analysis of variance (ANOVA) menggunakan SPSS 23, jika hasil uji ANOVA perbedaan nyata pada taraf 5% 
maka dilakukan uji lanjut DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Tunas
Pertumbuhan tunas talas satoimo pada perlakuan kombinasi KNO3 hampir sama dengan pertumbuhan tunas 

perlakuan kontrol (Gambar 1.1A). Perlakuan TDZ 0,2 ppm dengan penambahan KNO3 600 ppm mempunyai 
pertumbuhan tunas lebih cepat dibandingkan kontrol dan perlakuan lainnya (Gambar 1.1B). Pertumbuhan kontrol 
jauh lebih lambat dibandingkan dengan perlakuan perlakuan lainnya (Gambar 1.1C)

Gambar 1  Jumlah tunas talas satoimo umur 1-6 MST pada media MS dengan perlakuan TDZ dan KNO3. 
Perlakuan (A) kontrol (tanpa penambahan KNO3) dan perlakuan kombinasi KNO3,(B) kontrol 
(tanpa penambahan KNO3) dan perlakuan TDZ 0,2 ppm dan kombinasi KNO3, (C) kontrol (tanpa 
penambahan KNO3) dan perlakuan TDZ 0,6 ppm dan kombinasi KNO3.

Tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan TDZ 0,6 ppm menghasilkan jumlah tunas terbanyak. Perlakuan TDZ 
0,6 ppm diduga optimal bagi perbanyakan tunas talas satoimo. Sesuai penelitian Chand, et al. (1999) jumlah tunas 
C.esculenta (L.) Schott terbanyak diperoleh pada perlakuan MS modifikasi air kelapa + TDZ 1,13 ppm sebanyak 
7,5 selama 20 MST, sedangkan perolehan jumlah tunas terbanyak kedua pada perlakuan MS modifikasi air kelapa 
+ TDZ 0,63 ppm sebanyak 4,5.
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Tabel 1. Jumlah tunas, jumlah daun dan jumlah akar talas satoimo pada media MS dengan perlakuan kombinasi 
TDZ dan KNO3pada 6 MST

Perlakuan Jumlah tunas Jumlah daun Jumlah akar
MS (Kontrol) 2,8 ab 3,5 abcd 11,1 ab

KNO3 300 ppm 3,0 ab 3,9 abcd 13,7 ab

KNO3 600 ppm 2,6 ab 4,2 abcd 11,4 ab

KNO3 1200 ppm 3,1 ab 4,2 abcd 12,6 ab

TDZ 0,2 ppm 3,2 ab 4,8 abcd 13,6 ab

KNO3 300 ppm + TDZ 0,2 ppm 2,3 a 2,8 a 10,7 ab

KNO3 600 ppm + TDZ 0,2 ppm 4,2 ab 2,9 ab 11,1 ab

KNO3 1200 ppm + TDZ 0,2 ppm 3 ab 3 abc 9,4 a

TDZ 0,6 ppm 5,1 b 5,5 abcd 14,2 ab

KNO3 300 ppm + TDZ 0,6 ppm 4,8 ab 6,3 d 15,1 b

KNO3 600 ppm + TDZ 0,6 ppm 4,1 ab 5,9 cd 15,4 b

KNO3 1200 ppm + TDZ 0,6 ppm 3,9 ab 5,8 bcd 12,2 ab

Keterangan :  Setiap kolom memiliki angka diikuti dengan huruf. Huruf yang sama pada masing-masing kolom peubah 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%.

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah tunas talas satoimo memperoleh hasil bervariasi. Dibandingkan kontrol, 
perlakuan konsentrasi tunggal KNO3 memiliki jumlah tunas lebih rendah, sedangkan perlakuan TDZ 0,2 ppm dan 
0,6 ppm memiliki jumlah tunas lebih tinggi. Banyaknya jumlah tunas juga diperoleh perlakuan TDZ 0,6 ppm yang 
dikombinasikan dengan KNO3, tetapi tidak demikian pada perlakuan TDZ 0,2 ppm dengan kombinasi KNO3. 
Perlakuan TDZ 0,2 ppm dengan penambahan KNO3 300 ppm memiliki jumlah tunas terendah dibandingkan 
kontrol dan perlakuan lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya TDZ, nitrogen berperan dalam dormansi tunas(Sen dan Batra, 
2011), sedangkan adanya TDZ membantu dalam perbanyakan tunas. Respon berbeda terjadi pada perlakuan TDZ 
0,2 ppm dengan penambahan KNO3 300 ppm yang menghasilkan jumlah tunas terendah, sedangkan perlakuan 
TDZ 0,6 ppm dengan penambahan KNO3 300 ppm menghasilkan jumlah tunas terbanyak kedua setelah perlakuan 
TDZ 0,6 ppm. Dengan demikian penggunaan KNO3 300 ppm efektif apabila dikombinasikan dengan TDZ 0,6 
ppm.

Jumlah Daun
Secara keseluruhan pertumbuhan daun talas satoimo mengalami peningkatan. Pertumbuhan daun talas satoimo 

pada kombinasi KNO3 lebih cepat dibandingkan dengan kontrol (Gambar 1.2A). Dibandingkan dengan perlakuan 
kontrol, perlakuan TDZ 0,2 ppm menghasilkan pertumbuhan daun lebih cepat, sebaliknya dengan perlakuan TDZ 
0,2 ppm dengan kombinasi KNO3 lebih lambat (Gambar 1.2B). Pertumbuhan jumlah daun pada perlakuan kontrol 
lebih rendah dibandingkan perlakuan lainnya (Gambar 1.2C).

Gambar 2  Jumlah daun talas satoimo umur 1-6 MST pada media MS dengan perlakuan TDZ dan KNO3. 
Perlakuan (A) kontrol (tanpa penambahan KNO3) dan perlakuan kombinasi KNO3,(B) kontrol 
(tanpa penambahan KNO3) dan perlakuan TDZ 0,2 ppm dan kombinasi KNO3, (C) kontrol (tanpa 
penambahan KNO3) dan perlakuan TDZ 0,6 ppm dan kombinasi KNO3.
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Pada perlakuan TDZ 0,2 ppm dengan penambahan kombinasi KNO3 menunjukkan respon berbeda 
dibandingkan dengan kontrol dan perlakuan lainnya. Tabel 1 menunjukkan jumlah daun pada perlakuan TDZ 0,2 
ppm yang dikombinasi dengan KNO3  memiliki jumlah daun lebih sedikit dibandingkan dengan kontrol. Sebaliknya, 
perlakuan TDZ 0,6 ppm dan perlakuan TDZ 0,6 ppm yang dikombinasi dengan KNO3 memperoleh jumlah daun 
lebih banyak dibandingkan dengan kontrol.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya dengan penggunaan KNO3 sudah mampu meningkatkan jumlah 
daun dan penggunaan KNO3 dikombinasikan dengan TDZ lebih efektif pada konsentrasi 0,6 ppm. Sesuai dengan 
penelitian Du, et al. (2006) bahwa konsentrasi TDZ 1 ppm cukup untuk perbanyakan jumlah daun. Selain itu, 
menurut Sen dan Batra (2011), keberadaan nitrogen berpengaruh pada jaringan merismatik karena membantu 
dalam biosintesis protein dan asam nukleat pada sel.

Keberadaan KNO3 dan TDZ juga berpengaruh terhadap tinggi tunas. Berdasarkan morfologi eksplan talas 
satoimo pada 6 MST perlakuan KNO3 tanpa penambahan TDZ memiliki rata-rata tunas lebih tinggi dibandingkan 
dengan tunas perlakuan TDZ tanpa penambahan KNO3 (Gambar 1.3). Hal ini menunjukkan bahwa nitrogen 
memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan diferensiasi seperti elongasi batang (Shirin, 2015), sedangkan 
sitokinin umumnya menghambat elongasi batang (Fox, 1964).

Gambar 3. Perbandingan tinggi tunas talas satoimo pada media MS (a) perlakuan KNO3 300 ppm; (b) perlakuan 
TDZ 0,6 ppm pada 6 MST

Jumlah Akar
Setiap perlakuan pertumbuhan akar talas satoimo mengalami peningkatan setiap minggunya. Pada perlakuan 

kombinasi KNO3 memiliki pertumbuhan jumlah akar tercepat dibandingkan dengan kontrol (Gambar 1.4A). Bila 
dibandingkan dengan kontrol dan perlakuan lainnya, perlakuan TDZ 0,2 ppm memiliki pertumbuhan tercepat 
(Gambar 1.4B). Pertumbuhan akar pada perlakuan kontrol lebih lambat dibandingkan perlakuan lainnya (Gambar 
1.4C).

Gambar 4.  Jumlah akar talas satoimo umur 1-6 MST pada media MS dengan perlakuan TDZ dan KNO3. 
Perlakuan (A) kontrol (tanpa penambahan KNO3) dan perlakuan kombinasi KNO3,(B) kontrol 
(tanpa penambahan KNO3) dan perlakuan TDZ 0,2 ppm dan kombinasi KNO3, (C) kontrol (tanpa 
penambahan KNO3) dan perlakuan TDZ 0,6 ppm dan kombinasi KNO3.

Pertumbuhan akar umumnya terhambat oleh sitokinin (Gaspar dan Xhaufflaire, 1967). Namun, jumlah akar 
talas satoimo yang diperoleh pada perlakuan TDZ 0,2 dan 0,6 ppm lebih banyak dibandingkan dengan kontrol 
(Tabel 1). Perlakuan TDZ 0,6 ppm dengan penambahan KNO3 juga mempunyai jumlah akar lebih banyak, tetapi 
sebaliknya perlakuan TDZ 0,2 ppm dengan penambahan KNO3 mempunyai jumlah akar lebih sedikit. 
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Nitrogen memiliki peran dalam mengontrol laju inisiasi akar (Sen dan Batra, 2011). Walaupun perlakuan 
kombinasi KNO3 memperoleh jumlah akar lebih banyak dibandingkan dengan kontrol, tetapi seiring peningkatan 
konsentrasi KNO3 perolehan jumlah akar cenderung berkurang (Tabel 1). Diduga KNO3 dengan konsentrasi rendah 
cukup bagi akar talas satoimo. Sesuai dengan penelitian Woodward, et al., (2006) nitrogen dalam bentuk nitrat 
dengan konsentrasi rendah mampu meningkatkan jumlah akar pada Eucalyptus marginata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan TDZ tanpa penambahan KNO3 mampu meningkatkan jumlah 
akar talas satoimo dan mampu mengontrol laju inisiasi akar talas satoimo pada konsentrasi rendah, sedangkan 
perlakuan TDZ dengan penambahan KNO3 memiliki respon berbeda. Penggunaan KNO3 lebih efektif dengan 
penambahan TDZ 0,6 ppm dibandingkan TDZ 0,2 ppm dan perolehan jumlah akar terbanyak pada TDZ 0,6 ppm 
dengan penambahan KNO3 300 ppm.

Tabel 2. Hasil uji ANOVA multiplikasi talas satoimo

Peubah dan Umur (6 MST) F Sig
Jumlah tunas 1,345 0,210
Jumlah daun 1,957 0,040*
Jumlah akar 1,552 0,124

Keterangan : Tanda (*) menunjukkan berpengaruh nyata

Berdasarkan uji ANOVA interaksi KNO3 dan TDZ hanya terjadi pada peubah jumlah daun (Tabel 2). Jumlah 
daun yang berbeda nyata pada uji lanjut DMRT diperoleh pada perlakuan TDZ 0,2 ppm dengan penambahan 
KNO3 300 ppm dan TDZ 0,6 ppm dengan penambahan KNO3 300 ppm. Jumlah tunas pada perlakuan TDZ 0,2 
ppm berbeda nyata dengan pada penambahan KNO3 300 ppm dan TDZ 0,6 ppm. Dan peubah jumlah akar pada 
perlakuan TDZ 0,2 ppm berbeda nyata dengan penambahan KNO3 1200 ppm terhadap perlakuan TDZ 0,6 ppm 
dengan penambahan KNO3 300 ppm dan TDZ 0,6 ppm dengan penambahan KNO3 600 ppm. Berdasarkan hasil 
tersebut KNO3 300 ppm pada talas satoimo dan TDZ 0,6 ppm mampu menghasilkan jumlah tunas talas satoimo 
terbanyak.

KESIMPULAN
1. Penambahan zat pengatur tumbuh TDZ pada konsentrasi 0,6 ppm dan kombinasi TDZ 0,6 ppm dengan 

KNO3 300 ppm menginduksi jumlah tunas terbanyak.
2. Kombinasi zat pengatur tumbuh TDZ pada konsentrasi 0,6 ppm dengan KNO3 pada konsentrasi 300 ppm 

menginduksi jumlah daun tertinggi.
3. Penambahan KNO3 pada konsentrasi 300 ppm membantu meningkatkan jumlah akar
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ABSTRACT
Chilli is one of the horticultural commodities that are used as cooking spices. One of the problems in chili 

cultivation is the attack of plant pest organisms that cause crop failure. Control of pests with the use of insecticide 
pesticide chlorpyrifos, essentially leaving pesticide residues on the plant. Quechers pesticide residue analysis 
method (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe) is one of the techniques of extracting pesticide residues 
on fruits and vegetables. The test was performed by gas chromatography (GC) method with a Flame Photometric 
Detector (FPD) detector. The QuEChERS method needs to be validated by assessing some parameters, before it 
can be used in routine analysis in the laboratory. Validation parameters tested include linearity, accuracy, precision, 
limit of detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ). The result of validation of QuEChERS method for 
testing of chlorpyrifos pesticide residues by GC method on chili has fulfilled the validation requirements. Linearity 
test results show the value of r2> of 0.9993 and the value of the matrix effect of 7.67%. Accuracy, precision, LOD 
and LOQ tests show good results. This is indicated by the% Recovery value that reaches 90.12-107.75%,% RSD of 
5.0280. In addition, the% RSD value obtained is good with the value of% RSD 2/3 CV Horwitz. LOD of 0.002 mg 
/ kg and LOQ 0.006mg / kg, the value is still below the Maximum Residue Limit (MRL) of chlorpyrifos Pesticides 
specified in this method.
Keywords: chilli, chlorpiryfos, gas chromatography, QuEChERS

PENDAHULUAN
Cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang dimanfaatkan sebagai bumbu masak atau bahan 

campuran pada berbagai industri pengolahan makanan. Menurut Taychasinpitak dan Taywiya (2003) kandungan 
kimia cabai merupakan bagian penting dalam obat-obatan, pewarna makanan dan kosmetika. Salah satu permasalahan 
dalam budidaya cabai ialah serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang menyebabkan gagal panen. 
Akibatnya dipilih penggunaan pestisida untuk mengendalikan OPT. Salah satu bahan aktif pestisida insektisida 
yang digunakan petani ialah klorpirifos. Klorpirifos adalah insektisida golongan organofosfat yang bersifat non 
sistemik yang bekerja ketika terjadi kontak dengan kulit, termakan (masuk ke lambung), dan terhirup (masuk ke 
sistem pernafasan). Klorpirifos dapat masuk melalui perut dan dinding badan serangga, sehingga serangga yang 
terkena juga dapat dengan cepat mengalami kematian (Tarumingkeng 1992). Penggunaan dosis yang tidak tepat 
atau berlebihan yang tidak sesuai dengan aturan, dapat menyebabkan residu pestisida pada tanaman cabai.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan pangan ialah melakukan analisis rutin pemeriksaan 
residu pestisida pada produk pertanian dan dibandingkan terhadap nilai Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida 
pada hasil pertanian. Nilai BMR di Indonesia mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 04/Permentan/
PP.340/2/2015. Metode analisis residu pestisida QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe) 
adalah salah satu pengembangan teknik ekstraksi yang sesuai untuk preparasi sampel multiresidu. Keunggulan 
metode ini yaitu tidak memerlukan pelarut organik yang banyak dan efektif pada proses pembersihan, selain itu 
dapat digunakan untuk semua jenis pestisida yang lazim digunakan dalam pertanian (Biziuk dan Stocka 2015). 
Pengujian dilakukan dengan metode Kromatografi Gas (KG). Metode KG dipilih untuk metode analisis residu 
pestisida karena memiliki kelebihan diantaranya teknik analisis yang cepat, akurat dengan resolusi yang meningkat 
(Nollet 2004). 

Penelitian bertujuan memvalidasi metode pengujian QuEChERS dengan kromatografi gas untuk pengujian 
residu pestisida klorpirifos dalam komoditas cabai. Beberapa parameter validasi metode yang dilakukan yaitu 
linearitas, akurasi, presisi, batas deteksi dan batas penetapan.

BAHAN DAN METODE
Alat-alat yang digunakan ialah blender, neraca analitik, spatula, labu takar 20, 10, dan 5 mL, pipet mohr 1 dan 

2 mL, tabung ekstraktif QuEChERS, tabung dispersive -SPE, sentrifuse kapasitas 50 mL dan 15 mL, mikropipet 
50-1000 μL, tip, tabung vial dan kromatografi gas.
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Bahan-bahan yang digunakan ialah cabai rawit, standar induk klorpirifos, asetonitril, buffer ekstraktif yang 
terdiri dari MgSO4, NaCl, CH3COONa, dispersive-SPE yang terdiri dari PSA (primary secondary amine) dan 
MgSO4.

Pembuatan Standar Induk Pestisida Klorpirifos
 Pembuatan standar induk klorpirifos dilakukan dengan cara standar klorpirifos ditimbang sebanyak 

10.7676 mg dengan kemurnian 99.70% dan dilarutkan dengan asetonitril sampai 10 mL. Sehingga diperoleh 
konsentrasi standar induk klorpirifos sebesar 1.07676 mg/mL. Standar induk klorptifos dibuat pengenceran 
bertahap menjadi konsentrasi sebesar 107.6760; 10.7676; 1.0768 dan 0.1077 ng/μL.

Preparasi Sampel Cabe Rawit dengan Metode QuEChERS
Sampel cabai rawit dibersihkan dengan sabun dan dikeringkan lalu diblender hingga halus. Sampel halus 

ditimbang sebanyak ±15.00 gram ke dalam tabung ekstraks QuEChERS 50 mL dan ditambahkan 15 mL asetonitril, 
lalu dikocok selama 1 menit. Selanjutnya ditambahkan 6 gram MgSO4 anhidrat dan 1.5 gram CH3COONa lalu 
dikocok selama 1 menit, kemudian ekstrak disentrifuse dengan kecepatan 6000 rpm selama 5 menit. 

Ekstrak sampel diambil sebanyak 5 mL ke dalam tabung dispersive solid phase extraction (d-SPE) yang telah 
berisi 400.1 mg PSA, 1199.9 mg MgSO4 dan batu. Campuran tersebut dikocok selama 1 menit dan disentrifuse 
dengan kecepatan 6000 rpm selama 5 menit. Ekstrak sampel diambil sebanyak 1 mL ke dalam vial untuk dianalisis 
secara kuantitatif menggunakan kromatografi gas. Kondisi kromatografi gas untuk analisis klorpirifos sebagai 
berikut : 

Merk   : Agilent Technologies 7890A
Kolom   : DB-1 (30 m × 250 µm × 0.250 µm)
Laju aliran N2 : 60 mL/min
Laju aliran udara : 100mL/min
Suhu injektor : 250oC
Suhu kolom : 100 – 250oC (selang kenaikan 15oC permenit)
Detektor  : FPD
Suhu dektektor : 250oC
Volume injeksi : 1 µL
Laju alir  : 2 mL/min

Pembuatan MMS (Matri Match Standards)  Pestisida Klorpirifos
Pembuatan MMS (Matrix Match Standards) klorpirifos dilakukan dengan cara standar induk klorpirifos 

dibuat deret standar 0.0108; 0.0323; 0.0538; 0.0754; 0.1077 dan 0.3230 ng/µL kemudian dilarutkan dengan 
ekstrak akhir blanko menjadi 1 mL di dalam botol vial.  Larutan standar dihomogenkan kemudian diinjeksikan ke 
dalam kromatografi gas.

Uji Linearitas 
Uji linearitas dilakukan dengan cara standar induk klorpirifos dibuat deret standar 0.0108; 0.0323; 0.0538; 

0.0754; 0.1077 dan 0.3230 ng/µL, kemudian dilarutkan dengan asetonitril menjadi 1mL di dalam botol vial. 
Larutan standar dihomogenkan kemudian diinjeksikan ke dalam kromatografi gas. Lalu dibuat kurva hubungan 
konsentrasi klorpirifos pada sumbu x dan luas area standar klorpirifos pada sumbu y dan ditentukan nilai intersep 
(a),  slope (b) dan koefisien determinasi (r2) dari  data tersebut. Kurva yang sama juga dibuat dari hasil pengukuran 
MMS. 

Uji Akurasi 
Uji akurasi dilakukan dengan metode yang digunakan sama seperti preparasi sampel dengan ditambahkan 

standar klorpirifos 1.0768 ng/µL sebanyak 150 µL untuk tingkat spike rendah, standar klorpirifos 1.0768 ng/
µL sebanyak 750 µL untuk tingkat spike sedang,  dan standar klorpirifos 10.7676 ng/µL sebanyak 750 µL untuk 
tingkat spike tinggi. Masing-masing tingkat spike dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Setelah sampel diukur, lalu 
ditentukan nilai persen perolehan kembali (%Recovery) klorpirifos.
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Uji Presisi
Uji presisi dilakukan dengan cara menentukan kadar klorpirifos dalam sampel ditentukan sebanyak 9 kali 

ulangan. Metode yang digunakan sama seperti preparasi sampel dengan penambahan standar klorpirifos 1.0768 
ng/µL sebanyak 150 µL. Setelah sampel diukur, lalu ditentukan nilai persen Relative Standard Deviation (%RSD). 
Kemudian nilai %RSD dibandingkan dengan nilai 2/3 CV Horwitz.

Uji Batas Penentuan dan Batas Deteksi
Uji batas penentuan dan batas deteksi dilakukan dengan pengambilan data dari uji presisi, kemudian ditetapkan 

standar deviasi (SD) kadar klorpirifos dari data tersebut. Selanjutnya dihitung batas penentuan dan batas deteksi 
dengan mengunakan rumus berikut :
 Batas penentuan (BP) = 10  SD
 Batas deteksi (BD)  = 3    SD

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini melakukan validasi untuk metode QuEChERS untuk pengujian residu pestisida klorpirifos pada 

komoditas cabai. Sampel yang digunakan ialah cabai merah sebagai perwakilan komoditas cabai jenis lainnya. 
Hasil validasi metode yang diperoleh dibandingkan dengan parameter dan kriteria validasi menurut dokumen 
SANTE/11945/2015. Dokumen SANTE/11945/2015 merupakan dokumen bimbingan dokumen pada analisis 
kontrol kualitas dan metode validasi prosedur untuk analisis residu pestisida dalam makanan.

Preparasi Validasi Metode QuEChERS
Proses ekstraksi sampel bertujuan untuk mendapatkan zat aktif atau analit yang akan dianalisis, yaitu residu 

pestisida. Pencucian sampel dengan sabun bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan bebas dari 
residu pestisida. Penghalusan sampel dengan blender bertujuan untuk memperluas permukaan sampel, sehingga 
sampel terekstrasi sempurna. Hal tersebut dikarenakan semua bagian tanaman berkontak langsung dengan 
asetonitril sebagai pelarut pengekstraksi. 

Sampel halus sebanyak 15 gram ditambahkan standar klorpirifos dengan sejumlah volume dan konsentrasi 
tertentu, sehingga dapat diketahui kadar klorpirifos yang sebenarnya sebagai nilai spike teori. Hasil perhitungan 
spike teori tersebut digunakan untuk perhitungan pada pengujian akurasi dan presisi. Sedangkan untuk penyiapan 
blanko dilakukan tanpa penambahan standar klorpirifos. Larutan blanko tersebut digunakan sebagai pelarut pada 
pembuatan MMS. Penambahan 15 mL asetonitril dikarenakan perbandingan antara sampel dan pelarut sebesar 1:1. 
Penggunaan asetonitril sebagai pelarut dalam metode ini dikarenakan asetonitril memiliki jangkauan polaritas yang 
luas bagi residu pestisida dibandingkan dengan pelarut lain seperti aseton dan etil asetat (Mastovska dan Lehotay 
2004). Selain itu, pelarut asetonitril dapat dengan mudah dipisahkan dari air. Pengocokan campuran selama 1 
menit bertujuan untuk mengekstrak klorpirifos dari penambahan standar klorpirifos. Selanjutnya, penambahan 
MgSO4 dan CH3COONa berfungsi untuk memisahkan air yang terkandung pada sampel (Fitriadi 2016). Kemudian 
campuran segera dikocok selama 1 menit untuk mencegah terjadinya gumpalan antara sampel dengan MgSO4 dan 
natrium asetat. Proses sentrifuse dengan kecepatan 6000 rpm selama 5 menit bertujuan untuk memisahkan filtrat 
yang berisi analit, dengan supernatan yaitu ampas sampel. 

Tahapan pembersihan dengan cara pengambilan filrat hasil sentrifuse sebanyak 5 mL ditambahkan ke dalam 
tabung d-SPE yang berisi PSA dan dan MgSO4 yang diikuti dengan pengocokan campuran selama 1 menit. 
Penambahan PSA berfungsi untuk berfungsi untuk memisahkan asam-asam organik, pigmen polar, sebagian gula 
dan asam lemak dari pelarut. Keberedaan komponen tersebut yang mungkin bertindak sebagai pengganggu dalam 
pengukuran analit pada instrument KG. Sementara penambahan MgSO4 menghilangkan air yang masih tertinggal 
pada larutan (Fitriadi 2016). Campuran disentrifuse dengan kecepatan 6000 rpm selama 5 menit bertujuan untuk 
memisahkan filtrat dan yang berisi analit dengan supernatan yaitu PSA dan MgSO4. Filtrat diambil sebanyak 1 mL 
ke dalam botol vial untuk dianalisis menggunakan kromatografi gas.

Pengukuran Kadar Residu Pestisida dengan Kromatografi Gas
Sampel sebanyak 1μL diinjeksikan secara autosampler. Sampel masuk melalui injektor dengan temperatur 

250oC. Pemanasan pada injektor bertujuan untuk menguapkan senyawa dalam sampel.
Sampel yang menguap akan dibawa oleh gas nitrogen (N2) sebagai gas pembawa menuju kolom. Gas N2 

dipilih karena gas ini bersifat inert untuk mencegah interaksi dengan analat ataupun pelarut. Selain itu gas N2 
bersifat murni, karena gas pembawa yang tidak murni akan berpengaruh pada detektor (Gandjar dan Rohman 
2007). 
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Pengaturan suhu sangat penting karena pemisahan komponen sangat dipengaruhi suhu dalam kolom. Pemisahan 
komponen pada percobaan menggunakan pengaturan suhu terprogram untuk meningkatkan resolusi komponen 
dalam satu campuran yang mempunyai titik didih yang luas (Gandjar dan Rohman 2007). Pengaturan suhu pada 
kolom dimulai dari 100oC sampai 250oC dengan selang kenaikan 15oC. Sampel akan dipisahkan komponennya 
di dalam kolom DB-1.  Pada kolom akan terjadi pemisahan, zat terlarut akan teradsorpsi pada bagian atas kolom 
oleh fase diam, kemudian akan merambat dengan laju rambatan masing-masing komponen yang sesuai dengan 
koefisien partisi masing-masing komponen tersebut (Khopkar 2007).

Detektor FPD dipilih untuk pengujian pestisida golongan organofosfat karena dapat mendeteksi senyawa-
senyawa yang mengandung gugus fosfat. Suhu detektor yang digunakan sebesar 250oC, pengaturan suhu ini 
bertujuan untuk mencegah kondensasi sampel. Kromatogram yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kromatogram klorpirifos

Linearitas
Uji linearitas dilakukan dengan membuat dua buah kurva linearitas. Kurva yang dibuat merupakan hubungan 

antara konsentrasi klorpirifos pada sumbu x yang diplotkan dengan luas area klorpirifos pada sumbu y. Kurva dari 
standar klorpirifos ditunjukkan dengan kurva yang berwarna biru. Sementara kurva dari MMS ditunjukkan dengan 
kurva yang berwarna orange. Berikut merupakan kurva hasil uji linearitas dari standar klorpirifos dan MMS. 
Kurva linearitas dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Kurva linearitas MMS dan standar klorpirifos

Berdasarkan kurva dapat diketahui bahwa nilai a pada persamaan regresi standar klorpirifos lebih kecil dari 
MMS, karena idealnya nilai intersep (a) adalah nol. Sehingga matriks tidak terlalu mempengaruhi penentuan 
kadar klorpirifos pada sampel. Selain itu, nilai slope (b) standar klorpirifos lebih besar dari MMS. Nilai b dari 
persamaan garis menunjukkan sensitivitas suatu metode. Nilai b yang semakin besar, maka metode pengujian 
tersebut memberikan nilai sensitifitas metode yang lebih tinggi.

Pengujian linearitas dari kurva standar eksternal dan MMS klorpirifos bertujuan menyamakan respon analit 
jikadilarutkan dengan pelarut dan pada blanko. Klorpirifos pada standar eksternal dilarutkan dengan asetonitril, 
sedangkan pada MMS dilarutkan dengan blanko ekstraksi matriks cabai. Nilai efek matriks yang diperoleh sebesar 
6.76%.
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Ditinjau dari nilai koefisien determinasi (r2) standar klorpirifos yang lebih besar dari MMS.  Nilai koefisien 
determinasi menunjukkan nilai keterkaitan antara titik variable x diikuti kenaikan yang seimbang pada nilai variable 
y. Syarat keberteriman linearitas menurut SANTE (2015) ditunjukkan dengan nilai r2 ≥ 0.990. Ditinjau dari nilai 
efek matriks juga telah memenuhi syarat keberterimaan menurut SANTE (2015) yaitu ≤20%. Sehingga hasil 
pengukuran linearitas yang diperoleh telah memenuhi syarat keberterimaan kriteria linearitas menurut SANTE 
(2015).

Akurasi
Uji akurasi dilakukan dengan manambahkan sejumlah volume dan konsentrasi standar klorpirifos tertentu 

pada sampel yang menghasilkan 3 spike bertingkat. Hasil spike yang diinginkan antara lain yang menghasilkan 
tingkat spike rendah yaitu nilai BP (batas penentuan) klorpirifos sebesar 0.01 mg/kg, tingkat spike tengah sebesar 
0.05 mg/kg, dan tingkat spike tinggi sebesar 0.01 mg/kg. Pemilihan metode penambahan baku dapat meminimalkan 
kesalahan yang disebabkan perbedaan kondisi matriks sampel dan standar. Hasil pengukuran akurasi percobaan 
dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1  Hasil Uji akurasi validasi metode QuEChERS

Tingkat spike Ulangan Luas puncak
(Y)

Konsentrasi berdasar 
deret standar

(X)

Spike hitung
(µg/g)

Spike teori
(µg/g) % Recovery

Rendah (BP) 1
2
3

158.594
149.534
145.772

0.0113
0.0102
0.0097

0.0113
0.0102
0.0097

0.0108
0.0108
0.0108

104.79
94.42
90.12

Tengah 1
2
3

539.668
539.720
541.265

0.0582
0.0582
0.0584

0.0582
0.0582
0.0584

0.0538
0.0538
0.0538

108.19
108.20
108.55

Bawah 1
2
3

1008.582
936.463
983.164

0.1160
0.1071
0.1129

0.1158
0.1070
0.1129

0.1075
0.1075
0.1077

107.75
99.49
104.84

Rerata 102.93
Syarat keberteriman akurasi menurut SANTE (2015) dikatakan baik apabila nilai persen perolehan kembali 

berada pada kisaran 70-120%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kadar analit yang diperoleh tidak berbeda nyata 
dengan dalam kadar analit secara teoritis. Sehingga hasil pengukuran akurasi yang diperoleh telah memenuhi 
syarat keberterimaan kriteria akurasi menurut SANTE (2015).

Presisi
Uji presisi dalam percobaan ini termasuk pemeriksaan keterulangan (Repeatibility), yang dilakukan pada 

spike nilai BMR klorpirifos pada cabai rawit yaitu sebesar 0.01 mg/kg sebanyak sembilan kali ulangan pada hari 
yang sama. Hasil pengukuran presisi percobaan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2  Hasil uji akurasi validasi metode QuEChERS

Ulangan Spike hitung (µg/g)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

00106
0.0113
0.0106
0.0107
0.0115
0.0117
0.0104
0.0118
0.0118

Rerata
SD

%RSD
CV Horwitz 2(1-0.5logC)

2/3 CV Horwitz 2(1-0.5logC)

0.0112
0.0006
5.0280
31.6758
21.1172



86

Validasi Metode Quechers dengan Kromatografi Gas untuk Pengujian Residu Pestisida Klorpirifos 
pada Cabai (Capsicum Sp.)

Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Berdasarkan tabel 2, diperoleh konsentrasi klorpirifos yang diperoleh dari sembilan pengulangan sebesar 
0.0112 mg/kg. Rerata konsentrasi tersebut digunakan untuk menghitung nilai SD dan %RSD. Berdasarkan 
percobaan diperoleh  nilai SD sebesar 0.0006 dan nilai %RSD sebesar 5.0280.  Syarat keberteriman presisi menurut 
SANTE (2015) ialah nilai %RSD<20. Sehingga hasil pengukuran presisi yang diperoleh telah memenuhi syarat 
keberterimaan menurut SANTE (2015).

Selain ditinjau dari nilai %RSD, keberterimaan presisi juga dapat ditentukan dari nilai 2/3 CV Horwitz. Nilai 
CV Horwitz yang diperoleh pada percobaan sebesar 21.1172. Nilai 2/3 CV Horwitz yang diperoleh menunjukkan 
hasil analisis yang memenuhi syarat AOAC karena nilai %RSD lebih kecil dari hasil CV Horwitz. Sehingga hasil 
pengukuran presisi yang diperoleh juga telah memenuhi syarat keberterimaan menurut AOAC.

Batas Deteksi dan Batas Penentapan
Pengukuran batas deteksi dan batas kuantitasi dilakukan berdasarkan standar deviasi pada pengukuran 

presisi. Hasil pengukuran batas deteksi diperoleh sebesar 0.002 mg/kg, sehingga nilai tersebut dapat membedakan 
antara sinyal dan noise. Jika pada pengukuran sampel memberikan hasil yang tidak terdeteksi. Hal ini bukan 
berarti pada sampel cabai yang dianalisis tidak mengandung residu pestisida klorpirifos, akan tetapi kemungkinan 
terdapat kandungan residu pestisida klorpirifos pada sampel cabai rawit yang berada di bawah nilai batas deteksi 
yang telah ditetapkan pada validasi metode ini. Meskipun demikian, nilai ini masih berada di bawah BMR yang 
ditetapkan PERMENTAN. Sedangkan hasil pengukuran batas penetapan sebesar 0.006 mg/kg. Nilai BD dan BP 
menunjukkan hasil yang baik karena berada di bawah nilai BMR pada cabai yang telah ditetapkan. Nilai BMR 
untuk residu pestisida klorpirifos pada cabai rawit yaitu sebesar 0.01 mg/kg (PERMENTAN 2015). 

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa metode QuEChERS dengan kromatografi gas sudah 

valid untuk pengujian residu pestisida klorpirifos pada komoditas cabai. Hal ini ditunjukkan dari empat parameter 
validasi yang diuji, seluruhnya telah memenuhi syarat keberterimaan. Parameter tersebut yaitu linearitas dengan 
koefisisien determinasi (r2) standar klorpirifos sebesar 0.9993; akurasi dengan nilai %Recovery sebesar 102.93 
%, presisi dengan nilai %RSD sebesar 5.0280 dan nilai tersebut lebih kecil dari 2/3 CV Horwitz, dan metode ini 
memiliki batas deteksi dan batas penetapan berturut-turut diperoleh sebesar 0.002 dan 0.006 mg/kg.
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ABSTRACT
Shallot (Allium ascalonicum) is one of important commodities that are cultivated by farmers in Cirebon. 

The success of shallot cutivation is determined by the quality of bulb seeds. Shallot bulb that has been stored at 
least two months to be one of criteria of bulb quality. This purpose of this research was to investigate the role of 
cytokinin in increasing bulb viabilityas as well as the production of shallot bulb with short period storage (one 
month). There were five treatments in this experiment. The treatments were cytokinin concentration that consisted 
of four levels i.e., 0. 1.5, 3, and 4.5 mg L-1 that was given to the shallot bulb with one month storage and one 
control treatment i.e shallot bulb that were stored for three months without application of cytokinin. Application 
of cytokinin was given before planting by soaking the bulbs for one hour. Each treatment was repeated three times 
so that there were 15 experimental unit. The result showed that application of cytokinin increasing germination of 
bulb, number of leaves, number of tillers, and weight of bulb per plot. Plant height, bulb diameter, weight per bulb, 
and weight bulb per plant was not affected by concentration of cytokinin and storage period.
Keywords: bulb, germination, viability

PENDAHULUAN
Bawang merah (Allium ascaloncum) merupakan komoditas utama yang dibudidayakan oleh petani di Cirebon, 

Jawa Barat. Wilayah Cirebon merupakan sentra produksi dari bawang merah di Indonesia. Salah satu kendala 
yang dihadapi oleh petani dalam membudidayakan bawang merah adalah pengetahuan yang terbatas mengenai 
penggunaan bibit yang baik untuk ditanam. Menurut Dewi (2012), bibit bawang merah merupakan salah satu 
persyaratan teknik budidaya bawang merah yang menentukan keberhasilan usaha tani. Pengetahuan mengenai 
umbi bawang merah sebagai bibit perlu dipelajari mengingat sebagian besar petani masih menggunakan umbi 
sebagai bahan tanam dalam membudidayakan bawang merah

Salah satu yang menjadi kriteria dalam persiapan bibit bawang merah adalah lama penyimpanan tepat. Bawang 
merah yang akan dijadikan bibit harus sudah disimpan selama kurang lebih 2-3 bulan. Namun ketersediaan bibit 
yang berkualitas seringkali menjadi kendala sehingga petani terpaksa menggunakan bibit yang belum mengalami 
penyimpanan yang kurang tepat. Umbi yang disimpan dalam waktu yang singkat belum memiliki calon tunas 
sehingga apabila ditanam akan berpengaruh terhadap viabilitasnya di lapangan. Menurut Tumini (2014) umbi 
yang disimpan pada penyimpanan terbaik telah terbentuk calon tunas di dalam umbi tersebut sehingga setelah 
umbi ditanam pada media tanah akan menunjukkan kecepatan pertumbuhan tunas yang baik. Menurut hasil 
penelitian Giamerti dan Mulyaqin (2013) menunjukkan bahwa bawang merah yang disimpan selama 10 minggu 
menghasilkan persentase daya tumbuh yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan umur simpan 7 minggu.

Penggunaan bibit dengan umur simpan rendah bisa ditingkatkan viabilitasnya denga penambahan zat pengatur 
tumbuh. Salah satu zat pengatur tumbuh yang dapat berperan dalam pembentukan tunas adalah sitokinin. Sitokinin 
dapat berperan dalam pembelahan sel, pembentukan tunas dan membantu dalam proses diferensiasi sel (Taiz dan 
Zeiger, 2002; Howell et al., 2003; Perili et al., 2010)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan sitokinin dalam peningkatan viabilitas, 
pertumbuhan, dan hasil bawang merah sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alternative teknologi yang 
dapat diterapkan ketika menggunakan umbi bawang merah dengan umur simpan yang rendah sebagai bibit untuk 
penanaman.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Desa Gagasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon pada bulan Maret – Mei 

2017 dengan ketinggian tempat 2 m di atas permukaan laut. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
bibit bawang merah kultivar Bima Brebes dengan lama penyimpanan satu dan tiga bulan, larutan ZPT Sitokinin, 
pupuk urea, SP 36, dan KCl dengan dosis berturut-turut 600, 300, dan 200 kg ha-1. Pengendalian OPT menggunakan 
insektisida berbahan aktif emmamektin benzoate untuk pengendalian hama ulat grayak serta fungisida berbahan 
aktif mankozeb untuk pengendalian penyakit.
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Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan lima perlakuan yaitu konsentrasi 
sitokinin 0, 1.5, 3, dan 4.5 mg L-1 yang diaplikasikan pada bibit bawang merah yang disimpan selama satu bulan 
serta satu perlakuan pembanding yaitu bibit bawang merah yang telah disimpan selama tiga bulan dan tanpa 
aplikasi sitokinin. Larutan sitokinin diaplikasikan sebelum penanaman dengan cara perendaman umbi selama satu 
jam. Setiap perlakuan diulang tiga kali sehingga terdapat 15 satuan percobaan.

Pengamatan yang dilakukan meliputi daya tumbuh pada 14 HST, tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah 
anakan pada umur 42 HST, diameter umbi, bobot per umbi, bobot umbi per tanaman, serta bobot umbi per petak. 
Data dianalisis dengan menggunakan uji F dan apabila menunjukkan perbedaan yang nyata maka dilakukan uji 
lanjut Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%. Sebagai data pendukung dilakukan analisis pH tanah, kandungan C 
organik, N, P, dan K pada tanah di lokasi percobaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lahan Penelitian
Berdasarkan hasil analisis tanah di lokasi percobaan, tekstur tanah liat, pH tanah 6.35 (masam), kadar N-total 

0.10% (rendah), C-organik 1.34% (rendah), C/N 13.40 (sedang), kadar P2O5 84.87 ppm, K2O 31.33 ppm (tinggi). 
Gulma yang banyak ditemui di lapangan antara lain Cyperus rotundus dan Ageratum conyzoides. Hama yang 
menyerang tanaman adalah ulat grayak dan penyakit yang ditemukan yaitu layu fusarium. Pengendalian hama 
dilakukan dengan penyemprotan insektisida dan pengendalian penyakit dengan cara penyemprotan fungisida.

Daya Tumbuh dan Pertumbuhan Tanaman
Daya tumbuh bibit bawang merah dipengaruhi oleh konsentrasi sitokinin (Tabel 1). Umbi bibit bawang merah 

dengan umur simpan satu bulan yang direndam dengan larutan sitokinin memiliki daya tumbuh yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan perlakuan tanpa sitokinin.  

Tabel 1. Daya tumbuh bibit bawang merah pada beberapa konsentrasi sitokinin

Perlakuan Daya Tumbuh (%)
Konsentrasi 0 mg L-1 87.22 c
Konsentrasi 1.5 mg L-1 93.89 b
Konsentrasi 3 mg L-1 95.00 ab
Konsentrasi 4.5 mg L-1 94.72 ab
Penyimpanan 3 bulan tanpa sitokinin 98.89 a

Keterangan :  Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji BNJ pada taraf 5%.

Daya tumbuh bibit bawang merah yang direndam sitokinin dengan konsentrasi 3 dan 4.5 mg L-1 tidak berbeda 
nyata dengan umbi bawang merah yang disimpan selama tiga bulan. Hal ini menunjukkan bahwa sitokinin berperan 
dalam pembentukan tunas pada umbi bawang merah. Bawang merah yang disimpan selama satu bulan masih 
belum memiliki calon tunas di umbinya sehingga berpengaruh terhadap daya tumbuhnya ketika ditanam. Hal 
tersebut sesuai dengan pendapat Howell et al. (2003) yang menyatakan bahwa sitokinin dapat meningkatkan laju 
pembentukan tunas. Maemunah (2010) menyatakan bahwa daya kecambah bibit bawang merah varietas Palu dan 
Palasa meningkat (>85 %) setelah penyimpanan selama 60 hari.

Tinggi tanaman bawang merah pada umur 42 HST tidak dipengaruhi oleh konsentrasi sitokinin. Konsentrasi 
sitokinin berpengaruh terhadap peubah jumlah daun dan jumlah anakan tanaman bawang merah dipengaruhi oleh 
konsentrasi sitokinin (Tabel 2). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hakiki (2015) yang menyatakan bahwa 
pemberian sitokinin tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman bawang merah.

Tabel 2. Pertumbuhan bawang merah pada beberapa konsentrasi sitokinin

Perlakuan Tinggi Tanaman (cm) Jumlah Daun Jumlah Anakan
Konsentrasi 0 mg L-1 26.77 a 21.33 b 4.43 b
Konsentrasi 1.5 mg L-1 30.13 a 23.87 ab 5.20 ab
Konsentrasi 3 mg L-1 31.40 a 24.90 ab 5.03 b
Konsentrasi 4.5 mg L-1 30.00 a 26.30 ab 6.60 a
Penyimpanan 3 bulan tanpa sitokinin 32.30 a 28.33 a 5.40 ab

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji 
BNJ pada taraf 5%
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Perlakuan tanpa aplikasi sitokinin memiliki jumlah daun lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan yang 
lainnya. Jumlah daun tertinggi (28.33) terdapat pada perlakuan penyimpanan tiga bulan. Jumlah anakan tertinggi 
terdapat pada perlakuan konsentrasi sitokinin 4.5 mg L-1 namun tidak berbeda nyata dengan umbi bawang merah 
yang disimpan selama tiga bulan.

Komponen hasil yang meliputi diameter umbi dan bobot umbi tidak berbeda nyata antar perlakuan (Tabel 
3). Hal tersebut menunjukkan bahwa sitokinin tidak berperan dalam pembesaran umbi pada bawang merah. 
Demikian juga pada bobot umbi per tanaman. Perlakuan penambahan sitokinin pada umbi bibit bawang merah 
tidak dipengaruhi oleh lama penyimpanan dan konsentrasi sitokinin (Tabel 4). 

Tabel 3. Komponen hasil bawang merah pada beberapa konsentrasi sitokinin

Perlakuan Diameter Umbi (cm) Bobot umbi (g)
Konsentrasi 0 mg L-1 1.60 a 5.75 a
Konsentrasi 1.5 mg L-1 1.71 a 5.13 a
Konsentrasi 3 mg L-1 1.71 a 5.32 a
Konsentrasi 4.5 mg L-1 1.77 a 4.56 a
Penyimpanan 3 bulan tanpa sitokinin 1.86 a 5.22 a

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji 
BNJ pada taraf 5%

Terdapat perbedaan yang signifikan pada peubah bobot umbi per petak. Bobot umbi per petak tertinggi 
diperoleh pada perlakuan penambahan sitokinin sebanyak 3 mg L-1 (3.08 kg). Hasil tersebut tidak berbeda nyata 
dengan perlakuan penyimpanan umbi selama tiga bulan tanpa perlakuan sitokinin. Sedangkan ketiga perlakuan 
lainnya menunjukkan tidak berbeda nyata. Hasil penelitian Khalid et al. (2001) menunjukkan bahwa aplikasi NAA 
sebanyak 0.1 mg L-1 dan kinetin mampu membentuk mata tunas. Kurniawan dan Widoretno (2016) menambahkan 
bahwa kinetin dengan konsentrasi tinggi yaitu 3 dan 5 mg L-1 menghambat terbentuknya mata tunas dan kalus. 

Tabel 4. Produksi bawang merah pada beberapa konsentrasi sitokinin

Perlakuan Bobot Umbi per Tanaman (g) Bobot Umbi per Petak (kg)
Konsentrasi 0 mg L-1 26.03 a 2.16 b
Konsentrasi 1.5 mg L-1 26.37 a 2.43 b
Konsentrasi 3 mg L-1 32.03 a 3.08 a
Konsentrasi 4.5 mg L-1 27.07 a 2.22 b
Penyimpanan 3 bulan tanpa sitokinin 32.07 a 3.45 a

Keterangan :  Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji 
BNJ pada taraf 5%

Perbedaan yang signifikan yang terdapat pada peubah bobot umbi per petak walaupun bobot umbi per tanaman 
tidak berpengaruh nyata yaitu lebih dipengaruhi oleh daya tumbuh tanaman. Berdasarkan hasil uji korelasi antara 
daya tumbuh dengan bobot umbi per petak, daya tumbuh bibit bawang merah berkorelasi positif dengan bobot 
umbi per petak (P < 0.01, r = 0.71). Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya tanaman yang tumbuh maka hal 
tersebut akan berpengaruh terhadap bobot umbi yang dihasilkan dari setiap petaknya.

KESIMPULAN
Aplikasi sitokinin pada umbi bawang merah dengan umur simpan rendah yang akan dijadikan bibit dapat 

meningkatkan daya tumbuh dari bibit bawang merah tersebut. Selain itu, sitokinin juga dapat meningkatkan jumlah 
daun dan jumlah anakan pada bawang merah. Daya tumbuh bawang merah berkorelasi positif dengan bobot umbi 
yang dihasilkan per petak sehingga dapat meningkatkan produktivitas dari bawang merah.
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ABSTRAK
Dalam Masterplan Pengembangan Kawasan Hortikultura Nasional, Cabai Merah termasuk salah satu 

komoditas hortikultura yang diunggulkan. Produktivitas Cabai merah di Indonesia tergolong rendah sekitas 6,8 
ton/ha. Penelitian ini bertujuan: 1. Mengetahui takaran pupuk NPK untuk produksi Cabai merah yang maksimal. 2. 
Mengetahui pengaruh Pupuk cair mikroba terhadap produksi cabai merah. 3. Mengetahui interaksi antara takaran 
Pupuk NPK dan pupuk cair mikroba terhadap produksi cabai merah. Penelitia dilaksanakan di desa Branti Raya, 
Kabupaten Pesawaran, Lampung mulai bulan Mei 2015 sampai Oktober 2015. Penelitian menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok (TAK) secara Faktorial. Faktor pertama adalah takaran pupuk NPK (15q tan-1 , 30qtan-1, dan 45 
qtan-1 ) dan Faktor kedua adalah Pupuk Cair Mikroba; tanpa Mikroba, Mikroba EM-4 dan Mikroba BMG. Data 
dianalisis dengan analisis ragam dan dilanjutkan uji BNT. Hasil Penelitian menunjukan bahwa; 1). Takaran Pupuk 
NPK 45qtan-1 menghasilkan Produksi tertinggi dan masih bersifat linier, untuk Variabel Vegetatif, takaran Pupuk 
NPK 45qtan-1 dan 30qtan-1 relatif sama dan lebih dari 15qtan-1. 2) Pupuk mikroba cair BMG menghasilkan produksi 
Cabai merah tertinggi dibandingkan pupuk cair mikroba lainya. 3) Terdapat interaksi antara takaran Pupuk NPK 
dan Pupuk cair Mikroba terhadap Bobot buah per tanaman Cabai Merah.
Kata kunci: produksi rendah, pupuk mikroba, cabai merah, peningkatan produksi. 

PENDAHULUAN
Cabai Merah (Capsicum annum L) merupakan salah sati komoditas sayuran yang dibutuhkan sehari-hari oleh 

masyarakat Indonesia. Industri pengolahan makanan saat ini banyak yang menggunakan cabai sebagai bahan baku 
bumbunya. Oleh karena itu cabai menjadi komoditas sayuran unggul yang bernilai ekonomis tinggi (Warsino, dkk. 
2010).

Menurut Direktorat Pangan dan Pertanian (2014) produksi cabai rata-rata per tahun mengalami peningkatan, 
tetapi harga cabai seringkali berfluktuasi karena produksi bersifat musiman, dan harga akan naik tinggi saat di luar 
musim. Produktivitas cabai merah masih relatif rendah yaitu 0,30-0,50 kg/tanaman atau sekitar 6,84 ton/ha cabai 
basah. Hal ini perlu ditingkatkan dengan perbaikan teknik budidaya.

Pupuk majemuk NPK mengandung tiga unsur utama yaitu N, P, dan K dengan kandungan unsur 15% N, 15% 
P2O5, dan 15% K2O yang berbentuk butiran. Pemberian NPK pada tanaman cabai mampu meningkatkan jumlah 
akar, memacu pembentukan bunga serta panen tepat waktunya (Kurniati, 2014).

Standar dosis pupuk yang digunakan oleh petani tidak ada, kisaran pupuk yang digunakan untuk tanaman 
cabai merah adalah: 200 kg ZA, 200-250 kg Urea, 200 kg SP36 dan 100 kg KCl untuk setiap hektar atau sekitar 
600-800 kg NPK/hektar (Dirjen Hortikultura, 2015). Pola pemupukan tanaman cabai dilakukan sebanyak tiga kali, 
yakni saat tanam, umur 30 hari dan 60 hari setelah tanam. Produktivitas cabai merah nasional sebesar 6,8 ton per 
hektar.

Rendahnya produktivitas cabai merah disebabkan oleh teknologi budidaya petani yang masih rendah, 
diantaranya pengendalian hama dan penyakit serta ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Setelah selesai masa 
tanam cabai merah, butiran pupuk SP36 dan pupuk kandang masih tersisa dan dibedengkan. Untuk mendegradasi 
pupuk kandang dan kelarutan pupuk posfat (P) dibutuhkan mikroba dekomposer.

Menurut Simarmata (2011), pupuk hayati memberikan alternatif yang telat untuk memperbaiki, meningkatkan 
dan mempertahankan kualitas tanah, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan dan menaikkan hasil panen 
berbagai jenis tanaman. Pupuk hayati BioMaxGrow (BMG) mengandung mikroba pelarut posfat, mikroba selulotik, 
enzim serta hormon. Penggunaan BioMaxGrow dapat meningkatkan produksi tanaman 20-50% (Gunarto, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui takaran pupuk NPK untuk produksi cabai merah maksimal; 
(2) mengetahui pengaruh pupuk cair mikroba terhadap produksi cabai merah; (3) mengetahui interaksi antara 
takaran pupuk NPK dan pupuk cair mikroba terhadap produksi cabai merah.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di desa Branti Raya, Kabupaten Pesawaran, mulai bulan Mei 2015 hingga Oktober 

2015.Penelitian ini menggunakan Rancanga Acak Kelompok (RAK), yang disusun secara faktorial. Faktor pertama 
adalah takaran pupuk NPK/tanaman; 15g NPK (N1), 30g NPK (N2), dan 45g NPK (N3) yang diberikan setiap 2 
minggu sekali masing-masing 10 persen takaran sebanyak 10 kali aplikasi. Faktor kedua adalah tanpa pupuk cair 
(M0), pupuk cair EM4 (M1) dan pupuk cair BMG (M2).

Data dianalisis dengan analisis ragam dan perbedaan nilai tengah perlakuan dan uji ortogonal polynominal 
pada BNT 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi Tanaman dan Bobot Kering Tanaman
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan takaran pupuk NPK dan pupuk cair mikroba memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap tinggi tanaman dan bobot kering tanaman, tidak terdapat interaksi antara takaran 
pupuk NPK dan pupuk cair mikroba.

Tabel 1.  Pengaruh takaran pupuk NPK dan pupuk cair mikroba terhadap variabel tinggi tanaman dan bobot 
kering tanaman cabai merah.

Perlakuan Tinggi Tanaman (cm) Bobot Kering (g)
NPK 15 g/tanaman 90,0 b 36,53 c
NPK 30 g/tanaman 103,3 a 41,23 b
NPK 45 g/tanaman 106,2 a 47,98 a
Tanpa mikroba 88,6 b 40,76 b
Mikroba EM4 99,0 a 42,63 b
Mikroba BMG 107,0 a 47,45 a
BNT 5% 9,2 4,7

Keterangan:  Notasi huruf yang sama, tidak berbeda nyata pada taraf uji BNT 5%

Perlakuan pupuk NPK 45 g dan 30 g pertanaman menunjukkan tinggi tanaman cabai merah yang relatif sama, 
tetapi pemupukan 45 g NPK menghasilkan bobot kering tanaman yang lebih tinggi dibandingkan pemupukan 30 g/
tanaman dan 15 g/tanaman. Aplikasi pupuk cair mikroba BMG dan EM4 menghasilkan tinggi tanaman yang relatif 
sama, tetapi pada variabel bobot kering tanaman aplikasi pupuk cair mikroba BMG lebih berat dari perlakuan 
lainnya.

Tingkat Percabangan dan Jumlah Buah Panen
Hasil penelitian menunjukkan bahwa takaran pupuk NPK dan aplikasi pupuk cair mikroba berpengaruh 

terhadap tingkat percabangan dan jumlah buah panen tanaman cabai merah. Tidak terdapat interaksi antara takaran 
pupuk NPK dan aplikasi pupuk cair mikroba.

Tabel 2.  Pengaruh takaran pupuk NPK dan pupuk cair mikroba terhadap tingkat percabangan dan jumlah buah 
panen tanaman cabai merah.

Perlakuan Tingkat percabangan Jumlah buah panen
NPK 15 g/tanaman 8,56 b 212,2 c
NPK 30 g/tanaman 9,07 ab 228,1 b
NPK 45 g/tanaman 9,58 a 269,2 a
Tanpa mikroba 8,34 b 206,0 c
Mikroba EM4 9,20 b 232,0 b
Mikroba BMG 9,85 a 265,2 a
BNT 5% 0,57 18,3

Keterangan:  Notasi huruf yang sama, tidak berbeda nyata pada taraf uji BNT 5%

Perlakuan pemupukan NPK dengan takaran 45 g/tanaman menghasilkan tingkat percabangan dan jumlah 
buah panen yang lebih banyak dibandingkan perlakuan pemupukan NPK 30 g/tanaman dan 15 g/tanaman. 
Aplikasi pupuk cair mikroba BMG menghasilkan tingkat percabangan dan jumlah buah panen yang lebih banyak 
dibandingkan perlakuan lainnya.
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Bobot Buah Pertanaman
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan takaran pupuk NPK dan aplikasi pupuk cair mikroba 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap bobot buah pertanaman serta terdapat interaksi antara takaran pupuk 
NPK dan aplikasi pupuk cair mikroba.

Tabel 3.  Pengaruh takaran pupuk NPK dan aplikasi pupuk cair mikroba terhadap bobot buahper tanaman cabai 
merah.

Perlakuan
Pupuk cair mikroba

Tanpa mikroba Mikroba EM4 Mikroba BMG
NPK 15 g/tanaman 640,6 (c) 655,0 (c) 669,6 (c)
NPK 30 g/tanaman 693,3 (b) 712,3 (b) 716,0 (b)
NPK 45 g/tanaman 729,6 (a) 735,6 (a) 763,0 (a)
BNT 5% 18,9

Keterangan: Notasi huruf yang sama, tidak berbeda nyata pada taraf uji BNT 5%

Pada perlakuan takaran pupuk 15 g/tanaman, aplikasi pupuk cair mikroba tidak berpengaruh pada variabel 
bobot buah per tanaman, pada perlakuan takaran pupuk 30 g/tanaman, aplikasi pupuk cair mikroba EM4 dan BMG 
menghasilkan bobot buah per tanaman yang relatif sama dan lebih berat dibandingkan tanpa aplikasi pupuk cair 
mikroba. Sedangkan perlakuan takaran pupuk NPK 45 g/tanaman, aplikasi pupuk cair BMG menghasilkan bobot 
buah yang lebih tinggi dari perlakuan pupuk cair mikroba lainnya. Perlakuan takaran pupuk NPK 45 g/tanaman 
menghasilkan bobot buah yang lebih berat dibandingkan pemupukan 30 g/tanaman dan 15 g/tanaman pada semua 
perlakuan pupuk cair mikroba.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh takaran pupuk NPK 45 g/tanaman menghasilakn pertumbuhkan 
vegetatif dan generatif yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan takaran pupuk NPK 15 g/tanaman dan 30 g/
tanaman. Takaran pupuk NPK 45 g/tanaman memberikan pengaruh yang cenderung terus meningkat. Takaran 
pupuk NPK 45g/tanaman setara dengan dosis 630 kg NPK per hektar. Lebih rendah dibandingkan dosis yang 
diaplikasikan petani cabai merah. Menurut Dirjen Hortikultura (2015) dosis pupuk pada cabai merah sebesar 200 
kg ZA, 250 kg Urea, 200 kg SP36 dan 100 kg KCl atau sekitar 800 kg NPK dengan populasi 16.000 tanaman, 
produksi per hektar sebesar 6.840 kg cabai merah.

Pada takaran pupuk 45 g/tanaman tanpa aplikasi mikroba diperoleh hasil 729,6 g/tanaman, sementara petani 
menghasilkan 500 g/tanaman. Perbedaan ini disebabkan oleh cara aplikasi pupuk NPK yang diberikan secara 
bertahap yakni sebanyak 10 kali aplikasi. Hal tersebut didasarkan pada pola pertumbuhan tanaman cabai merah, 
pertumbuhan vegetatif (bercabang) dan diikuti oleh pertumbuhan generatif (keluar bunga). Dengan teknik aplikasi 
yang bertahap diharapkan ketersediaan unsur hara dapat terus tersedia bagi tanaman.

Aplikasi pupuk cair mikroba BMG memberikan pengaruh lebih baik dibandingkan mikroba EM4 dan tanpa 
mikroba. Hal ini disebabkan karena jenis mikroba yang terkandung dalam pupuk cair mikroba BMG lebih banyak 
dibandingkan pupuk cair mikroba EM4. Pupuk cair mikroba BMG mengandung; Azospirillum sp, Azotobacter 
sp, lactobacillus sp, mikroba pelarut posfat, mikroba sellulotik, pseudomonas sp, enzim alkaline posfatase, enzim 
acid posfatase dan hormon induk acetic-acid (Gunarto, 2015). Kades (2015) menyatakan semakin banyak aktivitas 
mikroba dekomposer di dalam tanah akan semakin meningkatkan kesuburan tanah dan produksi tanaman.

Perlakuan takaran pupuk NPK, 45 g/tanaman dengan aplikasi pupuk cair mikroba BMG menghasilkan 
produksi cabai merah yang tertinggi yakni sebesar 763 g/tanaman atau setara dengan 12208 kg perhektar dengan 
populasi 16000 tanaman. Hasil penelitian ini cukup baik mengingat pada saat pertumbuhan bunga dan buah cabai 
kondisi iklim kemarau, sehingga mengalami kekurangan air penyiraman.

Jika ditelaah lebih lanjut aplikasi pupuk NPK dengan takaran 45 g/tanaman atau dosis 630 kg NPK/hektar dan 
dengan aplikasi pupuk cair mikroba BMG perlu untuk ditingkatkan dengan penambahan dosis NPK sampai dengan 
800 kg NPK (dosis anjuran) serta aplikasi pupuk cair mikroba BMG dan penanaman sesuai musim, diharapkan 
produksi cabai merah dapat mencapai potensi cabai merah hibrida kultivar LADO sebesar 18000 kg per hektar.

KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :
1.  Pemupukan NPK dengan takaran 45 g/tanaman dapat menghasilkan produksi sebanyak 729,6 g/tanaman
2.  Pupuk cair mikroba BMG memberikan pengaruh yang lebih baik dibandingkan perlakuan lainnya pada 

bobot kering, tingkat percabangan dan jumlah buah panen.
3.  Terdapat interaksi antara takaran pupuk NPK dengan aplikasi pupuk cair mikroba.
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SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan :
Melakukan penelitian sejenis dengan dosis NPK yang ditingkatkan dan berbagai jenis pupuk cair mikroba pada 
musim tanam yang tepat tanaman cabai merah.
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ABSTRACT
Moringa can be used as natural food dye’s in the flour or pasta. Flavor and browning is the main problem of 

making moringa’s natural dye. Therefore it is necessary to do research about what kinds of the better natural dye 
(flour / pasta) for cookies. This research aims to determine effect of moringa’s natural dye for characteristics of the 
resulting cookies.The research was set up Completely Randomized Design (CRD) which consist of comparation 
between kinds of the dye (flour / pasta) (2,5%, 5%, 7,5%) and also concentration of corn starch (37,5%; 35%; 
32,5%) with three replication. Parameters observed include characteristic of moringa flour and cookies (yield, 
moisture content,color) and also organoleptic test of cookies (color, flavor, taste and texture) from 25 panelist. The 
best flour treatment result obtained in vapor blanching treatment 2 minutes with water content of 5,20%,yield of 
21,30% and a score of L (brightness) of 60,73. Organoleptic test of Moringa cookies result that the favored panelists 
were addition of moringa flour :corn starch by 5%: 37,5% produces the light green cookies with distinctive flavour 
moringa (no stinging) and savory taste. Howevere, in terms of texture, panelists treatment addition of moringa 
paste:corn starch by 5%: 37,5% which produces crispy cookies.
Keywords: Moringa, blanching, organoleptic cookies

PENDAHULUAN
Kelor (Moringa oleifera Lam) merupakan jenis tanaman yang memiliki banyak manfaat baik sebagai bahan 

pangan yang bernilai gizi tinggi dan juga memiliki khasiat sebagai obat. Di dunia, kelor dikenal sebagai “Miracle 
Tree” karena nutrisi yang terkandung di dalamnya. Kelor kaya akan asam amino esensial yang lengkap, vitamin 
dan mineral (Fuglie, 2001). Selain sebagai sumber zat gizi, juga memiliki fungsi medis, berbagai bagian seperti 
daun, akar, biji, kulit, buah, bunga, polong muda dapat berfungsi sebagai obat jantung dan stimulun peredaran 
darah (Anwar dkk, 2007). Namun di Indonesia sendiri pemanfaatan kelor masih belum banyak diketahui, umumnya 
hanya dikenal sebagai salah satu menu sayuran. Selain dikonsumsi langsung dalam bentuk segar, kelor juga dapat 
diolah menjadi bentuk tepung atau powder yang dapat digunakan pada berbagai produk pangan, seperti olahan 
pudding, cake, nugget, biscuit, cracker serta olahan lainnya. Menurut Prajapati et al (2003) tepung daun kelor 
dapat ditambahkan untuk setiap jenis makanan sebagai suplemen gizi.

Daun kelor muda berwarna hijau muda dan berubah menjadi hijau tua pada daun yang sudah tua. Daun 
muda teksturnya lembut dan lemas sedangkan daun tua agak kaku dan keras. Daun berwarna hijau tua biasanya 
digunakan untuk membuat tepung atau powder daun kelor. Apabila jarang dikonsumsi maka daun kelor memiliki 
rasa agak pahit tetapi tidak beracun (Hariana, 2008). Rasa pahit akan hilang jika kelor sering dipanen secara 
berkala untuk dikonsumsi. Untuk kebutuhan konsumsi umumnya digunakan daun yang masih muda demikian 
pula buahnya. 

Penggunaan zat pewarna alami khususnya untuk makanan, sangat dianjurkan karena lebih aman dari 
segikesehatan. Salah satu contoh pewarna alami yaitu tepung dan pasta daun kelor yang dapat diaplikasikan pada 
produk olahan seperti roti, cake, mie, cookies , kerupuk, cendol, dan dll. Konsentrasi tepung dan pasta daun kelor 
yang tepat perlu diperhitungkan untuk menghasilkan karakteristik cookies yang disukai konsumen. Protein yang 
dimiliki daun kelor cukup tinggi yaitu sekitar 27,10% sehingga apabila dikombinasikan dengan tepung terigu akan 
menghasilkan tekstur yang keras. Menurut Hariyadi (2011) dalam Fitri, dkk, 2016 menyatkan bahwa dalam daun 
kelor kering per 100 gram mengandung air 7,5%, kalori 205 gram, karbohidrat 38,2 gram, protein 27,1 gram, 
lemak 2,3 gram, serat 19,2 gram, kalsium 2003 mg, magnesium 368 mg, fosfor 204 mg, tembaga 0,6 mg, besi 28,2 
mg, sulfur 870 mg, dan potassium 1324 mg.

Penambahan tepung maizena dapat dilakukan untuk mencegah terbentuknya tekstur keras pada cookies. 
Tepung maizena dihasilkan dari pengolahan biji jagung sehingga mengandung pati atau karbohidrat komplek dari 
endosperma biji jagung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh jenis pewarna daun kelor 
(tepung atau pasta) terhadap karateristik cookies yang dihasilkan.
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BAHAN DAN METODE
Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun kelor yang diperoleh di kantor kebun BPTP 

Balitbangtan Jawa Timur. Daun kelor kemudian ditepungkan melalui tahapan blanching (pengukusan)3 menit, 
dikeringkan pada suhu 500C selama 12 jam kemudian ditepungkan. Sedangkan pasta kelor dibuat dengan cara 
mengukus (blanching) daun kelor selama 3 menit kemudian dihaluskan hingga halus (pasta) dengan menambahkan 
sedikit air untuk memudahkan menghaluskan. Bahan tambahan yang digunakan adalah terigu, maizena, gula halus, 
telur, susu skim, mentega dan baking soda.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari satu faktor, 
yaitu perbandingan antara tepung / pasta kelor dan maizena dengan 3 taraf perlakuan :

T1M1 = Tepung kelor 2,5% : Maizena 37,5% 
T2M2 = Tepung kelor 5% : Maizena 35% 
T3M3 = Tepung kelor 7,5% : Maizena 32,5% 
P1M1 = Pasta Kelor 2,5% : Maizena 37,5% 
P2M2 = Pasta Kelor 5% : Maizena 35%
P3M3 = Pasta Kelor 7,5% : Maizena 32,5% 

Parameter tepung yang diamati dalam penelitian ini adalah meliputi rendemen tepung, kadar air tepung, 
warna kecerahan tepung (L) sedangkan parameter cookies yaitu rendemen, kadar air dan warna cookies. Kemudian 
dilanjutkan dengan uji organolpetik cookies terhadap 25 orang panelis meliputi rasa, warna, aroma, tekstur dan 
kesukaan secara keseluruhan. Data yang diperoleh dianalisis dengan varians (ANOVA) dan apabila ada perbedaan 
nyata maka dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf signifikan 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Tepung Daun Kelor 
Pembuatan tepung kelor diawali dengan pemilihan bahan baku. Daun yang dipilih hendaknya 20 cm dari 

ujung tangkai . Daun yang terlalu tua akan menghasilkan tepung kelor yang berwarna agak gelap. Setelah diperoleh 
daun yang muda, kemudian dicuci dan di blanching (pengukusan) selama 3 menit untuk mengurangi aroma langu 
dan mempertahankan warna daun. Kemudian dikeringkan dan ditepungkan. Hasil penilaian terhadap karakteristik 
tepung daun kelor dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Karakteristik Tepung Daun Kelor

Perlakuan Rendemen (%) Kadar Air (%) Warna (L) Aroma Warna
Blanching 21,30 5,20 60,73 Langu Hijau muda
Tanpa Blanching 22,10 4,05 59,23 Sangat langu Hijau agak tua
Tanpa Blanching 22,10 4,05 59,23 Sangat langu Hijau agak tua

Sumber : Data primer (2016)

Perbandingan perlakuan antara daun kelor yang di blanching dan tanpa blanching menghasilkan nilai yang 
tidak jauh berbeda. Rendemen daun kelor perlakuan blanching dan tanpa blanching tidak menunjukkan hasil 
yang berbeda nyata. Tepung daun kelor dengan perlakuan blanching menghasilkan rendemen 21,30% sedangkan 
perlakuan tanpa blanching menghasilkan rendemen 22,10%. Berbeda sekitar 0,2077%. Blanching pada kelor 
meningkatkan waktu penguapan air karena sifat permeable sel kelor yang meningkat (Puspasari, 2012). Hal 
ini sesuai dengan pernyataan Amandasari (2009), bahwa pengeringan yang cukup lama menjadikan massa air 
berkurang sehingga pemisahan tepung lebih sempurna dan diperoleh rendemen yang lebih rendah. Lubis (2009) 
menyatakan pula bahwa dengan pengeringan yang cukup lama akan menurunkan kadar air sehingga rendemen 
yang dihasilkan rendah.

Kandungan air sangat berpengaruh dalam daya tahan suatu produk makanan. Selain itu kadar air juga 
berpengaruh terhadap tekstur, penampakan dan rasa. Menurut Winarno, (2008), makanan yang kering sekali 
pun seperti buah kering, tepung, biji-bijian memiliki kandungan air dalam jumlah tertentu. Berdasarkan tabel 
1.1 diketahui kadar air tepung daun kelor perlakuan blanching lebih tinggi yaitu 5,2% dibandingkan dengan 
tepung daun kelor tanpa blanching yaitu 4,05%. Proses blanching mengakibatkan sifat permeabel dinding sel 
meningkat, sehingga memudahkan penguapan air keluar dari dalam bahan saat pengeringan. Pada saat proses 
blanching terjadi pemekaran dan pengembangan struktur tepung. Tepung tersebut akan menyerap air sehingga 
uap air yang terserap dalam bahan akan semakin banyak. Pengembangan struktur bahan menyebabkan rongga 
pada bahan tersebut akan semakin luas dan mudah menyerap air tetapi mudah untuk melepas air ketika proses 
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pengeringan (Puspasari, 2012). Berbeda dengan literatur Puspasari (2012), tepung daun kelor yang tidak melalui 
proses blanching memiliki kadar air yang lebih rendah. Hal tersebut dapat disebabkan penyimpanan tepung yang 
kurang baik sehingga meningkatkan higroskopisitas tepung meningkat. 

Warna tepung daun kelor blanching adalah hijau muda sedangkan warna tepung daun kelor tanpa blanching 
adalah hijau tua. Daun kelor mengandung klorofil pada 6.890 mg/kg bahan kering. Sedangkan dalam 8 gram serbuk 
daun kelor mengandung 162 mg klorofil (Krisnadi, 2010). Semakin lama waktu pemanasan daun kelor membuat 
warnanya akan semakin memudar. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya proses inaktifasi enzim pada saat 
blanching sehingga pada saat proses selanjutnya warnanya akan tetap hijau. Selain itu terjadi proses oksidasi pada 
saat pemanasan sehingga pigmen klorofil dalam daun mengalami interaksi lanjutan yang mengakibatkan warnanya 
memudar (Buckle et al., 1987).

Tepung daun kelor memiliki aroma khas yang langu sehingga apabila tepung tersebut digunakan untuk 
tambahan produk olahan akan membuat tingkat kesukaan konsumen menurun. Daun kelor mengandung enzim 
lipoksidase yang dapat menghidrolisis atau menguraikan lemak menjadi senyawa - senyawa penyebab bau 
langu, yang tergolong pada kelompok heksanal 7 dan heksanol (Santoso dalam Rosyidah, 2005). Adanya proses 
blanching membuat aroma dari tepung daun kelor berkurang. Hal ini terjadi karena adanya proses penguapan zat 
volatil yang lebih lama yaitu pada saat blanching dan pengeringan. Buckle et al (1987) juga menyatakan bahwa 
dengan semakin lamanya pengeringan membuat aroma dari bahan menjadi menurun.

Karakteristik Cookies daun kelor

Menurut Merdiyanti (2008), rendemen merupakan prosentase dari berat cookies yang dihasilkan terhadap 
berat bahan yang digunakan sehingga peningkatan pada komponen penyusun rendemen akan meningkatkan kadar 
abu dari bahan tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui rendemen cookies daun kelor dengan perlakuan 
tepung daun kelor 2,5 : maizena 37,5 dan perlakuan pasta kelor 2,5 : maizena 37,5 memiliki rendemen tertinggi 
masing – masing 15,88% dan 11,38%. Pengurangan berat produk dapat terjadi karena proses penguapan air pada 
saat pemanggangan. Cookies yang memiliki kandungan maizena tinggi memiliki rendemen yang tinggi karena 
maizena memiliki sifat daya serap air yang tinggi (Alam dan Nurhaeni, 2008). Bahan pangan dengan daya serap 
tinggi dapat meningkatkan rendemen produk pangan (Gracia, 2009).

Tabel 1.2. Karakteristik Cookies daun kelor

Perlakuan Rendemen (%) Kadar Air (%) Warna (L)
Tepung kelor (%) : Maizena (%)

 2,5 : 37,5
4 : 35

7,5 : 32,5

15,88a

9,78b

8,42b

5,56b

9,10b

10,08a

59,17b

62,56b

69,63a

Pasta Kelor : Maizena 
2,5 : 37,5

4 : 35
7,5 : 32,5

11,38a

10,96ab

10,24ab

6,04ab

6,21ab

10,12a

76,4b

77,73b

79,23a

Sumber : Data Primer (2016)

Kadar air untuk cookies berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2973-1992 tentang syarat mutu 
cookies, maksimal adalah 5% (w/b). Dengan demikian, kadar air cookies untuk perlakuantepung daun kelor : maizena 
2,5% : 37,5% memiliki kadar air yang sesuai standar. Pada saat proses pemanggangan Syarif (1988) menyebutkan 
terjadi beberapa reaksi yang mengakibatkan perubahan sifat fisik adonan menjadi cookies yaitu pengembangan 
adonan, koagulasi protein, gelatinisasi pati dan penguapan air. Menurut Amandasari (2009), pemanasan akan 
menyebabkan terjadinya gelatinisasi pati dimana granula pati akan membengkak akibat adanya penyerapan air. 
Pembengkakan granula pati terbatas hingga sekitar 30 % dari berat tepung. Apabila pembengkakan granula pati 
telah mencapai batas, granula pati tersebut akan pecah sehingga terjadi proses penguapan air. Sehingga dapat 
dikatakan penggunaan pati yang tinggi membuat air yang terperangkap dalam matriks meningkat dan membuat 
pengurangan berat secara tinggi pada saat pengovenan. Semakin tinggi penggunaan maizena maka semakin tinggi 
rendemen yang dihasilkan. Kadar air cookies daun kelor dengan bahan dasar tepung memiliki nilai rerata lebih 
rendah bila dibandingkan dengan cookie berbahan dasar pasta. Hal ini dikarenakan pasta memiliki kandungan air 
lebih tinggi. Kadar air tinggi membuat waktu pengovenan menjadi lebih lama. Semakin lama waktu pengovenan 
akan meningkatkan penguapan dan penurunan berat cookies.

Perbandingan antara penggunaan tepung dan pasta untuk menghasilkan warna hijau pada cookies terlihat 
berbeda nyata. Warna hijau yang dihasilkan dari tepung lebih baik dibandingkan dengan penggunaan pasta. 
Cookies dari pasta kelor memiliki warna kecoklatan yang dengan semakin tinggi pasta kelor yang ditambahkan 
membuat warnanya semakin kecoklatan. 
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Kelor memiliki pigmen hijau klorofil yang paling dominan (Kruger et al., 1994) terhadap warna pasta yang 
dihasilkan. semakin banyak air yang diserap maka menghasilkan warna yang semakin buram (Kruger et al., 1994). 
Maka dengan semakin tinggi pasta kelor yang ditambahkan membuat warnanya semakin tidak cerah. Selain itu, 
adanya proses pemanasan akan menyebabkan reaksi maillard yang terjadi karena adanya interaksi pati dengan 
protein atau gugus asam amino sehingga menurunkan kecerahan pada cookies yang dihasilkan. Cookies dengan 
penambahan tepung daun kelor memiliki warna hijau muda. Hal tersebut dikarenakan pada saat pencampuran 
bahan, tepung daun kelor dengan mudah masuk dalam jaringan matriks gluten (Buckle et al., 1987). Karakteristik 
tepung daun kelor yang memiliki kadar air tinggi dan luas permukaan tinggi membuat air pada adonan mudah 
terikat. Sehingga homogenisasi adonan berlangsung dengan baik. Berbeda dengan pasta, konsentrasi pasta yang 
digunakan kecil dan tidak mudah untuk masuk dalam matriks karena luas permukaannya kecil dan bentuknya yang 
cair padat. Selain itu, diketahui semakin tinggi penggunaan maizena membuat warnanya menjadi lebih cerah. Hal 
tersebut dikarenakan sifat dari maizena yang dapat mengikat air dan mencerahkan warna produk (Tanikawa dan 
Motohiro, 1985).

Organoleptik Cookies 

Warna hijau muda pada perlakuan maizena dan tepung daun kelor 35% : 5% sangat disukai dan dapat diterima 
oleh panelis. Hal tersebut karena warna hijau yang disajikan cerah dan tidak pudar. Berbeda dengan kenampakan 
warna dari cookies berbahan pasta yang warna hijaunya kurang terlihat. Warna hijau dari cookies daun kelor 
dihasilkan karena daun kelor mengandung klorofil. Menurut Krisnadi (2012) daun kelor mengandung klorofil 
dengan konsentrasi tinggi. Klorofil adalah pigmen atau zat wara hijau daun alami yang umumnya terdapat dalam 
daun, sehingga sering disebut juga zat hijau daun. Daun kelor mengandung klorofil pada 6.890 mg/kg bahan kering. 
Sedangkan dalam 8 gram serbuk daun kelor mengandung 162 mg klorofil. Selain itu dikarenakan penambahan 
maizena yang memberikan warna terang pada cookies. Semakin tinggi konsentrasi maizena yang ditambahkan 
akan meningkan tingkat kecerahan produk (Tanikawa dan Motohiro, 1985).Perlakuan cookies dengan pasta kelor 
memiliki warna yang cenderung coklat sehingga panelis kurang menyukai.

Selain karena intensitas klorofil kelor yang kecil, warna coklat tersebut disebabkan karena adanya reaksi 
maillard antara gugus reduksi dari gula dengan gugus asam amino dari protein (Utami, 2001). 

Tabel 1.3. Organoleptik Cookies

Perlakuan Warna Aroma Rasa Tekstur
Tepung daun kelor : Maizena

2,5 : 37,5
5 : 35

7,5 : 32,5

3,45ab

3,65a

3,3ab

3,3ab

3,85a

2,8b

3,3b

3,9a

2,9b

3,75a

3,6ab

3,3ab

Pasta Kelor : Maizena
2,5 : 37,5

5 : 35
7,5 : 32,5

3,5a

2,85ab

2,8ab

3,15a

3,1b

2,95b

3,2a

3,0b

2,95b

3,8a

3,1ab

3,3ab

Sumber : Data Primer (2016)

Aroma pada cookies dipengaruhi oleh beberapa bahan yang digunakan antara lain lemak, susu, telur dan 
tepung. Aroma cookies tercium terutama saat cookies dipanggang (Setser, 1995 dalam Primasari, 2005). Panelis 
lebih menyukai aroma cookies pada penambahan tepung kelor sebanyak 5%. Saat pengolahan, kelor cenderung 
menghasilkan aroma langu yang lebih kuat dibanding sebelum melalui proses pengolahan, namun penambahan 
bahan – bahan yang tepat dapat mengurangi aroma langu tersebut (Rosyidah, 2016). Aroma langu pada cookies 
disebabkan daun kelor mengandung enzim lipoksidase yang menghidrolisis atau menguraikan lemak menjadi 
senyawa - senyawa penyebab bau langu, yang tergolong pada kelompok heksanal 7 dan heksanol (Santoso dalam 
Rosyidah, 2005).Semakin banyak penggunaan bahan kelor akan membuat aromanya semakin menguat. Pada saat 
aroma pertama kali di uji, aroma kelor tercium kemudian tergantikan dengan aroma khas cookies. Hal tersebut 
dapat dikarenakan konsentrasi kelor yang sedikit dibandingkan dengan bahan – bahan lainnya.

Rasa cookies yang paling disukai panelis yaitu pada perlakuan tepung daun kelor: maizena 5%:35% dengan 
rasa cookies gurih. Panelis kurang menyukai konsentrasi tepung yang tinggi karena membuat rasa cookies semakin 
pahit. Daun kelor memiliki rasa yang khas karena kandungan tanin didalamnya. Tanin dapat menyebabkan rasa 
sepat karena saat dikonsumsi akan terbentuk ikatan silang antara tanin dengan protein atau glikoprotein di rongga 
mulut sehingga menimbulkan perasaan kering dan berkerut atau rasa sepat (Jamriati 2008 dalam Yulianti 2008). 
Panelis lebih menyukai cookies dengan perlakuan penambahan tepung daun kelor dibandingkan pasta kelor. Hal 
ini dikarenakan proses pemanasan akan mengurangi rasa pahit pada kelor. Menurut Rosyidah (2016) rasa pahit 
daun kelor dapat dikurangi dengan mencuci bersih daun kelor kemudian merebus sebentar pada air dengan suhu 
100oC, yaitu selama 1 menit.
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Gambar 1. Cookies dengan pewarna tepung daun kelor (atas), pasta kelor (bawah)

Tekstur paling disukai panelis yaitu tekstur renyah dengan menggunakan pasta kelor 5% dan Maizena 
37,5%. Dalam hal ini konsnetrasi maizena sangat berpengaruh terhadap tekstur yang dihasilkan. Tekstur yang 
baik dipengaruhi oleh bahan dasar yang digunakan. Perbedaan kandungan tepung pada tiap perlakuan dapat 
mempengaruhi kadar air produk. Menurut Brown (2000), kadar air yang tinggi membuat cookies tidak renyah 
dan teksturnya kurang disukai. Terigu merupakan komponen utama pada sebagian besar adonan biskuit, sereal, 
dan kue kering yang dapat memberikan tekstur yang elastis karena kandungan glutennya dan menyediakan tekstur 
pada setelah dipanggang (Williams, 2001). Selain itu pati juga merupakan komponen lain yang penting pada terigu 
dan tepung lainnya. Air terikat oleh pati ketika terjadi gelatinisasi dan akan hilang pada saat pemanggangan. Hal 
tersebut yang membuat adonan menjadi renyah pada produk panggang.

Panelis kurang menyukai cookies dengan perlakuan penambahan pasta kelor semakin tinggi karena tekstur dari 
cookies yang semakin keras. Hal tersebut dikarenakan kadar air yang meningkat pada cookies dengan penambahan 
kelor 5% dan 7,5%. Kadar air maizena adalah 12%, dan kadar air kelor 10%. Sehingga penambahan pasta kelor 
akan meningkatkan kadar air adonan. Telah dijelaskan bahwa kadar air yang tinggi akan menurunkan kerenyahan 
dari cookies. Maizena mengandung amilosa sebesar 27%. Menurut Rahmanto (1994), kadar amilosa pada bahan 
akan mampu meningkatkan kerenyahan tekstur cookies yang dihasilkan karena karena amilosa dalam bahan 
akan membentuk ikatan hidrogen dengan air dalam jumlah banyak. Ikatan tersebut membuat air pada saat proses 
pengovenan meninggalkan ruang kosong dalam bahan dan membuat tekstur cookies lebih renyah. Hal tersebut 
sesuai dengan perlakuan yang ditambahkan, bahwa cookies dengan konsentrasi maizena tertinggi memiliki tekstur 
yang renyah dan disukai panelis.

KESIMPULAN
a. Perlakuan blanching pada tepung daun kelor memberikan karakteristik yang lebih baik saat dimanfaatkan 

sebagai bahan pembuatan cookies daun kelor
b. Tepung daun kelor tanpa blanching memiliki kadar air lebih rendah dan rendemen lebih tinggi dibandingkan 

tepung daun kelor blanching.
c. Kadar air dan Rendemen cookies pasta kelor lebih tinggi dibandingkan cookies tepung daun kelor.
d. Pengujian organoleptik pada 20 orang panelis menunjukkan cookies daun kelor dengan formulasi tepung 

daun kelor 5% : maizena 5% serta formulasi pasta kelor 2,5% : maizena 37,5% paling disukai
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ABSTRACT
Production of Potato Seed on Many Nitrogen Concentrations on Hydroponic Fertilizer. Nitrogen is needed for 

plant growth and potato tuber development. However, the use of nitrogen that is too high can inhibit tuberization in 
potato plants. AB mix fertilizer is used to meet the nutritional needs of macro and micro plants in the hydroponic 
system. This study aimed to increase the production of potato seed G0 by using various concentrations of nitrogen 
in hydroponics fertilizer AB Mix. The experiment was carried out in plastic house with hydroponic substrate 
system of husk charcoal and biogas waste, from February to June 2015. The study used a randomized block 
design (RAK) with five treatments and five replications. The treatment factor was the concentration of nitrogen 
in hydroponics fertilizer AB Mix i,e 180, 200, 220, and 240 ppm and AB mix fertilizer in the market as control. 
Data are tested by F test and correlation test. When showing a significantly differences, followed by a DMRT test 
and orthogonal contrast with a 95% confidence level. The results showed that the number of small, medium, and 
total of control treatment was higher, but the weight of tuber per plant and the weight per tuber was lower than 
the treatments of N concentration. Nitrogen concentration of 220 ppm was not significantly different total tuber 
total and medium tuber with control, but has a tuber weight per plant and tuber is higher than the control. The total 
number of tubers affected by 91% the number of small size tubers.
Keywords: Potato, seed, N concentration, hydroponics.

PENDAHULUAN
Budidaya hidroponik merupakan suatu hal yang umum dilaksanakan oleh produsen benih kentang G0 di 

Indonesia. Hal ini karena produksi benih kentang G0 dilaksanakan di rumah kassa dengan budidaya tanaman 
tidak bersentuhan langsung dengan tanah (Dirjen Perbenihan dan Alsintan, 2008), sehingga sistem hidroponik 
memenuhi persyaratan untuk produksi benih G0. Sistem hidroponik baik substrat maupun non substrat dapat 
meningkatkan produksi umbi dengan kualitas benih lebih baik (Rolot dan Seutin, 1999; Novella et al., 2008; 
Virtanen dan Tuomisto, 2017). Correa et al. (2008) melaporkan bahwa jumlah umbi pada sistem hidroponik non 
substrat lebih tinggi, namun panjang dan bobot umbi lebih rendah daripada sistem substrat. Correa et al. (2009) 
melaporkan bahwa sistem hidroponik dapat meningkatkan produkis umbi 3 sampai 5 kali dibandingkan sistem 
konvensional (di lapangan, wadah, maupun bedengan).

Sistem hidroponik dapat menggunakan berbagai jenis substrat dengan menggunakan pupuk AB mix. 
Dianawati (2014) melaporkan penggunaan limbah biogas sebagai campuran media tanam baik dengan sekam bakar 
dapat menjadi pilihan apabila ketersediaan limbah biogas masih terbatas. Dianawati (2015) menyatakan media 
yang menggunakan sekam bakar baik yang dikombinasikan dengan pupuk kandang ayam maupun pupuk kandang 
domba memiliki bobot umbi dan jumlah umbi ukuran besar per tanaman nyata lebih tinggi daripada media tanam 
cocopeat. Suryani et al. (2017) melaporkan media yang diperkaya dengan limbah biogas padat dengan proporsi ¼ 
bagian karena memperbanyak jumlah umbi benih G0 yang dihasilkan per tanaman. 

Nitrogen (N) diperlukan untuk pertumbuhan tanaman dan perkembangan umbi kentang. Tanaman kentang 
sangat responsif terhadap pemupukan karena sistem perakarannya yang dangkal, tetapi efisiensi penyerapan 
terhadap pupuk nitrogen (N) sekitar 50–60 % (Bucher & Kossman 2007). Defisiensi N dapat membatasi 
pertumbuhan brangkasan yaitu tajuk menjadi pendek dan kurus, daun kecil dan berwarna hijau terang. Oliveira 
(1999) melaporkan pemberian N yang rendah menurunkan luas daun, jumlah cabang, bobot tajuk, bobot umbi, dan 
jumlah umbi. Sebaliknya pemberian N berlebihan pada tanaman kentang menunda pembentukan umbi, kandungan 
gula pereduksi dan protein tinggi, serta umbi yang dipanen tidak matang, mudah rusak, dan sulit disimpan 
(Beukema & Zaag 1990; Chang et al. 2008). Ahmed et al. (2009) menyatakan kekurangan N dapat mempercepat 
penuaan tanaman, sedangkan kelebihan N dapat menunda kematangan umbi. Dianawati et al. (2013) menyatakan 
penggunaan nitrogen yang terlalu tinggi dapat menghambat pengumbian pada tanaman kentang. 

Pupuk AB mix digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi makro dan mikro tanaman pada sistem budidaya 
hidroponik. Berbagai pupuk AB mix telah diperjualbelikan di pasaran, namun kandungan hara yang dikandung dari 
pupuk tersebut tidak diketahui. Sutiyoso (2003) menyatakan bahwa konsentrasi hara N pada pupuk AB mix adalah 
70-250 ppm. Sedangkan menurut Jones (1995) adalah 100-200 ppm. Dengan demikian perlu dicari konsentrasi 
nitrogen optimum dalam pupuk AB mix untuk sistem hidroponik produkis benih kentang G0.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di rumah plastik dengan sistem hidroponik substrat arang sekam dan limbah biogas, 

mulai Februari sampai Juni 2015. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan lima perlakuan 
dan lima ulangan. Faktor perlakuan adalah konsentrasi nitrogen dalam pupuk hidroponik AB Mix 180, 200, 220, 
dan 240 ppm serta pupuk AB mix di pasaran sebagai kontrol. Dengan demikian terdapat 25 satuan percobaan 
dimana setiap satuan percobaan terdiri dari lima tanaman, sehingga terdapat 125 tanaman. 

Varietas yang digunakan adalahGranola L. Stek planlet yang digunakan adalah stek dari tanaman induk 
planlet ke-2 sehat yang telah memiliki 5-6 daun. Perbandingan volume dalam polibag adalah pupuk kandang : 
sekam bakar : limbah biogas (1:1:1).Semua media tanam disterilisisasi dengan menggunakan basamid. Penelitian 
dilaksanakan pada polibag ukuran 25 cm x 30 cm dan ditempatkan secara zigzag. Polibag diisi media sebanyak ¾ 
bagian dan dipenuhi saat dilakukan pembumbunan umur 30 hst. Tanaman disiram setiap hari tergantung kondisi 
kelembaban media. Pengajiran dilakukan sebelum pembunbunan. 

Pupuk AB mix di pasaran tanpa merk dan dibeli di Toko Pertanian Buana Tani, Lembang. Pupuk AB mix 
yang digunakan terdiri dari stok A dan stok B. Stok A terdiri dari 5Ca(NO3)2.NH4NO3.10H2O, KNO3, dan librel 
BMX. Stok B terdiri dari KH2PO4, (NH4)2SO4, K2SO4, dan MgSO4H2O.7H2O. Konsentrasi N yang digunakan 
sesuai perlakuan dengan rasio antar hara N-NO3-NH4 (4:1), P dan N-total 0,25; K dan N total 1,3; Ca dan N- total 
0,8; Mg dan N-total 0,3, dan S dan N-total 0,74. Daya hantar elektrolit (EC) dan kemasaman (pH) pupuk AB mix 
dipelihara pada nilai masing-masing 1,5-2 mS m-1 dan 5.8-6. Pupuk AB mix diberikan seminggu dua kali dengan 
volume +100 ml pada umur 1-3 MST, + 200 pada umur 3-4 MST, + 300 ml pada umur 5-6 MST, dan + 400 ml 
pada umur 7-10 ml.

Saat umur 50 HST, dilakukan pengamatan tinggi tanaman dan luas daun. Peubah panen yang diamati pada 
umur 50 dan 90 HST adalah jumlah umbi per tanaman, jumlah umbi berdasarkan bobot per umbi (umbi ukuran 
kecil < 1 g, umbi ukuran sedang 1-10 g, dan umbi ukuran besar >10 g), bobot umbi per tanaman dan bobot per 
umbi. Bobot umbi per tanaman adalah bobot seluruh umbi yang dihasilkan per tanaman, sedangkan bobot per umbi 
merupakan bobot seluruh umbi dibagi jumlah umbi yang dihasilkan. Data kemudian dianalisis dengan uji F dan 
dilanjutkan dengan uji DMRT dan kontras ortogonal pada taraf kepercayaan 95% (Gomez dan Gomez, 1995). 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umur 50 HST, perlakuan konsentrasi N tidak mempengaruhi tinggi 

tanaman dan luas daun (Tabel 1). Dengan demikian hingga 50 HST, perbedaan konsentrasi N tidak mempengaruhi 
pertumbuhan vegetatif tanaman kentang. Hal ini menunjukkan bahwa hingga umur 50 HST, kebutuhan hara N 
antara 180-240 dapat mencukupi pertumbuhan vegetatif tanaman.

Semua peubah pada umur 50 HST tidak berbeda nyata dengan uji kontras ortogonal antara kontrol dan 
perlakuan konsentrasi N. Pada umur 50 HST, tanaman sudah membentuk umbi (Tabel 1). Dianawati et al. (2013) 
melaporkan bahwa umbi varietas Granola L telah terbentuk pada umur 28 HST. Dengan demikian pada penelitian 
ini umur 50 HST sudah terbentuk banyak umbi baik kecil, sedang, maupun besar. Pada konsentrasi 200 ppm, umbi 
ukuran besarnya paling tinggi. Umbi ukuran sedang tertinggi terjadi pada perlakuan 240 ppm, sedangkan umbi 
ukuran kecil tertinggi terdapat pada perlakuan 180 ppm. Dominasi umbi pada perlakuan 180 ppm adalah adalah 
umbi ukuran kecil, sedangkan dominansi umbi pada perlakuan 240 ppm adalah umbi ukuran sedang. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada konsentrasi N rendah didominasi umbi ukuran kecil, sedangkan pada konsentrasi tinggi 
240 ppm didominasi umbi ukuran sedang. Bobot per umbi terendah terjadi pada perlakuan kontrol.

Uji kontras ortogonal antara kontrol dan perlakuan konsentrasi N menunjukkan bahwa jumlah umbi kecil, 
jumlah umbi sedang, jumlah total umbi kontrol lebih tinggi, tetapi bobot umbi per tanaman dan bobot per umbi 
kontrol lebih rendah daripada perlakuan konsentrasi N (Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa AB mix kontrol 
meningkatkan jumlah umbi dengan mengurangi ukuran umbi. Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah total umbi 
berbanding terbalik dengan bobot umbi per tanaman sebesar 61% dan bobot per umbi sebesar 86%. Jumlah total 
umbi ditentukan oleh jumlah umbi ukuran kecil sebesar 91%. Hal ini menunjukkan bahwa cadangan makanan 
pada umbi pada penelitian terbatas, sehingga peningkatan jumlah umbi menyebabkan ukuran umbi rendah. 

Konsentrasi N dari perlakuan AB mix kontrol tidak diketahui karena tidak disebutkan dalam label pupuk. 
Namun dari Tabel 2, tidak dapat diduga konsentrasi N yang dikandung dari AB mix kontrol, karena tidak ada 
kemiripan respon dengan perlakuan konsentrasi N. AB mix kontrol yang digunakan merupakan formulasi pupuk 
hidroponik untuk tanaman tomat yang biasa digunakan oleh petani kentang di sekitar Lembang.
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Tabel 1. Hasil panen tanaman kentang G0 umur 50 HST dengan berbagai konsentrasi N

Konsentrasi 
nitrogen (ppm)

Tinggi 
tanaman (cm)

Luas daun 
(cm2)

Jumlah umbi ukuran (buah) Bobot umbi 
per tanaman (g)

Bobot per 
umbi (g)kecil Sedang besar total

AB mix kontrol 44,5 4,6 1b 1,8ab 1,5ab 4,3 49 11.6b
180 51,0 3,8 3,5a 0,5b 0,8b 4,3 50 16.4a
200 47,5 5,8 2,5ab 0,5b 2,3a 5,3 60 12.5ab
220 51,5 6,8 1,2ab 1,8ab 1,5ab 4,5 68 16.0a
240 47,5 5,9 1,2ab 2,3a 1,5ab 5 74 15.3ab
CV (%) 26,1 21,1 36,3 36,8 39,3 32,1 40,3 36,1

Keterangan :  Huruf yang sama dalam kolom menunjukkan tidak berbeda nyata dengan uji DMRT pada taraf kepercayaan 
95%

Tabel 2. Hasil panen tanaman kentang G0 umur 90 HST dengan berbagai konsentrasi N

Konsentrasi nitrogen 
(ppm)

Jumlah umbi ukuran (buah) Bobot umbi per 
tanaman (g)

Bobot per 
umbi (g)kecil sedang Besar Total

AB mix kontrol 5,8 6a 2 13,8a 154b 11.5b
180 4 3,3b 3 10,3b 206a 20.4a
200 4,3 3,8b 3,3 11,3b 177ab 16.0ab
220 4,3 5,3ab 2,3 11,8ab 193a 17.2a
240 4,5 4,3ab 2,5 11,3b 184ab 16.5ab
CV (%) 26,2 30,1 34,5 12,4 12,4 20,5
Kontrol vs perlakuan 5,8vs4,3* 6vs4,2* 2 vs 2.8 13,8vs11,2* 154vs190* 115vs 175*

Keterangan :  Huruf yang sama dalam kolom menunjukkan tidak berbeda nyata dengan uji DMRT pada taraf kepercayaan 
95%. *Menunjukkan berbeda nyata dengan uji kontras ortogonal pada taraf kepercayaan 95%

Perlakuan konsentrasi N 220 ppm memiliki jumlah total umbi dan jumlah umbi ukuran sedang yang tidak 
berbeda nyata dengan kontrol, tetapi memiliki bobot umbi per tanaman dan bobot per umbi yang lebih tinggi 
daripada kontrol (Tabel 2). Dengan demikian konsentrasi tersebut cukup baik digunakan sebagai patokan 
konsentrasi hara dalam pupuk hidroponik AB mix. Konsentrasi N sebesar 220 ppm pada penelitian ini masih 
berada pada kisaran konsentrasi yang disampaikan oleh Sutiyoso (2003). Dengan konsentrasi hara N yang cukup 
maka dapat mendukung pertumbuhan umbi dengan jumlah umbi dan ukuran umbi yang seimbang. Belanger et 
al. (2002) menyatakan bahwa bila dosis pupuk N yang tinggi dapat menekan pertumbuhan umbi, sehingga bobot 
umbi rendah dan ukuran umbi lebih banyak yang kecil. Goffart et al. (2008) menyatakan bahwa hara N juga 
berperan dalam menstimulasi pertumbuhan dan ukuran umbi seperti tabel 3.

Tabel 3. Korelasi peubah hasil panen kentang umur 90 HST pada berbagai konsentrasi nitrogen

Peubah JTU JUB JUS JUK BUT BPU
JTU - -52* 79* 91* -61* -86*
JUB - -84* -56* 42 42
JUS - 63* -58* -69*
JUK - -22 -19
BUT - 26
BPU -

Keterangan : * beda nyata dengan uji korelasi pada taraf kepercayaan 95%JTU = jumlah total umbi per tanaman, JUB = jumlah 
umbi ukuran besar, JUS = jumlah umbi ukuran sedang, JUK = jumlah umbi ukuran kecil, BUT = bobot umbi per 
tanaman, BPU = bobot per umbi

KESIMPULAN
Jumlah umbi kecil, jumlah umbi sedang, jumlah total umbi kontrol lebih tinggi, tetapi bobot umbi per tanaman 

dan bobot per umbi kontrol lebih rendah daripada perlakuan konsentrasi N. Perlakuan konsentrasi nitrogen sebesar 
220 ppm tidak berbeda nyata jumlah umbi total dan jumlah umbi ukuran sedangnya dengan kontrol, tetapi memiliki 
bobot umbi per tanaman dan per umbi lebih tinggi daripada kontrol. Jumlah umbi total dipengaruhi oleh 91% 
jumlah umbi ukuran kecil.
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ABSTRACT
Setting the planting population can be done by modifying the number of rows per bed and the spacing in 

row. Increased planting population can increase competition among plants, but also can increase the number of 
seeds produced. The silver black plastic mulch is expected to increase the number of seeds produced. This study 
aims to increase production of G3 potato seed with mulch usage and planting population setting. The research was 
conducted at farmer’s field, Cisurupan Village, Cisurupan Sub-district, Garut Regency, from June to September 
2014. The study used a randomized block design (RAK) with eight treatments and three replications. The treatment 
factor was the usage of black silver mulch technology (yes and no), number of rows in beds (1 and 2), and 
spacing in rows (20 and 30 cm). Data were tested by F test and correlation test. When showing the real difference, 
followed by DMRT test and orthogonal contrast with 95% confidence level. The results showed that technology 
combination of no mulch, one row per bed and spacing in rows of 20 cm had the largest number of tubers per ha 
and per plant, but tuber weight per plant and weight per tuber was low. No mulch increased the number of tubers 
per plant and per ha, but decreased the weight per tuber. Population setting through number of rows per bed did 
not affect the harvest variables. Spacing in row 30 cm increased tuber weight per plant and number of tubers per 
plant rather than of 20 cm
Keywords: Potato, seed, mulch, number of row, spacing

PENDAHULUAN
Benih kentang G3 merupakan generasi ketiga dalam bentuk umbi dan diproduksi dari benih G2 atau kelas 

yang lebih tinggi yang ditanam langsung pada tanah (Dirjen Perbenihan dan Alsintan, 2008). Benih G3 dapat 
digunakan sebagai sumber benih G4 atau untuk produksi kentang konsumsi. Pada umumnya benih ukuran kecil 
digunakan sebagai benih, sedangkan ukuran sedang dan besar dijual konsumsi (Tedy et al., 2015). Besarnya 
persentase menjadi benih atau konsumsi tergantung kepada budidaya tanaman yang dipraktekkan. Dianawati et al. 
(2013) menyatakan bahwa jumlah umbi menjadi penting bagi produksi benih kentang dibandingkan pada produksi 
kentang konsumsi. Oleh karena itu dalam budidaya produksi benih, perlu diperhatikan teknologi yang dapat 
menghasilkan benih kentang dengan ukuran sedang dalam jumlah yang banyak. Penggunaan mulsa plastik dan 
pengaturan populasi melalui jumlah baris dalam bedengan dan jarak dalam baris dapat mempengaruhi produksi 
umbi kentang. Lehar et al. (2017) menyatakan bahwa kombinasi mulsa dan jarak tanam dapat menjadi alternatif 
teknologi produksi kentang di daerah tropik dengan suhu tinggi. Beberapa penelitian melaporkan produksi kentang 
dengan menggunakan mulsa plastik lebih tinggi daripada non mulsa (Ruiz et al., 1999; Utomo et al., 2013;. 
Hadiyanti et al., 2015; Prayoga et al. 2016; Ahmed et al., 2017). Santos dam Rodriguez (2008) menyatakan 
kerapatan tanam merupakan teknologi kritis untuk meningkatkan produksi umbi melalui peningkatan jumlah 
umbi.

Penggunaan mulsa memberikan berbagai keuntungan, baik dari aspek biologi, fisik maupun kimia tanah. 
Secara fisik mulsa mampu menjaga suhu tanah lebih stabil dan mampu mempertahankan kelembaban di sekitar 
perakaran tanaman (Prayoga et al., 2016). Oleh karena itu mulsa plastik biasa digunakan di daerah dingin, dimana 
mulsa digunakan untuk meningkatkan suhu di awal pertumbuhan (Gan et al., 2013). Namun kemudian mulsa 
digunakan dengan berbagai variasi iklim dan tanah karena berbagai manfaat selain peningkatan suhu (Kasirajan 
and Ngouajio, 2012). Rukmana (2002) menyatakan bahwa mulsa dapat menaikan suhu tanah pada musim dingin 
dan menurunkan suhu tanah pada musim kemarau, sehingga sesuai dengan lingkungan yang dibutuhkan tanaman. 
Keuntungan mulsa antara lain adalah menghemat air, mengurangi erosi air, pencucian pupuk, mengurangi 
pengendlaian gulma, dan pada akhirnya meningkatkan hasil dan keuntungan usahatani (Utomo et al., 2013;. 
Hadiyanti et al., 2015; Prayoga et al., 2016; Ahmed et al., 2017). Mulsa dapat memperbaiki tata udara tanah dan 
meningkatkan pori-pori makro tanah sehingga kegiatan jasad renik dapat lebih baik dan ketersediaan air dapat lebih 
terjamin bagi tanaman (Prayoga et al., 2016). Kemungkinan buruk dari penggunaan mulsa plastik adalah kualitas 
umbi yang buruk karena aerasi tanah yang jelek dan peningkatan suhu yang tinggi (Wang dan He, 2012).
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Shayanowako et al. (2015) menyatakan kerapatan pada tanaman kentang adalah jumlah umbi yang ditanam 
per unit. Santos dan Rodrigues (2008) menyatakan kerapatan tanam merupakan hasil kombinasi antara jarak tanam 
antar baris dan dalam baris. Kerapatan dalam baris lebih mudah diubah tanpa merubah lebar bedengan. Dianawati 
et al. (2015) melaporkan bahwa rakitan teknologi jarak tanam dalam baris 20 cm dan pupuk kandang 10 t/ha 
memiliki jumlah umbi lebih tinggi daripada jarak dalam baris 30 cm dan pupuk kandang 20 t/ha. Sutapradja (2008) 
melaporkan bahwa jarak tanam dalam baris 30 cm lebih baik daripada 15 cm pada produksi benih. Sedangkan Santos 
dan Rogrigues (2008) melaporkan bahwa jarak tanam dalam baris terbaik adalah 0,2 dan 0,25 m, tetapi jarak tanam 
yang memiliki keuntungan tertinggi adalah 0,25 m. Kerapatan tanam dapat mempengaruhi pembagian asimilat di 
atas ataupun bawah tanaman, karena terjadi kompetisi cahaya, air, dan hara baik dalam tanaman maupun antar 
tanaman, yang selanjutnya akan mempengaruhi jumlah dan bobot umbi. Veeken dan Lommen (2009) menyatakan 
peningkatan kerapatan dapat meningkatkan jumlah umbi per m2, tetapi dapat mengurangi ukuran umbi karena 
pengguna asimilat banyak untuk dibagi ke banyak umbi. Beukema dan Zaag (1990) menyatakan bahwa jarak 
tanam yang rapat menstimulasi pertumbuhan umbi dan kematangan umbi yang lebih cepat, serta persentase umbi 
kecil yang dihasilkan meningkat. Karafylldis et al. (1997) menyatakan kerapatan tinggi dianjurkan untuk produksi 
umbi. Namun peningkatkan kerapatan dapat mengurangi proporsi umbi ukuran besar. Oleh karena itu perlu dicari 
jarak tanam optimum untuk memperoleh benih ukuran medium. Veeken dan Lommen (2009) menyatakan bahwa 
mengurangi kerapatan tanam dapat mengurangi jumlah umbi pertanaman tapi dapat mengurangi biaya tenaga kerja. 
Penurunan kerapatan seperenam populasi dapat mengurangi jumlah umbi menjadi sepetiganya. Oleh karena itu 
untuk mendapatkan jumlah umbi yang sama, luas lahan produksinya dinaikkan tiga kali, yang dapat meningkatkan 
biaya produksi.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan produksi benih kentang G3 dengan penggunaan mulsa dan 
pengaturan populasi tanam. 

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai September 2014 di Desa Cisurupan, Kecamatan Cisurupan, 

Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan elevasi 1200 m diatas permukaan laut. Percobaan menggunakan rancangan 
acak kelompok (RAK) dengan delapan perlakuan dan tiga ulangan. Faktor perlakuan adalah rakitan teknologi 
mulsa hitam perak (ya dan tidak), jumlah baris dalam bedengan (1 dan 2), dan jarak tanam dalam baris (20 dan 30 
cm). Dengan demikian terdapat 24 satuan percobaan. 

Varietas yang digunakan adalahGranola L dengan kelas benih G2. Benih ukuran 2,5-5 g ditanam dengan 
tugal satu benih per lubang tanam. Jumlah baris dalam bedengan tergantung perlakuan (1 atau 2) pada lebar 1 m, 
jarak tanam dalam barisan 20 dan 30 cm tergantung perlakuan, dan antar guludan 70 cm. Setiap satuan percobaan 
ukuran 3 m x 3 m dengan 4 guludan.Pupuk dasar berupa pupuk kandang ayam diberikan 10 t/ha satu minggu 
sebelum tanam dalam garitan. Pupuk kimia berupa NPK Phonska (15-15-15) diberikan dengan 1,2 t/ha. Mulsa 
yang digunakan adalah mulsa hitam perak.

Penyiangan dan pembumbunan dilakukan pada umur 30 hst, sehingga tinggi guludan mencapai 30 cm. 
Pengendalian hama dan penyakit menggunakan konsep PHT. Panen umbi kentang dilakukan pada saat umbi telah 
benar-benar masak. Umur pangkas umur 95 hst dan umur panen 100 hst dengan kriteria umbi telah siap dipanen, 
yaitu daun atau bagian tanaman di atas permukaan tanah terlihat menguning serta kulit umbi tersebut telah melekat 
dengan daging umbi

Pengamatan yang dilakukan adalah jumlah umbi dan bobot umbi per tanaman, jumlah umbi dan bobot umbi 
per ha, dan bobot per umbi. Bobot umbi per tanaman adalah bobot seluruh umbi yang dihasilkan per tanaman, 
sedangkan bobot per umbi merupakan bobot seluruh umbi dibagi jumlah umbi yang dihasilkan. Jumlah umbi 
dan bobot umbi per ha merupakan konversi dari luasan petak 3 x 3 m. Data kemudian dianalisis dengan uji F dan 
dilanjutkan dengan uji Duncan dan kontras ortogonal pada taraf kepercayaan 95% (Gomez dan Gomez, 1995). 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rakitan teknologi mulsa, jumlah baris, dan jarak dalam baris tidak mempengaruhi produksi ton per ha, tetapi 

mempengaruhi jumlah umbi per ha dan per tanaman, bobot umbi per tanaman, dan bobot per umbi (Tabel 1). 
Jumlah umbi per ha dipengaruhi 73% oleh jumlah umbi per tanaman dan 82% oleh bobot per umbi (Tabel 2). 
Ahmed et al. (2017) menyatakan bahwa mulsa dapat meningkatkan pertumbuhan awal kentang dengan lebih cepat 
tumbuh dan bibit yang lebih kuat, yang ditunjukkan dengan lebih banyak batang tanaman, sehingga lebih banyak 
umbi yang tumbuh. Selain itu waktu inisiasi pengumbian lebih cepat untuk mendukung pengumbian. Hal ini 
menyebabkan jumlah umbi lebih banyak dan bobot umbi lebih berat. Azad et al. (2014) juga melaporkan bahwa 
bibit kentang dengan mulsa lebih cepat tumbuh 8,1-11,7 hari lebih cepat akibat peningkatan suhu dan kelembaban 
tanah di awal pertumbuhan. Namun pada penelitian ini pengaruh mulsa plastik justru mengurangi jumlah umbi per 
ha dan per tanaman dan meningkatkan bobot per umbi. 
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Tabel 1. Rakitan teknologi mulsa dan pengaturan populasi tanam terhadap hasil panen kentang

Perlakuan
Produksi 
(ton/ha)

Jumlah umbi 
per ha (buah)

Bobot umbi 
per tanaman 

(g)

Jumlah umbi 
per tanaman 

(buah)

Bobot per 
umbi (g)Mulsa Jumlah 

baris

Jarak 
tanam 
(cm)

Mulsa 1 20 28.67 356 c 283 d 3,6 b 101 a
Mulsa 1 30 26,88 420 bc 357 ab 5,6 a 64 ab
Mulsa 2 20 28.89 514 ab 290 cd 5,1 a 56 b
Mulsa 2 30 28,89 419 bc 383 a 5,6 a 69 ab
Tanpa Mulsa 1 20 28,89 585 a 290 cd 5,8 a 50 b
Tanpa Mulsa 1 30 28,22 479 abc 377 a 6,4 a 59 ab
Tanpa Mulsa 2 20 30,67 551 ab 303 bcd 5,5 a 56 b
Tanpa Mulsa 2 30 26,22 450 abc 350 abc 6,0 a 58 ab
CV (%) 10.83 15,7 10,28 13,71 26,1
Uji F Ns * * * *
Mulsa vs non mulsa 28 vs 28 427 vs 516+ 328 vs 330 5 vs 6+ 72 vs 56+

Jumlah baris dalam bedengan 1 vs 2 28 vs 29 460 vs 483 326 vs 331 5 vs 5 68 vs 60
Jarak dalam baris 20 vs 30 cm 29 vs 27 501 vs 442 291 vs 367+ 5 vs 6+ 66 vs 62

Keterangan :  ns : tidak beda nyata * : beda nyata dengan uji F pada taraf kepercayaan 95%; + : beda nyata dengan uji kontras 
ortogonal pada taraf kepercayaan 95%.

Tabel 2.  Korelasi peubah hasil panen kentang pada berbagai rakitan teknologi mulsa dan pengaturan populasi 
tanam

Peubah Produksi 
per ha

Bobot umbi 
per tanaman

Jumlah umbi 
per tanaman

Bobot 
per umbi

Jumlah umbi 
per ha

Produksi per ha - 35 8 3 31
Bobot umbi per tanaman - 47* -5 -9
Jumlah umbi per tanaman - -82* 73*
Bobot per umbi - -82*
Jumlah umbi per ha -

Keterangan : * beda nyata dengan uji korelasi pada taraf kepercayaan 95% 

Penelitian ini dilaksanakan pada saat musim kemarau sehingga suhu udara di sekitar lokasi penelitian cukup 
tinggi dengan kelembaban tanah yang rendah. Penggunaan mulsa plastik pada penelitian ini diduga meningkatkan 
suhu udara yang sudah tinggi, sehingga tingkat kemunculan tunas tidak meningkat. Ahmed et al. (2017) melaporkan 
bahwa penggunaan mulsa plastik meningkatkan suhu tanah 5O c dan kelembaban tanah 7%. Lehar et al. (2017) 
menyatakan mulsa plastik memiliki konduktivitas panas yang tinggi sehingga meningkatkan suhu tanah. Sementara 
itu benih yang digunakan juga berukuran kecil, yaitu kisaran 2,5-5 g. Dengan demikian pengaruh baik peningkatan 
jumlah tunas yang tumbuh agar terjadi peningkatan jumlah umbi akibat peningkatan suhu udara penggunaan mulsa 
plastik tidak terjadi pada penelitian ini. 

Pengaruh baik mulsa terlihat pada peningkatan bobot per umbi. Wulandari (2014) menyatakan bahwa 
perlakuan mulsa plastik memiliki albedo yang tinggi menyebabkan sebagian besar radiasi dipantulkan dan hanya 
sebagian kecil saja yang diteruskan ke lapisan bawahnya sehingga suhu tanah lebih rendah dibandingkan perlakuan 
tanpa menggunakan mulsa. Suhu tanah yang rendah dapat mengurangi laju respirasi akar sehingga asimilat yang 
disalurkan untuk penimbunan cadangan bahan makanan menjadi lebih banyak dibandingkan perlakuan tanpa 
mulsa plastik (Timlin et al, 2001). Selain itu berbagai keuntungan mulsa juga diperoleh terutama adalah dalam 
menyimpan kelembaban di saat musim kemarau (Ahmed et al., 2017). Prayoga et al. (2016) menyatakan mulsa 
dapat memperbaiki tata udara tanah dan meningkatkan pori-pori makro tanah sehingga kegiatan jasad renik 
dapat lebih baik dan ketersediaan air dapat lebih terjamin bagi tanaman. Cadangan makanan yang banyak dengan 
menggunakan mulsa plastik ini digunakan untuk meningkatkan ukuran umbi, sehingga pada penelitian ini bobot 
per umbi penggunaan mulsa plastik lebih tinggi daripada tanpa mulsa. Wulandari (2014) menyatakan sedikitnya 
tunas yang tumbuh akibat penggunaan mulsa maka jumlah batang akan semakin sedikit dan jumlah umbi yang 
dihasilkan sedikit pula dengan ukuran yang besar. 
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Pengaturan populasi melalui jumlah baris per bedengan tidak mempengaruhi peubah panen, tetapi jarak dalam 
baris mempengaruhi bobot umbi per tanaman dan jumlah umbi per tanaman (Tabel 1). Bobot umbi per tanaman 
dipengaruhi 47% oleh jumlah umbi per tanaman (Tabel 2). Jarak dalam baris 30 cm meningkatkan bobot umbi per 
tanaman dan jumlah umbi per tanaman daripada jarak dalam baris 20 cm (Tabel 1). Padahal pada satuan percobaan 
3x3 m2, populasi tanaman pada jarak tanam 20 cm adalah 42 tanaman, sedangkan pada jarak tanam 30 cm adalah 
32 tanaman, sehingga jumlah umbi yang digunakan perlakuan jarak baris 30 cm lebih sedikit daripada jarak tanam 
20 cm. Dengan demikian setiap umbi bibit pada jarak dalam baris 30 cm berkembang menjadi lebih banyak 
umbi daripada jarak 20 cm. Santos dan Rodriguez (2008) menyatakan bahwa jarak tanam merupakan titik kritis 
dalam meningkatkan jumlah umbi. Veeken dan Loomen (2009) menyatakan bahwa jarak tanam yang lebar dapat 
menurunkan jumlah umbi per m2, tetapi dapat meningkatkan jumlah umbi per tanaman dan ukurannya. Penelitian 
ini juga sesuai dengan hasil penelitian Sutapradja (2008) melaporkan bahwa jarak tanam dalam baris 30 cm lebih 
baik daripada 15 cm pada produksi benih. Dengan jarak tanam yang lebih luas, maka benih akan mengeksplor 
ruang tumbuh untuk mendapatkan hara yang lebih banyak dan asimilat yang lebih banyak dalam membentuk 
umbi. Kerapatan tanam dapat mempengaruhi pembagian asimilat di atas ataupun bawah tanaman, karena terjadi 
kompetisi cahaya, air, dan hara baik dalam tanaman maupun antar tanaman, yang selanjutnya akan mempengaruhi 
jumlah dan bobot umbi. Lahan relatif kurang subur dengan penambahan pupuk kandang ayam hanya 10 t/ha pada 
penelitian ini menyebabkan penggunaan jarak dalam baris 30 cm lebih sesuai. Dianawati et al. (2015) melaporkan 
pada lahan yang relatif subur, penggunaan jarak dalam 20 cm dapat meningkatkan jumlah umbi daripada 30 cm. 

Rakitan teknologi tanpa mulsa, satu baris per bedengan, dan jarak tanam dalam baris 20 cm memiliki jumlah 
umbi per ha dan per plot terbanyak, tetapi bobot umbi per tanaman dan bobot per umbinya rendah (Tabel 1). Hal 
ini menunjukkan bahwa pada kondisi tanpa mulsa diperlukan jarak dalam baris yang lebih rapat. Penelitian ini 
dilaksanakan saat musim kemarau. Tanpa penggunaan mulsa di saat kemarau menyebabkan suhu tanah tinggi 
dengan kelembaban tanah yang rendah. Penggunaan jarak dalam baris yang rapat dapat membantu mengurangi 
evapotranspirasi, sehingga kelembaban tanah lebih tersimpan lebih lama. Lehar et al. (2017) menyatakan bahwa 
pada kondisi tekanan suhu tinggi, kerapatan tanam yang rapat dapat meningkatkan luas daun, sehingga permukaan 
tanah ditutupi oleh kanopi daun dan suhu tanah lebih rendah saat siang hari. 

KESIMPULAN
1. Rakitan teknologi tanpa mulsa, satu baris per bedengan, dan jarak tanam dalam baris 20 cm memiliki jumlah 

umbi per ha dan per tanaman terbanyak, tetapi bobot umbi per tanaman dan bobot per umbinya rendah.
2. Tanpa mulsa meningkatkan jumlah umbi per tanaman dan jumlah umbi per ha, tetapi menurunkan bobot 

per umbi. Pengaturan populasi melalui jumlah baris per bedengan tidak mempengaruhi peubah panen. Jarak 
dalam baris 30 cm meningkatkan bobot umbi per tanaman dan jumlah umbi per tanaman daripada jarak 
dalam baris 20 cm 
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ABSTRACT
This study aims to determine the best concentration of molasses for growth and production of various types 

of oyster mushrooms seedlings from F1 and F2 derivatives. The study was conducted in two stages. Phase I was 
a bottle experiment set using a Split Plot design with seed type as the main plot consisting of F1 and F2 seedlings 
and four oyster mushrooms as subplots i.e. Florida, Thai, Snow and Pink oyster, respectively. Phase II on baglog 
using Split Split Plot design with 4 dosages of molasses as main plot ie. control, 7.5 ml baglog-1, 15 ml baglog-1 and 
22.5 ml baglog-1, type of seed as the subplot ie. F1 and F2 derivatives and three types of mushroom as sub-sub plot 
namely Florida, Thai and Pink oysters. The results of the Phase I study show that the type of Pink oyster mushroom 
from F1 derivatives gave the best growth which also showed the best growth in Phase II with the addition of 15 ml 
baglog-1 of molasses. The highest yield was shown by the Florida oyster mushrooms from F2 derivatives with the 
average weight of the fruit of 622.50 g with a concentration of 15 ml baglog-1 of molasses.
Keywords: oyster mushroom, molasses, f1 and f2 derivatives.

PENDAHULUAN
Jamur tiram merupakan salah satu tanaman hortikultura yang sudah mulai dikenal masyarakat karena memiliki 

protein yang tinggi dan rendah lemak serta manfaat yang sangat baik. Kandungan gizi pada 100 gram berat kering 
jamur tiram putih terdiri dari karbohidrat 57,6-81,8 gram, protein 7,8-17,72 gram, lemak 1-2,3 gram, serat kasar 
5,6-8,7 gram, Ca 21 mg, Fe 32 mg, thiamin 0,21 mg, riboflavin 7,09 gram dan jumlah energi sebesar 328-367 kal 
(Widyastuti dan Sri, 2004). 

Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi jamur berpengaruh positif terhadap permintaan pasokan yang 
meningkat mencapai 20%-25% per tahun (Agrina, 2009). Rata-rata konsumsi jamur penduduk Indonesia adalah 
0,25 kg/kapita/tahun, (Kementerian Pertanian, 2012). Hal ini berarti bahwa, bila jumlah penduduk Indonesia pada 
tahun 2015 adalah sekitar 255 juta jiwa, maka jumlah kebutuhan jamur di Indonesia kurang lebih adalah 63.750 
ton.

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa bibit f1 masih belum bisa digunakan sebagai bibit untuk 
media tanam baglog karena belum bisa menghasilkan badan buah serta harga yang relatif lebih mahal dibandingkan 
dengan bibit f2. Bibit f2 yang biasanya digunakan petani dipilih karena sudah dapat dipindahkan ke media tanam 
baglog dan dinilai mampu menghasilkan jamur tiram yang lebih baik dan berkualitas dibandingkan dengan bibit 
f1.

Penggunaan umur bibit yang tepat diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan miselium. Hal demikian 
harus didukung oleh komposisi media yang tepat untuk menunjang produksi jamur tiram putih. Komposisi media 
yang dimaksud berkaitan dengan nutrisi yang dibutuhkan jamur tiram agar tetap berproduksi. Salah satu limbah 
pertanian yang dapat digunakan sebagai tambahan nutrisi pada substrat media jamur tiram adalah tetes tebu. Tetes 
tebu digunakan sebagai tambahan nutrisi karena mengandung gula yang cukup tinggi yaitu sekitar 50-60%. Asam 
amino dan mineral yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan Mono Sodium Glutamat (MSG), gula 
cair, arak, spirtus dan alkohol (Reginawati 1999, dalam Ratningsih, 2008). Penambahan gula baik sukrosa maupun 
glukosa memberi energi untuk metabolisme jamur dan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan miselium jamur 
tiram putih, karena gula lebih cepat diuraikan atau didegradasi oleh enzim yang dihasilkan oleh hifa (miselium) 
jamur tiram putih dibandingkan dengan media standar. 

Berdasarkan hal tersebut, perlu diadakan seleksi jenis jamur tiram unggul pada jenis bibit f1 dan f2 dengan 
penambahan tetes tebu, sehingga penggunaan bibit unggul yang memiliki produksi tinggi serta pertumbuhan yang 
baik bisa diperkenalkan ditengah masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dilakukan penelitian 
mengenai respon beberapa jenis jamur tiram (Pleurotus sp) terhadap penambahan tetes tebu dalam meningkatkan 
pertumbuhan dan produksi turunan F1 dan F2.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan, Departemen Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, 

Universitas Hasanuddin, dan di Perumahan Dosen Universitas Hasanuddin Tamalanrea, Makassar. Penelitian ini 
berlangsung dari bulan Oktober 2016 sampai Maret 2017.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laminar air flow (LAF), autoclave, timbangan, gelas ukur, 
labu erlenmeyer, batang pengaduk, hot plate, bunsen, penggaris, pisau, korek api, botol kultur, gunting kultur, 
pinset, cawan petri, gelas ukur, ember, sprayer, cup borer, spidol permanen, jarum ose, alat suntik, jangka sorong, 
alat perekat dan hand sprayer. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jamur tiram florida, tiram 
thailand, tiram salju dan jamur tiram pink, aquades, kertas saring, tissue, karet gelang, pipa, aluminium foil, kertas 
label, wrapping plastik, kapas, plastik gula, spritus, alkohol 70% dan 96%, formalin, biji jagung, serbuk gergaji, 
air, CaCO3 dan tetes tebu.

Penelitian dilakukan dalam dua tahap, Tahap I bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan jenis jamur terbaik 
dari turunan F1 dan F2 pada botol. Tahap I menggunakan rancangan petak terpisah pada botol (RPT) dengan 
jenis bibit sebagai petak utama yang terdiri dari bibit turunan ke-1 (f1) dan turunan ke-2 (f2) dan empat jenis 
jamur sebagai anak petak yang terdiri dari yaitu jamur tiram Florida (j1), tiram Thailand (j2), tiram Salju (j3) dan 
tiram Pink (j4). Dengan demikian, terdapat 8 kombinasi perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali, setiap ulangan 
terdiri dari 4 unit sehingga terdapat 96 unit percobaan. Pada Tahap II, penelitian bertujuan untuk mengetahui 
respon beberapa jenis jamur tiram terhadap penambahan molase dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi 
turunan F1 dan F2. Tahap II dilakukan pada baglog dengan menggunakan rancangan petak-petak terpisah (RPPT). 
Perlakuan konsentrasi pemberian tetes tebu ditetapkan sebagai petak utama dengan 4 taraf yaitu kontrol (m0), 7,5 
ml baglog-1 (m1), 15 ml baglog-1 (m2), dan 22,5 ml baglog-1 (m3), jenis bibit sebagai anak petak yaitu turunan 
ke-1 (f1) dan turunan ke-2 (f2) dan tiga jenis jamur sebagai anak-anak petak yang terdiri dari jamur tiram Florida 
(j1), tiram Thailand (j2), dan tiram Pink (j3). Dengan demikian didapatkan 24 kombinasi perlakuan yang diulang 
sebanyak 3 kali, setiap ulangan terdiri dari 3 unit sehingga terdapat 216 unit percobaan.

Sumber miselium untuk penanaman di botol dan baglog untuk perlakuan turunan f1 dan f2 adalah berasal dari 
bibit f0 yang sudah di perbanyak pada Laboratorium Kultur Jaringan, Departemen Budidaya Pertanian, Fakultas 
Pertanian, Universitas Hasanuddin. Media perbanyakan miselium menggunakan media PDA (Potato Dextrose 
Agar) dengan komposisi bahan yaitu 200 g kentang, 20 g gula, 15 g agar, dan 1 liter aquades. Untuk mencegah 
tumbuhnya bakteri, media ditambahkan chloramphenicol tablet. Media disimpan selama 1 minggu untuk melihat 
adanya kontaminasi pada media, maka eksplan jamur siap ditanam di media PDA. Miselium yang telah tumbuh 
pada cawan selanjutnya dipindahkan ke cawan yang lain untuk dilakukan pemurnian sampai miselium memenuhi 
cawan. Pemindahan miselium menggunakan alat cup borer dengan cara melubangi media PDA yang ditumbuhi 
miselium jamur. Miselium yang tumbuh pada cawan pemurnian selanjutnya dipindahkan pada cawan perbanyakan 
untuk bisa dipindahkan pada media botol sesuai perlakuan jenis bibit. 

Media tanam baglog yang digunakan berasal dari usaha jamur komersil di Kab. Maros. Bahan baku yang 
digunakan dalam pembuatan baglog yaitu serbuk gergaji dengan tambahan dedak dan kapur (CaCO3) dengan 
perbandingan 100 kg serbuk gergaji, 15 kg dedak dan 2 kg CaCO3. Bahan yang telah dicampur kemudian 
dikomposkan selama 3 hari selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik dan pada bagian atas kantong ditutup 
dan diikat dengan tali rafia. Sterilisasi dilakukan pada suhu 70 ?C selama 5 jam dengan menggunakan drum besar. 
Kemudian didinginkan selama 12 jam sebelum baglog siap untuk ditanami. 

Pengamatan yang dilakukan pada percobaan botol meliputi pertumbuhan miselium pada media botol, 
sedangkan pada percobaan baglog pengamatan dilakukan pada parameter pertumbuhan miselium pada baglog, 
diameter tudung buah, jumlah tubuh buah dan bobot tubuh buah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis sidik ragam faktorial, 2 faktor pada percobaan botol dan 
3 faktor pada percobaan baglog. Analisis dilanjutkan dengan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) jika terdapat 
perlakuan yang memberikan pengaruh yang signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Miselium Jamur dalam Botol 
Penggunaan jenis bibit dari turunan yang berbeda pada berbagai jenis jamur tiram memberikan pengaruh 

yang sangat nyata pada kecepatan pertumbuhan miselium dalam botol. Tabel 1 menunjukkan bahwa secara umum 
jamur tiram yang ditumbuhkan dari bibit turunan F2 memiliki kecepatan pertumbuhan yang lebih besar dibanding 
jamur dari turunan F1. Pertumbuhan miselium tertinggi ditunjukkan oleh jamur tiram Pink dari bibit F2 yang 
mencapai 0,82 cm hari-1 dan tidak berbeda nyata dengan jamur tiram Thailand. 
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Tabel 1. Rata-rata kecepatan pertumbuhan miselium dalam botol pada berbagai jenis jamur, bibit f1 dan f2 (cm 
hari-1).

Jenis Jamur
Jenis Bibit

NPj BNT α 0.05
f1 f2

Tiram Florida 0,33 a
p 0,23 b

r

Tiram Thailand 0,25 b
q 0,80 a

p 0,07
Tiram Salju 0,22 b

q 0,55 a
q

Tiram Pink 0,19 b
q 0,82 a

p

NPf BNT 0.05  0,08  
Keterangan :  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris (a,b) dan kolom (p,q,r) berarti tidak berbeda nyata 

pada uji BNTα = 0,05.

Miselium merupakan fase pertumbuhan vegetatif dari jamur, yang terdiri dari hifa yang saling membelit 
membentuk massa benang yang cukup besar. Miselium berfungsi untuk menyerap air, nutrisi dan bahan organik 
dari media untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan jamur untuk membentuk tubuh buah (Yanuati, 
2007). Besarnya kecepatan pertumbuhan dari miselium jamur tiram dari turunan F2 kemungkinan disebabkan 
oleh kesiapan dari miselium yang diambil dari miselium yang sudah melalui tahap perbanyakan sehingga dapat 
memenuhi fungsinya untuk penyerapan air dan nutrisi yang lebih baik.

Pertumbuhan Miselium Jamur pada Baglog 
Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa interaksi konsentrasi tetes tebu, jenis bibit dan jenis jamur 

berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan miselium jamur pada baglog.

Tabel 2.  Rata-rata pertumbuhan miselium dalambaglog pada berbagai jenis jamur, bibit f1 dan f2 serta berbagai 
konsentrasi tetes tebu (cm) 3 MST.

Tetes Tebu (m) Jenis bibit (f)
Jenis Jamur (j)

Tiram Florida Tiram Thailand Tiram Pink

Kontrol
f1 q 15,03 a

m q 14,67 a
n p 17,67 a

m

f2 q 15,40 a
m p 16,04 a

m p 16,87 a
m

7,5 ml baglog-1 f1 q 14,87 a
m q 14,87 a

m p 16,60 b
m

f2 q 15,80 a
m p 15,67 a

m p 15,63 b
m

15 ml baglog-1 f1 q 13,20 b
n q 12,80 b

n p 18,00 a
m

f2 p 15,90 a
m p 14,84 b

m p 15,03 b
n

22,5 ml baglog-1 f1 q 12,80 b
n q 12,83 b

n p 16,87 b
m

f2 p 13,94 b
m p 14,35 b

m p 15,00 b
n

NPm BNT α 0,05 0,81
NPf BNT α 0,05 0,84
NPj BNT α 0,05 0,87

Keterangan :  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom petak utama (a,b), kolom anak petak (m,n) dan baris 
anak-anak petak (p,q) berarti tidak berbeda nyata pada uji BNTα=0,05.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian tetes tebu 15 ml baglog-1 (m2) pada bibit f1 jamur tiram Pink 
menghasilkan rata-rata pertumbuhan miselium yang terbaik yaitu 18,00 cm dan berbeda nyata dengan pemberian 
tetes tebu dengan konsentrasi 15 ml baglog-1 (m2) dan 22,5 ml baglog-1 (m3) pada bibit f1 jenis jamur tiram Florida 
dan Thailand yaitu 12,80 cm.

Pemberian tetes tebu pada media baglog memberi tambahan nutrisi bagi jamur yang disebabkan oleh 
kandungan yang dimiliki oleh molase yang dibutuhkan dalam pertumbuhan jamur diantaranya kalsium, magnesium, 
potassium, dan besi. Molase juga memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi, karena terdiri dari glukosa dan 
fruktosa. Berbagai vitamin pun banyak terkandung di dalamnya (Pramana, 2006).

Diameter Tudung Buah 
Pada pengamatan parameter komponen produksi, terdapat interaksi yang nyata dari perlakuan penambahan 

tetes tebu pada media baglog dan jenis jamur tiram terhadap diameter tudung buah. Tabel 3 menunjukkan bahwa 
diameter tudung buah terbesar ditunjukkan oleh jenis jamur tiram Pink pada perlakuan kontrol yang tidak berbeda 
nyata dengan pemberian tetes tebu dengan konsentrasi 15 ml baglog-1 dan 22 ml baglog-1.
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Tabel 3.  Rata-rata diameter tudung buah pada baglogpada berbagai jenis jamur serta berbagai konsentrasi tetes 
tebu (cm).

Tetes tebu (m)
Jenis Jamur (j)

NPm BNT α 0.05
Tiram Florida Tiram Thailand Tiram Pink

Kontrol 14,38 a
n 13,63 a

n 18,02 a
m

7,5 ml baglog-1 15,90 a
m 11,00 b

n 15,85 a
m 1,93

15 ml baglog-1 14,98 a
m 11,27 a

n 16,90 a
m

22,5 ml baglog-1 13,55 a
m 12,33 a

n 16,12 a
m

NPj BNT α 0,05 1,95
Keterangan :  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom (a,b) dan baris (m,n) berarti tidak berbeda nyata 

pada uji BNTα=0,05.

Jumlah Buah 
Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa interaksi konsentrasi tetes tebu, jenis bibit dan jenis jamur 

berpengaruh sangat nyata pada jumlah buah.

Tabel 4.  Rata-rata jumlah buah pada baglog pada berbagai jenis jamur tiram, bibit f1 dan f2 serta berbagai 
konsentrasi tetes tebu (buah).

Tetes Tebu (m) Jenis Bibit (f)
Jenis Jamur (j)

Tiram Florida Tiram Thailand Tiram Pink

Kontrol
f1 q 3,33 c

m p 7,00 a
m p 6,17 b

m

f2 p 5,17 a
m p 4,33 b

n q 2,00 d
n

7,5 ml baglog-1 f1 r 3,67 c
m q 6,00 a

m p 9,67 a
m

f2 r 4,00 a
m q 6,33 b

m p 10,67 a
m

15 ml baglog-1 f1 p 10,33 a
m q 8,00 a

n q 8,00 a
m

f2 q 5,33 a
n p 10,67 a

m q 4,67 c
n

22,5 ml baglog-1 f1 p 7,00 b
m p 8,00 a

m q 5,00 b
n

f2 p 6,00 a
m q 4,00 c

n p 7,33 b
m

NPm BNT α 0,05 1,51
NPf BNT α 0,05 1,70
NPj BNT α 0,05 1,62

Keterangan :  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom petak utama (a,b,c,d), kolom anak petak (m,n) dan 
baris anak-anak petak (p,q,r) berarti tidak berbeda nyata pada uji BNTα=0,05.

Tabel 4 menunjukkan bahwa konsentrasi tetes tebu 7,5 ml baglog-1 (m1) pada bibit f2 dan jenis jamur Pink 
dan konsentrasi tetes tebu 15 ml baglog-1 (m2) pada bibit f2 dan jenis jamur Thailand menghasilkan rata-rata 
jumlah buah terbanyak yaitu 10,67 buah dan berbeda nyata dengan kontrol (m0) pada bibit f2 dan jenis jamur 
Pink yaitu 2,00 buah. Menurut Chang dan Miles (2004) penambahan karbohidrat yang lebih banyak pada media 
produksi jamur dapat mempercepat munculnya tubuh buah dan menambah bobot segar tubuh buah jamur tiram. 

Bobot Tubuh Buah 
Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa interaksi konsentrasi tetes tebu, jenis bibit dan jenis jamur 

berpengaruh nyata terhadap bobot tubuh buah. Tabel 5 menunjukkan bahwa konsentrasi tetes tebu 15 ml baglog-1 
(m2) pada bibit f2 jamur tiram Florida menghasilkan rata-rata bobot tubuh buah terberat yaitu 622,50 g dan 
berbeda nyata dengan konsentrasi tetes tebu 22,5 ml baglog-1 (m3) pada bibit f1 dan jenis jamur Thailand yaitu 
290,83 g. 
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Tabel 5. Rata-rata bobot tubuh buah pada baglogpada berbagai jenis jamur, bibit f1 dan f2 serta berbagai 
konsentrasi tetes tebu (g baglog-1)

Tetes Tebu (m) Jenis Bibit (f)
Jenis Jamur (j)

Tiram Florida Tiram Thailand Tiram Pink

Kontrol
f1 p 470,83 a

m p 462,50 a
m p 384,17 a

m

f2 p 604,17 a
m p 594,17 a

m q 385,83 b
m

7,5 ml baglog-1 f1 p 415,00 a
n p 475,00 a

m p 370,83 b
m

f2 p 596,67 a
m p 590,83 a

m p 515,83 a
m

15 ml baglog-1 f1 p 378,33 a
n p 330,00 b

n p 387,33 a
m

f2 p 622,50 a
m q 503,33 a

m q 426,67 a
m

22,5 ml baglog-1 f1 p 420,00 a
m q 290,83 b

n p 496,67 a
m

f2 p 535,00 a
m p 510,00 a

m q 385,00 b
m

NPm BNT α 0,05 91,15
NPf BNT α 0,05 111,04
NPj BNT α 0,05 86,49

Keterangan :  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom petak utama (a,b), anak petak (m,n) dan anak-anak 
petak (p,q) berarti tidak berbeda nyata pada uji BNTα=0,05.

Peningkatan bobot buah jamur tiram oleh penambahan tetes tebu diakibatkan karena molase memiliki 
kandungan gula yang merupakan sumber karbohidrat yang dapat memberikan nutrisi pada cendawan yang akan 
dipecah oleh enzim yang dikeluarkan oleh benang-benang hifa (miselium) jamur menjadi bentuk senyawa sederhana 
seperti gula yang dapat digunakan sebagai energi untuk dimetabolisasi (Rahayu, 2004 dalam Susiana, 2010). Hal 
ini sesuai dengan pernyataan Nurman dan Kahar(1992) dalam Budianto (2004) bahwa berat segar jamur yang 
dihasilkan ditentukan oleh kesuburan media dan adanya zat-zat makanan seperti karbohidrat dan protein. Sebagian 
besar kandungan dari molase adalah karbohidrat dengan kisaran 60% dan karbohidrat lain dengan kisaran 2-5%, 
(Hambali dkk., 2007).

KESIMPULAN
1. Jenis jamur tiram pink pada bibit f2 pada tahap botol dan jenis jamur tiram pink pada bibit f1 pada tahap 

baglog memberikan pertumbuhan terbaik. 
2. Penggunaan bibit f2 memberikan produksi terbaik yaitu rata-rata bobot tubuh buah 622,50 g.
3. Konsentrasi tetes tebu yang terbaik untuk produksi yaitu 15 ml.baglog-1.
4. Interaksi jenis jamur dan bibit serta konsentrasi tetes tebu yang terbaik untuk untuk produksi yaitu 15 

mlbaglog-1 pada bibit f2 dan pada jenis jamur tiram Florida.
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ABSTRACT
The productivity of shallot ‘lembah palu’ variety is still low (3-4 t/ha), while the yield potential (9.7 t/ha). 

This is due to the use of tubers for seeds of low quality (very small tuber size). The aim of this research is to 
increase seed viability and vigor by giving synthetic growth regulator (SGR) in the form of atonik. The study 
was conducted from April to May 2017 in the village of Sidera Sigi Regency.Research using Randomized Block 
Design (RBD) factorial pattern. First factor of atonic concentration: (K1) 5 ml/l water, (K2) 10 ml/1 water and 
(K3) 15 ml/l water. The second factor is long in the atonic seed immersion: (T1) = 30 minutes; (T2) = 60 minutes; 
(T3) = 90 minutes, and (T4) = 120 minutes. Each treatment was represented 20 plants and repeated 3 times, so 
used 720 plants. The results showed: (i) tubers that were soaked atonic for 30-90 minutes with a concentration 
of 5-10 ml/l of water yielded 100% germination, except atonic at 15 ml/l water for 120 minutes resulted in lower 
germination (99,83%); (ii) Atonic concentrations of 15 ml/l of water resulted in faster germination time (3.73 days) 
and higher germination rates (25.02%/etmal), whereas 5-10 ml/l water concentrations yielded a hypothetical vigor 
index, leaf, total dry weight per plant higher, (iii) Long soaking of shallot seed in atonik has no significant effect 
on viability and vigor of ‘lembah palu’ shallot seed, except on tuber water content.
Keywords: shallot, konsentrasi, perendaman, atonik.

PENDAHULUAN
Bawang merah varietas ‘lembah palu’ tumbuh dan berkembang di Sulawesi Tengah sejak puluhan tahun 

yang lalu. Bawang merah ’lembah palu’ merupakan bahan baku utama industri bawang goreng di Sulawesi 
Tengah. Tanaman bawang merah ‘lembah palu’ banyak diusahakan oleh masyarakat di kawasan Lembah Palu, 
yang meliputi wilayah Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kota Palu, terutama pada ketinggian tempat 
kurang dari 400 m di atas permukaan laut (Diperta Sulteng, 2009). Produk bawang goreng yang bahan bakunya 
berasal dari bawang merah ‘lembah palu’ memiliki kelebihan terutama rasa, tekstur dan aroma yang khas serta 
mempunyai kemampuan untuk disimpan dalam jangka waktu relatif lama hingga satu tahun dengan kualitas yang 
tetap baik, jika diproses dan dikemas dengan baik. 

Permintaan produk bawang goreng khas Sulawesi Tengah terus meningkat dari tahun ke tahun, baik pasar 
lokal maupun nasional. Permintaan pasar ekspor juga tinggi, namun oleh industri bawang goreng tidak mampu 
memenuhi permintaan terutama dalam hal kuantitas dan kontinuitasnya. Hal ini disebabkan karena ketersediaan 
bahan baku sesuai kebutuhan industri bawang goreng belum dapat terjamin sepanjang tahun, karena produktivitas 
bawang merah yang relatif masih rendah yaitu hanya berkisar 3,5 -4,0 ton per hektar (Muhammad Anshar dkk., 
2012) dan 3,5-4,5 t/ha (BPTP Sulteng, 2004). atau masih jauh lebih rendah dari potensi produksinya 9,7 ton per 
hektar (Mentan, 2011). Penyebab utama rendahnya hasil bawang merah ‘lembah palu’ adalah penerapan teknologi 
budidaya, terutama penggunaan benih yang tidak berkualitas. Sumber benih untuk bawang merah ‘lembah palu’ 
diproduksi dari umbi hasil panen sebelumnya yang merupakan sisa dari umbi yang dijual untuk industri bawang 
goreng. Kondisi umbi umumnya berukuran kecil, tidak padat dan jumlah siung sangat sedikit. Hal ini menyebabkan 
perkecambahan dan pertumbuhan awal benih sangat rendah, karena ketersediaan cadangan makanan dan hormon 
pertumbuhan pada umbi berukuran kecil juga relatif rendah. 

Benih yang berasal dari umbi berukuran kecil memiliki kelemahan, terutama daya kecambah dan laju 
perkecambahan yang rendah atau vigor dan viabilitas yang rendah. Vigor benih dicerminkan oleh dua informasi 
tentang viabilitas, yaitu kekuatan tumbuh dan daya simpan benih (Sadjad, 1994).Vigor benih merupakan 
kemampuan benih untuk tumbuh dan berkembang menjadi bibit yang normal dalam kondisi lingkungan tumbuh 
yang optimum atau benih yang vigor akan menghasilkan produk di atas normal jika ditumbuhkan pada kondisi 
yang optimum (Sadjad, 1999). 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perlu dilakukan pengkajian yang bertujuanuntuk mengetahui 
pengaruh konsentrasi dan lama perendaman zat pengatur tumbuh atonik dalam meningkatkan viabilitas dan vigor 
bawang merah ‘lembah palu’ yang berasal dari umbi berukuran kecil.
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METODE PENELITIAN
Penelitian yang bertujuan untuk menemukan konsentrasi dan lama perendaman zat pengatur tumbuh (atonik) 

untuk meningkatkan viabilitas dan vigor benih umbi bawang merah, telah dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2017 
di Dusun Bulupontou Jaya Desa Sidera Kecamatan Sigi-Biromaru Kab. Sigi dan untuk pengamatannya dilakukan 
di Laboratorium Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. 

Bahan yang digunakan adalah bibit bawang merah varietas ‘lembah palu’, media tanam (campuran topsoil 
dan pupuk organik 2:1), polibag berukuran 10 cm x 15 cm. dan atonik yang merupakan hormon/zat pengatur 
tumbuh sintestis. Peralatan yang digunakan pacul, skop, selang plastik, sprinkle, timbangan digital, even, alat tulis 
dan kamera. 

Pada penelitian ini digunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) pola faktorial (dua faktor). 
Faktor pertama konsentasi Atonik: (K1) 5 ml/l air, (K2) 10 ml/l-1 air dan (K3) 15 ml/l air. Faktor kedua lama 
perendaman benih dalam atonik: (T1)= 30 menit; (T2)= 60 menit; (T3)= 90 menit, dan (T4) = 120 menit. Setiap 
perlakuan diulang tiga kali dan setiap perlakuan diwakili oleh 20 (dua puluh) tanaman yang ditanam pada setiap 
polibag. 

Pemeliharaan tanaman meliputi pemberian air menggunakan kincir (sprinkle), pengendalian gulma serta 
hama dan penyakit menggunakan insektisida dan fungisida, yang disemprotkan pada tanaman jika terdapat gejala 
serangan. Disamping itu juga dilakukan pengendalian hama secara fisik dengan cara mengambil dan membunuh 
hama, terutama ulat daun yang menyerang pada daun tanaman bawang merah. Adapun parameter pengamatan yang 
dapat diukur dari percobaan ini adalah sebagai berikut:dayakecambah,waktu berkecambah, kecepatan berkecambah, 
berat kering bibit dan nilai susut umbi selama penyimpanan. Data hasilpengamatandianalisismenggunakan analisis 
varians (anova).Perlakuan yang mempunyai respon berbeda nyata dilanjutkan dengan Uji BNJ α=0,05 (Gomez & 
Gomez, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daya Kecambah
Konsentrasi dan lama perendaman umbi ke dalam zat pengatur tumbuh atonik mempengaruhi daya kecambah 

umbi bawang merah ‘lembah palu’. Konsentrasi atonik 5-15 ml/liter air dengan lama perendaman 30-120 menit 
menghasilkan daya kecambah 100%, kecuali konsentrasi atonik 15 ml/liter air dengan lama peendaman 120 menit 
menghasilkan daya kecambah yang lebih rendah (99,83%) dibandingkan dengan pelakuan lainnya. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa konsentrasi atonik yang tinggi dengan waktu perendaman yang lebih lama dapat menurunkan 
daya kecambah benih bawang merah.Hal ini sesuai dikemukan oleh Widyastuti dan Tjokrokusumo (2006) bahwa 
zat pengatur tumbuh adalah senyawa organik bukan nutrisi yang dalam konsentrasi tertentu dapat mendorong, 
menghambat, atau secara kualitatif mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Tabel 1.  Rata-rata daya berkecambah benih bawang merah pada interaksi jenis zat pengatur tumbuh dan lama 
perendaman

Perlakuan Daya berkecambah (%)
K1T1 100,00 a
K1T2 100,00 a
K1T3 100,00 a
K1T4 100,00 a
K2T1 100,00 a
K2T2 100,00 a
K2T3 100,00 a
K2T4 100,00 a
K3T1 100,00 a
K3T2 100,00 a
K3T3 100,00 a
K3T4 99,83 b

BNJ α 0,05 0,13
Keterangan: Nilai yang diikuti huruf sama pada kolom sama tidak berbeda nyata pada uji BNJ α = 0,05
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Waktu Berkecambah 
Kombinasi konsentrasi dan lama perendaman zat pengatur tumbuh atonik serta faktor tunggal lama perendaman 

tidak berpengaruh nyata terhadap waktu berkecambah benih bawang merah ‘lembah palu’. Namun, faktor tunggal 
perlakuan konsentrasi zat pengatur tumbuh atonik berpengaruh nyata terhadap waktu berkecambah benih bawang 
merah ‘lembah palu’. Waktu berkecambah benih bawang merah lebih cepat (3,60-3,73 hari) pada pemberian 
atonik konsentrasi 10-15 ml/liter air dan berbeda nyata dengan konsentrasi 5 ml/liter air (3,93 hari) (Tabel 2).

Tabel 2.  Rata-rata waktu berkecambah, kecepatan berkecambah dan indeks vigor hipotetik bawang merah pada 
perlakuan konsentrasi zat pengatur tumbuh

Perlakuan Waktu Berkecambah
(Rata-rata hari)

Kecepatan Berkecambah 
(%/etmal) Indek Vigor Hipotetik

K1 3,93 a 20,83 b 1,64 ab
K2 3,60 b 21,93 b 1,93 a
K3 3,73 b 25,02 a 1,46 b

BNJ α 0,05 0,17 2,94 0,30
Keterangan: 
Angka yang diikuti huruf sama pada kolom sama, tidak berbeda nyata pada Uji BNJ α = 0,05

Kecepatan Berkecambah
Kombinasi konsentrasi dan lama perendaman zat pengatur tumbuh atonik serta faktor tunggal lama perendaman 

tidak berpengaruh nyata terhadap kecepatan berkecambah benih bawang merah ‘lembah palu’. Namun, faktor 
tunggal perlakuan konsentrasi zat pengatur tumbuh atonik berpengaruh nyata terhadap kecepatan berkecambah 
benih bawang merah ‘lembah palu’. Kecepatan berkecambah umbi bawang merah lebih tinggi pada pemberian 
ZPT atonik konsentrasi 15 ml/liter air, dan berbeda nyata dengan konsentrasi 5-10 ml/liter air (Tabel 2). 

Indeks Vigor Hipotetik
Kombinasi konsentrasi dan lama perendaman zat pengatur tumbuh atonik serta faktor tunggal lama 

perendaman tidak berpengaruh nyata terhadap indeks vigor hipotetik benih bawang merah ‘lembah palu’. 
Namun, faktor tunggal perlakuan konsentrasi zat pengatur tumbuh atonik berpengaruh nyata terhadap indeks 
vigor hipotetik benih bawang merah ‘lembah palu’. Indeks vigor hipotetik umbi bawang merah lembah palu lebih 
tinggi pada konsentrasi ZPT atonik 10 ml/liter air dan berbeda nyata dengan konsentrasi 15 ml/liter air (Tabel 2). 
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman sangat tergantung kepada konsentrasi hormon tumbuh dan 
unsur hara dalam tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan berlangsung secara terus-menerus tergantung pada 
hasil asimilasi, hormon dan substansi pertumbuhan serta lingkungan yang mendukung (Gardner et al., 1991). 
Pemberian atonik dalam jumlah besar akan menyebabkan sel akan kelebihan N sehingga pertumbuhannya juga 
menjadi rendah. Penurunan pertumbuhan bawang merah pada konsentrasi atonik lebih tinggi diduga bahwa N yang 
terkandung dalam atonik berlebih dan tidak dimanfaatkan secara efektif sehingga akan menghasilkan tumpukan 
bahan organik yang bersifat racun dan pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan (Handayani, 2003). Jika N 
diberikanpada media tanam dalam jumlah berlebih maka bersifat racun yang dapat menghambat pertumbuhan. Hal 
ini disebabkan karena dengan adanya sifat racun maka efektivitas metabolisme sel secara langsung akan terganggu 
(Hastuti dan Handajani, 2001).

Jumlah Daun dan Berat Kering Tanaman
Kombinasi konsentrasi dan lama perendaman zat pengatur tumbuh atonik serta faktor tunggal lama perendaman 

tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah daun, berat kering akar, berat kering daun dan berat kering total tanaman 
bawang merah ‘lembah palu’ pada umur 14 hari setelah tanam. Namun, faktor tunggal perlakuan konsentrasi zat 
pengatur tumbuh berpengaruh nyata terhadap jumlah daun, berat kering akar, berat kering daun dan berat kering 
total tanaman bawang merah pada umur 14 hari setelah tanam. 
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Tabel 3.  Rata-rata jumlah daun, berat kering akar, berat kering daun dan berat kering total per tanaman bawang 
merah pada perlakuan jenis zat pengatur tumbuh

Perlakuan Jumlah daun (helai) Berat kering akar 
(g/tan.)

Berat kering daun 
(g/tan.)

Berat kering total 
(g/tan.)

K1 11,15 a 0,09 b 0,27 ab 0,64 ab
K2 10,06 ab 0,11 a 0,28 a 0,70 a
K3 9,71 b 0,08 b 0,24 b 0,57 b

BNJ α 0,05 1,21 0,02 0,04 0,09
Keterangan: Angka yang diikuti huruf sama pada kolom sama, tidak berbeda nyata pada Uji BNJ α = 0,05

Konsentrasi ZPT atonik 5-10 ml/liter air menghasilkan jumlah daun, serta berat kering (akar, batang dan total 
tanaman) lebih tinggi, sedangkan pada konsentrasi 15 ml/liter air menghasilkan pertumbuhan tanaman bawang 
merah ‘lembah palu’ yang lebih rendah, namun tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 5 ml/liter air (Tabel 3). 
Hal ini menunjukkan bahwa peranan auxin dalam atonik berperanan mendorong pembelahan sel dengan cara 
mempengaruhi dinding sel. Selain itu dalam atonik terdapat unsur N yang berperanan penting dalam meningkatkan 
pertumbuhan tanaman. Nitrogen dibutuhkan paling banyak dibandingkan dengan nutrien lain (Wijaya, 2006). 
Nitrogen sangat berperan sebagai penyusun senyawa protein dalam sel, dan merupakan bagian penting dari 
klorofil (Gardner dkk, 1991). Namun dalam jumlah banyak akan menyebabkan ukuran sel menjadi besar yang 
akan menyebabkan reaksi turgor sel dalam, sehingga permeabilitas terganggu dan sel akan mengalami kekeringan 
dan menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu (Salisbury dan Ross, 1992).

Kadar Air Umbi
Kombinasi konsentrasi dan lama perendaman zat pengatur tumbuh atonik serta faktor tunggal konsentrasi 

atonik tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air umbi, namun faktor tunggal lama perendaman zat pengatur 
tumbuh atonik berpengaruh nyata terhadap kadar air umbi bawang merah ‘lembah palu’. Kadar air umbi tertinggi 
(88,82%) diperoleh pada lama perendaman atonik 90 menit dan berbeda dengan perendaman 60 menit, namun 
tidak berbeda dengan perendaman atonik selama 30 dan 120 menit.

Tabel 4.  Rata-rata kadar air umbi bawang merah pada lama perendaman atonik

Lama perendaman  ZPT (atonik) Kadar air umbi (%)
T1 = 30 menit 88,11 ab
T2 = 60 menit 87,86 b
T3 = 90 menit 88,82 a

T4 = 120 menit 88,43 ab
BNJ α 0,05 0,89

Keterangan: Angka yang diikuti huruf sama pada kolom sama, tidak berbeda nyata pada Uji BNJ α = 0,05

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa: (i) umbi yang direndam atonik selama 30-90 menit 

dengan konsentrasi 5-10 ml/l air menghasilkan daya kecambah 100%, kecuali yang direndam atonik 15 ml/l 
air selama 120 menit menghasilkan daya kecambah lebih rendah (99,83%); (ii) Konsentrasi atonik 15 ml/l air 
menghasilkan waktu berkecambah lebih cepat (3,73 hari) dan kecepatan berkecambah lebih tinggi (25,02 %/
etmal), sedangkan konsentrasi 5-10 ml/l air menghasilkan indeks vigor hipotetik, jumlah daun, berat kering total 
per tanaman lebih tinggi, (iii) Lama perendaman benih bawang merah dalam atonik tidak mempengaruhi viabiltas 
dan vigor benih bawang merah ‘lembah palu’, kecuali terhadap kadar air umbi.

UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi (Kemeristekdikti) atas 

pembiayan penelitian ini melalui skim Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2017.



123

Viabilitas dan Vigor Benih Bawang Merah dengan Konsentrasi 
dan Lama Perendaman Zat Pengatur Tumbuh

Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal
Muhammad-Ansar, Tohari, B.H. Sunaryanto dan E. Sulistyaningsih, 2012. Pengaruh lengas tanah terhadap 

pertumbuhan dan hasil tiga varietas lokal bawang merah pada ketinggian tempat berbeda. Jurnal Agroland 
18(1): 8-18.

Buku
BPTP Sulteng. 2004. Satu Dasawarsa Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah.Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial 
Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.

Diperta Sulteng. 2009. Standard Operating Procedure (SOP) Budidaya Bawang Merah Varietas Palu. Dinas 
Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah. Palu.

Gardner, F. P., R. B. Pearce, dan R. L. Mitchell. 1991. Fisiologi Tanaman Budidaya. Universitas Indonesia. 
Jakarta.

Gomez, K.A. and A.A.Gomez. 1995. Prosedure statistik untuk penelitian pertanian. Terjemahan Endang 
Syamsuddin dan Justika S Baharsjah. Edisi kedua. UI-Press. Jakarta. 

Mentan. 2011. Surat keputusan menteri pertanian tentang pelepasan bawang merah varietas Lembah Palu sebagai 
varietas unggul. Menteri Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.

Sadjad, S., 1994. Kuantifikasi Metabolisme benih. PT. Gramedia Widiaasarana Indonesia. Jakarta.

Sadjad, S.1999. Parameter pengujian vigor benih dari komparatif ke simulatif. PT. Grasindo bekerjasama dengan 
PT. Sang Hyang Seri. Jakarta.

Salisbury, F.B. and C.W. Ross. 1992. Plant Physiology. 4th Edition. California wardsworth Publ. Co.





Pengaruh Berbagai Cara Pengendalian Hama Utama Pengisap Daun 
terhadap Hasil Panen Cabai Merah (Capsicum annuum L.)

Neni Gunaeni*, Astri W Wulandari,danAtiSrie Duriat
Balai Penelitian Tanaman Sayuran
*E-mail : nenigunaeni@yahoo.com

ABSTRACT
Plant disturbing organisms become one of the main obstacles to hot pepper cultivation from the vegetative 

phase to the generative phase. Some of the most difficult pests are leaf-sucking pests. The purpose of the research 
is to know the various components of integrated management on hot pepper plant against the main pest of highland 
sucker. The study was conducted at the Indonesia Vegetable Research Institute at an altitude of 1250 m asl in July 
to December 2015. The study used Randomized Block Design. The treatment consisted of: Component (A): Horse 
manure 40 t / ha, NPK 750 kg / ha, induced Vir-001, Basillus substilis, steckyyellow trap, methyl eugenol, border 
corn, insecticide with active ingredient imidaclorpid. Component (B): Horse fertilizer 40 t / ha, NPK 750 kg / ha, 
Basillus substilis, yellow stecky trap, methyl eugenol, border corn, insecticide with active ingredient imidaclorpid. 
Component (C): Horse manure 40 t / ha, NPK 750 kg / ha, yellow stecky trap, methyl eugenol, corn border, 
intercropped with cabbage, insecticide with active ingredient imidaclorpid. Component (D): The cultivation of 
local hot pepper farmers Lembang intercropping with kabocha. Result of research: (1). Cabbage crops grown 2 
weeks after the hot pepper do not affect the growth of chili plants. (2). Corn crops can overcome the aphid and 
whitefly on pepper plants. (3). Peak thrips infestation occurs at 60 days of chili plant life. While the top of the 
thrip is free to fly that is on (40-50) days and (70-80) days. (4). Plant kabocha serves as a trap crop and breeding 
host whitefly. (5). Fruit damage due to the highest fruit fly on component C followed by D. (6). In general the 
best treatment is component A followed by B, which has an average surplus of 57% against treatment C and 60% 
against treatment D.
Keywords: Capsicum annuum L., Control, Leaf-sucking Pest, Harvest.

PENDAHULUAN
Permintaan pasar akan cabai merah dari tahun ke tahun terus meningkat. Sementara produksi cabai merah 

umumnya dilakukan di lahan terbuka yang rentan terhadap serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 
Organisme pengganggu tumbuhan masih menjadi salah satu kendala utama pada budidaya cabai merah sejak fase 
vegetatif hingga fase generatif. Beberapa hama-hama yang sulit diatasi adalah hama pengisap daun diantaranya afid, 
thrips, kutudaun dan lalat buah. Setiawati et al. (2008), hama yang menyerang daun muda ini dapat mengakibatkan 
kehilangan hasil sekitar 23%. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing cabai merah adalah dengan pengendalian hama pengisap 
daun. Beberapa pengendalian hama berdasarkan hasil penelitian tahun sebelumnya telah diperoleh komponen 
teknologi prospektif yang aman untuk mengatasi masalah hama dan mempertahankan tanaman tetap sehat. 
Komponen teknologi yang terpisah-pisah yang sudah disatukan diharapkan akan mendapatkan manfaat sinergisme 
yang maksimal. Penggunaan tanaman perangkap kubis mempunyai daya tarik tanaman perangkap sehingga 
bila hinggap pada tanaman tersebut tidak perlu lagi mencari inang lain yang sesuai (Boucher dan Durgy 2003; 
Ponty Luigi et al. 2007). Perangkap likat warna kuning dapat dignakan untuk menekan lalat pengorok daun L. 
Chinensis (Udiarto et al. 2005). Menurut (Holmer et al. 2008, Atakan and Ramazan 2004, Libuard & Nyoike 
2008)), perangkap likat kuning dapat menekan dan memonitor serangga atau perpindahan kutukebul dilapangan 
dan memprediksi bahaya infeksi virus. Penggunaan methyl eugenol merupakan salah satu alat untuk memantau 
populasi hama dan sekaligus dapat digunakan untuk menekan populasi Bactrosera spp yang menyerang buah 
cabai (Bueno and Jones 2002 dan Herlinda et al. 2008). Insektisida berbahan aktif imidacloprid dari golongan 
klorotalonil sangat efektif terhadap Bemisia tabaci, bersifat sistemik dan aman terhadap organisme lain (Setiawati 
et al. 2007; Hamed et al. 2010). Penggunaan insektisida berbahan aktif imidacloprid efektif mengurangi serangan 
beberapa species hama pengisap daun sampai 40 hari setelah tanam, bahkan efektif menurunkan populasi serangga 
hama pengisap tersebut sampai 61 hari setelah tanam dan bermanfaat sebagai penarik (attractant) musuh alami 
(Narnjo et al. 2002, Dandale et al. 2001 dan Kannan et al. 2004). Tanaman pinggir jagung sebanyak 6 baris dapat 
menahan penularan penyakit (Gunaeni dan Duriat 2011). Perangkap yang paling menarik dan efisien dan dipasang 
secara vertikal karena memiliki jumlah tangkapan tertinggi dibandingkan warna biru, hijau, merah, putih dan 
hitam (Idris et al. 2012)
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan cara pengendalian dengan berbagai komponen pengelolaan 
secara terpadu hama utama pengisap daun pada tanaman cabai merah terhadap di dataran tinggi. Hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian in adalah beberapa komponen cara pengendalian dapat menekan hama utama pengisap 
daun pada tanaman cabai.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Lembang dari bulan Juli – Desember 2015. Rancangan percobaan menggunakan 

Rancangan Acak kelompok. Perlakuan menggunakan empat komponen budidaya cabai dari hasil penelitian 
sebelumnya Duriat, et al. (2005), dan Gunaeni, et.al. (2005), PTT yang prospektif (Setiawati et al. 2005), dan 
budidaya petani Lembang. Setiap perlakuan diulang 6 kali. Adapun komponen perlakuan sebagai berikut :

Komponen-A : Pupuk kandang kuda 40 ton/ha, pupuk buatan NPK 750 kg/ ha,1.  inducer Vir-001untuk 
pengendalian penyakit virus CMV dan virus kuning keriting , perangkap likat kuning , dan metil eugenol 
(1 ml /perangkap + 1 tetes insektisida berbahan aktif Deltametrin). Kedua perangkap dipasang satu buah 
per perlakuan. Border jagung 6 baris. Insektisida berbahan aktif Imidacloprid (2 cc/Lt). Basillus substilis 
seminggu dua kali (1 gr/Lt + parafin cair 0.1%) untuk pengendalian penyakit antraknos. 
Komponen-B :2.  Pupuk kandang kuda 40 ton/ha, pupuk buatan NPK 750 kg/ ha. Perangkap likat kuning dan 
metil eugenol (1 ml /perangkap + 1 tetes insektisida berbahan aktif Deltametrin). Kedua perangkap dipasang 1 
buah per perlakuan. Border jagung 6 baris. Insektisida berbahan aktif Imidacloprid (2 cc/Lt). Basillus substilis 
seminggu dua kali (1 gr/Lt + parafin cair 0.1%) untuk pengendalian penyakit antraknos. 
Komponen-C : Rakitan PTT cabai3.  dengan tumpangsari kubis ditanam 2 minggu setelah cabai (Setiawati et.al. 
2006) sebagai pembanding positif.
Komponen-D : Pertanaman cabai secara budidaya lokal Lembang yang dimodifikasi dengan tumpangsari 4. 
kabocha yang ditanam dua kali selang 2 bulan.
Setiap perlakuan terdiri dari 1250 tanaman, varietas cabai yang digunakan adalah varietas Lembang-1. 

Setiap perlakuan terdiri dari 1250 tanaman atau luasan sekitar 400 m2, sehingga seluruh percobaan memerlukan 
24.000 – 26.000 tanaman dengan luasan kotor sekitar 12.500 m2. jumlah sampel 10 tanaman per petak. Total 
tanaman sampel yang diamati : 4 x 6 x 10 tanaman = 240 tanaman. Varietas cabai yang digunakan adalah varietas 
Lembang-1. Pengendalian OPT pada setiap perlakuan disesuaikan dengan rakitan dari masing-masing perlakuan. 
Pemeliharaan lainnya seperti pengolahan tanah penyiraman, pemupukan dan penyiangan dilakukan sesuai dengan 
keadaan pertanaman. 

Peubah yang diamati dilakukan sepuluh hari sekali terhadap : pertumbuhan (tinggi dan lebar kanopi), infestasi 
hama pengisap daun ( afid, thrips, kutukebul, lalat buah), panen (buah total, buah baik, buah terinfeksi antraknos 
dan lalat buah). 

Rumus-rumus yang digunakan :
Insiden infestasi serangga pengisap daun

P = 100%a
N

P = Insiden / jumlah serangga (ekor/daun)
a = Jumlah koloni serangga per tanaman
N = Jumlah tanaman yang diamati per petak
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Tanaman
Data pertumbuhan yang diwakili tinggi dan lebar kanopi tanaman disajikan pada tabel 1.

 Tabel 1. Pengaruh perlakuan terhadap tinggi tanaman cabai (cm)

No Perlakuan
Pada Pengamatan ke

10 30 50 70
Tinggi Kanopi Tinggi Kanopi Tinggi Kanopi Tinggi Kanopi

1 A 13.83 a 10.73 a 21.63 a 16.73 a 41.35 b 31.87 b 48.32 b 38.40 b
2 B 14.55 b 11.33 a 25.05 c 18.07 ab 42.65 bc 33.00 b 47.48 b 39.58 b
3 C 14.62 b 11.87 a 23.72 b 18.93 b 34.12 a 24.97 a 39.10 a 32.37 a
4 D 17.00 b 12.38 a 28.22 d 25.28 c 45.12 c 34.83 b 49.02 b 38.75 b

Pada awal pertumbuhan tinggi tanaman (tabel 1) pada petak A menunjukan ukuran yang paling rendah. 
Namun pada pengamatan berikutnya sampai tanaman dewasa tidak ada perbedaan tinggi antara perlakuan A, B 
dan D, tapi berbeda nyata dengan perlakuan C. Begitupun indikator pertumbuhan yang lain yaitu lebar kanopi 
yang pada awal pertumbuhan tidak ada perbedaan antar perlakuan, pada pertumbuhan tanaman dewasa lebar 
kanopi perlakuan C adalah yang paling sempit dan berbeda nyata dengan ketiga perlakuan lainnya. Hal ini terjadi 
karena pada perlakuan C pertumbuhan tanaman sela kubis yang ditanam 2 minggu setelah tanam cabai, ternyata 
mengalahkan pertumbuhan tanaman cabai menjadi lebih kurus dan terganggu. Sebenarnya tanaman sela kubis 
menguntungkan jika waktu tanamnya tepat waktu, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman cabai. 
Percobaan Setiawati et.al (2006) menunjukkan bahwa tanaman sela kubis tidak mengganggu tanaman utama cabai 
dan dapat memberikan keuntungan pada waktu penanaman 4 minggu setelah cabai.

Infestasi Hama Pengisap Daun
Hama pengisap daun yang termasuk di dalamnya afid, thrip, Bemisia atau kutu kebul dan tungau, menjadi 

hama utama terutama pada musim kemarau. Selain serangga-serangga di atas dapat berfungsi sebagai vektor 
penyakit virus. 

Infestasi Afid
Pengamatan afid dilakukan sejak 30 hari setelah tanam terhadap daun tanaman cabai dan perangkap likat 

kuning. Afid pada tanaman cabai tidak sebanyak yang tertangkap pada perangkap. Perbandingan afid pada tanaman 
dan yang tertangkap perangkap dapat dilihat pada Gambar-1. Afid seperti serangga lain pada umumnya tertarik 
pada warna kuning cerah (Hille Ris Lamber 1972), afid yang tertangkap pada perangkap kuning adalah afid alate 
(bersayap) yang bergerak bebas. Sedangkan data perhitungan afid pada tanaman adalah afid apteri (tanpa sayap) 
dari berbagai instar dan ada kalanya terdapat imago yang bersayap. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa pada 
kepekatan penerbangan afid yang lebih tinggi (yang tertangkap perangkap kuning) ada indiksi bahwa populasi 
afid apteri pada tanaman juga naik. Hal ini yang sering menjadi indikasi pada pertanaman benih kentang untuk 
mengetahui apakah afid sudah akan bermigrasi atau tidak (Hille Ris Lamberts, 1972) , kalau ada ditemukan afid M. 
persicae sebanyak 2 ekor per trap sudah cukup untuk segera meroguing (memusnahkan batang dan daun kentang) 
agar tidak dihinggapi afid yang berfungsi sebagai vektor menularkan virus dari jauh.

Di antara tanaman yang digunakan sebagai tanaman penghalang (jagung) maupun sela (kubis dan kaboca) 
terlihat ada perbedaan antar perlakuan. Tanaman sela kubis dan kaboca nampaknya lebih banyak menarik afid 
untuk berinfestasi pada tanaman cabai. Afid dari species M. persiace vektor virus yang paling potensial ditemukan 
yang paling banyak pada kubis. Melihat dari bentuknya afid pada jagung diduga kebanyakan Rophalosiphum sp. 
dan pada kabocha kebanyakan Aphis gossypii. Bahwa kubis lebih disukai oleh afid, terutama M. persicae telah 
diteliti oleh Duriat et al. (1995), sehingga dianjurkan untuk menaman tanaman pinggir kubis pada produksi benih 
kentang. Pada penangkapan afid yang terbang ternyata lebih banyak berkumpul pada perlakuan C dan D yang 
menggunakan tanaman sela kubis dan kabocha dibandingkan dengan tanaman pinggir jagung. 

Perbandingan antar penangkapan perangkap terhadap afid yang terbang bebas dengan afid yang hinggap atau 
berkoloni pada tanaman disajikan pada gambar 1.
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Gambar 1. Perbandingan populasi afid pada tanaman cabai dan perangkap kuning dari setiap perlakuan

Menurut Duriat (1985) afid alate dan imago afid apteri melahirkan anak antara 0-6 ekor per hari, pada daur 
hidup keenam belas alate melahirkan nimfa sebanyak 65 ekor dan alate sebanyak 37 ekor. Dengan jumlah populasi 
afid seperti data yang terkumpul, apabila tidak ada gangguan alam (hujan, angin), musuh alaminya (predator, 
parasitoid, entomopatogen) atau gangguan pengelolaan tanaman (penyemprotan pestisida) jumlah koloni afid akan 
menjadi luar biasa dan fungsinya sebagai hama akan sangat merugikan. Menurut Sudarjat (2008), tingkat kehilangan 
hasil tertinggi pada tanaman cabai yang diinfestasikan M. persicae 128 ekor per tanaman yaitu 61.97%. 

Gambar 1 juga memperlihatkan bahwa infestasi afid pada setiap perlakuan seirama, yaitu puncak pada 30 
hari, turun pada 40 hari, lalu puncak lagi pada 60 hari dan turun lagi pada umur 70 hari dan menurunpada umur 
80 hari.

Infestasi Trips
Infestasi trip diamati baik pada tanaman dan perangkap kuning. Populasi trip yang tinggi diperlihatkan oleh 

perlakuan D yang menggunakan tanaman perangkap kabocha, dan hal ini tidak berbeda nyata dengan perlakuan 
B dan C. Tangkapan trip pada perangkap kuning memperlihatkan komponen-komponen yang mirip dengan 
populasi trip pada tanaman. Tangkapan perangkap ataupun jumlah populasi terendah trips ada pada perlakuan A 
dan terbanyak dari kedua objek pengamatan ada pada perlakuan D. Perbedaan yang lebih jelas dapat dilihat pada 
gambar 2.
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Gambar 2. Perbandingan jumlah trip pada tanaman dan perangkap kuning

Dari keempat gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada perlakuan tanaman pinggir jagung peak penangkapan 
terbanyak pada umur tanaman 40 dan 50 hari, sedangkan pada perlakuan D dan C tangkapan terbanyak pada umur 
70 dan 80 hari. Hal lain yang menarik adalah walaupun trip yang bebas (tertangkap perangkap) tidak sama dari 
waktu ke waktu tapi komposisinya selalu sama, tapi pada tanaman puncak populasi tertinggi dari semua petak 
perlakuan adalah sama yaitu pada umur 60 hari.

Infestasi Kutu Kebul 
Infestasi kutu kebul atau Bemisia yang berfungsi sebagai vektor virus gemini dapat dilihat pada tabel 2 dan 

tabel 3.

Tabel 2. Pengaruh perlakuan terhadap populasi kutu kebul pada tanaman cabai

No Perlakuan
Pada pengamatan ke -.... hari

40 50 60 70 80
1 A 0,03 a 2,28 a 0.12 a 0,02 a 0.42 a
2 B 0.05 a 0,32 a 0.15 a 0,12 a 0.92 b
3 C 0.12 a 0,32 a 0.90 b 0,13 a 0.55 ab
4 D 0,236 b 0,82 b 0.67 b 4,08 b 2.20 c
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Tabel 3. Jumlah kutu kebul yang tertangkap pada perangkap kuning

No Perlakuan
Pada pengamatan ke hari

40 50 60 70 80
1 A 10 a 14 a 24 a 48 a 4 a
2 B 6 a 10 a 8 b 14 b 20 b
3 C 20 b 22 b 18 a 8 b 20 b
4 D 18 ab 38 b 26 a 12 b 24 b

Jumlah atau populasi kutukebul pada tanaman cabai dan perangkap kuning bervariatif. Kutukebul pada 
tanaman rendah sekali rata-rata pertanaman antara 0,03 – 4,08 ekor. Sedangkan tangkapan perangkap berkisar antara 
6 – 38 ekor per sepuluh hari. Hal ini mengindikasikan kepekatan atau keberadaan kutukebul yang terbang pada 
pertanaman cabai jauh lebih tinggi dari populasi yang ada pada tanaman cabai (Duriat et al. 2007). Perbandingan 
dari kedua data di atas digambarkan dengan gambar 3.

Pada tanaman pinggir jagung (perlakuan A dan B) atau sela kubis (perlakuan C) kutukebul tidak ditemukan. 
Sedangkan pada tanaman kabocha (perlakuan D) kutukebul berkembang dan berkoloni dengan baik. Salah satu 
tanaman inang yang disukai kutukebul adalah tanaman kabocha dibandingkan tanaman kubis walaupun menurut 
inang kutukebul yang paling baik adalah kubis (Duriat et al. 2008). Dari 5 kali pengamatan rata-rata kutu kebul 
pada kabocha (sampel sebanyak 2 lembar daun tengah/tanaman) kutu kebul selalu ada serta jumlahnya pun 
cukup banyak melebihi populasi yang ditemukan pada tanaman cabai. Perbanding kutukebul dari berbagai objek 
pengamatan dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Jumlah kutukebul (Bemisia) pada berbagai objek pengamatan

Gambar 3, menunjukan bahwa jumlah populasi kutukebul pada kabocha cukup tinggi dan puncaknya pada 
umur 80 hari. Populasi ini walaupun berada pada tanaman kabocha tetapi kutu kebul yang bebas terbangpun cukup 
banyak seperti juga digambarkan oleh kurva perangkap pada perlakuan D. Hal ini memberikan peluang untuk 
ikut menyebarkan dan menularkan virus kuning keriting di antara pertanaman cabai. Tangkapan kutu kebul pada 
perlakuan B dan C fluktuasinya sama dengan perlakuan D, hanya pupolasi lebih rendah. Tangkapan perangkap A 
yang melejit pada umur 70 hari dan turun pada umur 80 hari sangat berbeda dengan perlakuan lain. Hal ini tidak 
diketahui/dapat diduga alasannya. 

Predator kutu kebul Menochillus sexmaculatus tidak ditemukan pada tanaman jagung, kubis atau kabocha 
. Serangga ini ditemukan pada tanaman cabai dengan jumlah yang sangat rendah, yaitu pada petak perlakuan 
0 - 0,002 ekor/tanaman. Jumlah terbanyak diantara keempat perlakuan adalah pada perlakuan A dan B. Mungkin 
kehadiran M. sexmaculatus ini pada petak A dan B dirangsang dengan tanaman pinggir jagung, karena polen 
jagung merupakan makanan predator ini (Setiawati 2005).

Infestasi Lalat Buah
Lalat buah mulai nampak terutama pada saat tanaman cabai sudah berbuah. Pada perangkap kuning beberapa 

ekor lalat buah ada yang tertangkap seperti disajikan pada tabel 4. Umumnya lalat buah mulai hadir pada umur 
tanaman 50-60 hari, kecuali perlakuan D yang sudah dikunjungi lalat buah sejak tanaman cabai berumur 40 hari.
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Tabel 4. Pengaruh perlakuan terhadap rata-rata tangkapan lalat buah pada perangkap methyl eugenol

No Perlakuan
Pengamatan pada umur hari

Jumlah
40 50 60 70 80 90

1. A 0,00 0,00 4,00 10,00 12,00 14,00 40,00
2. B 0,00 4,00 0,00 16,00 10,00 14,00 44,00
3. C 0,00 22,00 34,00 18,00 12,00 30,00 116,00
4. D 24,00 8,00 14,00 20,00 12,00 16,00 94,00

Umur 70 hari seluruh perangkap dapat menangkap lalat buah. Jumlah terbanyak pada perlakuan D mungkin 
tertarik karena pada waktu tersebut tanaman kabocha sedang berbuah. Pengukuran kehadiran lalat buah 
menggunakan methyl eugenol. Pada perlakuan C yang selalu tinggi pada penangkapan perangkap methyl eugenol 
sampai umur tanaman 90 hari. Perlakuan C berupa tanaman terbuka karena tanaman sela kubisnya telah dipanen. 
Menurut (Herlinda et al. 2007), populasi imago Bactrocera spp tertinggi terjadi pada saat tanaman berumur 18 
minggu (126 hari) setelah tanam. Jumlah tangkapan Bactrocera spp tertinggi selama 3 hari dengan menggunakan 
methyl eugenol pada dosis 2.5 cc/Lt sebanyak 118.60 ekor (Patty 2012). Jumlah kumulatif tangkapan pada 
perangkap dibandingkan dengan kerusakan buah dapat dilihat pada gambar 4.

Tangkapan lalat buah pada gambar 4, menunjukkan bahwa tidak ada petunjuk bila tangkapan lalat buah tinggi 
maka kerusakan buah cabai pada waktu yang sama juga tinggi. Hal ini sangat dimengerti karena kerusakan buah 
cabai akibat lalat buah baru nampak setelah telur yang diletakkan di dalam buah menjadi belatung dan memakan 
daging buah. Luka yang dibuat lalat ini sering mengundang bakteri masuk ke dalam buah dan membuat buah 
busuk. Pada buah-buah yang busuk karena lalat dengan bakteri gejalanya berbeda dengan gejala antraknos.

Gambar 4. Kumulatif tangkapan lalat buah dan kerusakan buah cabai

Hasil Panen Tanaman Cabai
Panen cabai dilakukan 5 kali pemanenan, seperti ditampilkan pada tabel 4. Hasil panen tinggi dari total dan 

buah baik diperlihatkan oleh perlakuan A dan B, diikuti oleh perlakuan D. Perlakuan C selalu menunjukan hasil 
panen terendah. Dari pertumbuhan di lapangan baik dari peubah tinggi tanaman maupun lebar kanopi (tabel 1) 
perlakuan C hampir selalu menunjukan ukuran terendah dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Pertumbuhan 
yang kurang bagus ini diikuti dengan gangguan yaitu serangan OPT sehingga meminimalkan hasil panen.

Tabel 5. Pengaruh perlakuan terhadap hasil panen cabai ( kumulatif dari 5 x panen)

No Perlakuan
Hasil Sampel (gram) Hasil Petak (kg)

Total Baik Jelek Total Baik Jelek
1 A 828.67c 760.00c 68.67 b 67.16 b 65.78 b 0.919 c
2 B 825.83c 760.83c 65.00 b 66.48 b 65.17 b 0.832 c
3 C 251.5a 222.00a 29.50 a 8.65 a 8.16 a 0.256 a
4 D 479.33b 433.33b 46.00 bc 17.18 a 16.33 a 0.429 b

Kerusakan pada buah disebabkan serangan lalat buah dan antraknos (Tabel 6). Antraknos sebagai patogen 
tular udara insidennya fluktuatif , pada perlakuan yang sama bisa lebih tinggi atau lebih rendah seperti pada 
pengamatan umur 80 dan 90 hari.
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Tabel 6. Pengaruh perlakuan terhadap serangan antraknos (%)

No Perlakuan
Pengamatan pada umur hari Kumulatif 5 kali panen 
80 90 % berat % jumlah

1 A 3,67 a 8,00 ab 2,80 a 3,03 a
2 B 1,33 a 3,00 a 3,11 ab 3,08 a
3 C 2,67 a 10,67 b 8,12 c 7,67 b
4 D 2,33 a 5,00 ab 5,88 bc 5,90 b

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dari kegiatan ini dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut :
(1).  Tanaman kubis yang ditanam 2 minggu setelah cabai tidak berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tanaman 

cabai. 
(2).  Tanaman pinggir jagung dapat mengatasi afid dan kutukebul pada tanaman cabai. 
(3).  Puncak infestasi thrip terjadi pada umur tanaman cabai 60 hari. Sedangkan puncak thrip yang bebas terbang 

yaitu pada (40-50) hari dan (70-80) hari. 
(4).  Tanaman kabocha berfungsi sebagai tanaman perangkap dan inang perbanyakan kutu kebul. 
(5).  Kerusakan buah karena lalat buah tertinggi pada komponen C diikuti D. 
(6).  Secara umum perlakuan terbaik adalah komponen A diikuti B, yang memiliki kelebihan rata-rata 57 % 

terhadap perlakuan C dan 60 % terhadap perlakuan D.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to evaluate the effects of ethanol vapor treatments and storage temperatures 

on the quality and storage life of cauliflower (Brassica oleracea var botrytis). This study involved a complete 
randomized design (RAL) with two treatment factors and three replications. The first factor was ethanol vapor 
treatments generated from different aquaeous slution of ethanol (0%, 5%, 10% 15% and 20%). The vapours were 
exposed to the cauliflower in the closed system for 24 hrs. The second factor is storage temperatures consisting of 
room temperature (28 ± 2 ℃) and low temperature (5 ± 1℃). The cauliflower as a control was prepared without 
treatment and placed at low and room temperatures. The quality parameters observed in this study included O2 
consumption rate, weight loss, color, intencity of damage, vitamin C, total soluble solids, organoleptic preference 
test . The data were analyzed by analysis of variance and if there was a real effect then continued with Duncan 
Multiple Range Test. The results showed that the combination of low temperature storage nd treatment with 10% 
ethanol was the best in decreasing O2 consumption rate, weight loss, maintaining color, suppress the intencity of 
damage and decrease of vitamin C, and the highest score of preference test on the freshness of the flower.
Keywords: Cauliflower, ethanol,plant volatile, Brassica oleraceae.

PENDAHULUAN
Masalah utama dalam penyimpanan bunga kol adalah masa simpan yang singkat. Bunga kol memiliki sifat 

sangat ringkih (perishable) dan cepat mengalami penurunan mutu. Penurunan mutu pada bunga kol dapat diketahui 
dari beberapa karakter seperti terjadinya penurunan bobot, kesegaran dan kekompakan. Pengendalian suhu menjadi 
faktor yang paling penting untuk menjaga mutu sayuran. Penggunaan suhu rendah merupakan cara yang efektif 
untuk memperpanjang masa simpan karena mampu menghambat kegiatan metabolisme dan proses pematangan 
yang terdapat pada bahan segar. Pada suhu penyimpanan di bawah suhu 10°C, aktivitas mikroorganisme menurun 
sehingga mampu memperpanjang masa simpan produk (Pantastico, 1993). Penyimpanan optimum bunga kol 
adalah pada suhu 0°C. Semakin tinggi suhu penyimpanan semakin cepat terjadinya kemunduran mutu dan masa 
simpan sedangkan penyimpanan pada suhu beku dapat merusak tekstur dari bunga kol. Pada suhu 20°C, bunga 
kol hanya mampu bertahan selama 4 hari dan penyimpanan 5°C mempertahankan mutu bunga kol hingga 12 hari, 
setelahnya bunga kol dalam kondisi layu, curd menguning dan terdapat black spotting pada bagian permukaannya 
(Nunes, 2008).

Bunga kol juga merupakan sayuran yang memproduksi gas etilen. Adanya produksi gas ini mempercepat 
proses pelayuan. Laporan penelitian menunjukkan bahwa produksi etilen pada sayuran bunga brokoli dapat 
dihambat dengan perlakuan uap etanol, sehingga proses pelayuan dapat diperlambat (Corcuff et al., 1996; Suzuki 
et al., 2004; Han et al., 2006), demikian pula mengahambat proses penguningannya (Putra, 2015). Kemampuan 
uap etanol untuk menghambat fase penuaan juga dilaporkan terhadap bunga potong seperti anyelir (Heins, 1980; 
Wu et al., 1992) dan bunga krisan (Petridou et al., 2001). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian ragam konsentrasi uap etanol terhadap bunga kol selama peenyimpanan.

METODE PENELITIAN

Penyiapan Bahan dan Perlakuan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bunga kol dari kebun petani di Desa Candikuning, 

Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan kriteria bunga yang masih menutup kompak dan 
berwarna putih tanpa cacat. Bunga kol disortasi dan dipangkas (trimming) terlebih dahulu untuk memilah dan 
membuang bagain yang tidak diperlukan. Selanjutnya bunga kol dipotong per floret dan ditimbang seberat 150±2 
gram untuk setiap unit perlakuan. Bunga kol ini selanjutnya diekspose dengan 50 mL ragam konsentrasi larutan 
ethanol di dalam kantong plastic LDPE (60 cm x 70 cm) ketebalan 0,08 mm. Kantong plastic ditutup rapat dengan 
sealer dan bunga kol dikespos dengan larutan etanol selama 24 jam pada suhu ruang. Selama 24 jam ini etanol 
menguap dalam kantong plastic dan masuk ke dalam jaringan bunga kol. Setelah ekspos, bunga kol dikeluarkan 
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dari dalam kantong plastic dan ditempatkan di dalam kantong plastik LDPE (22 cm x 22 cm) ketebalan 0.05 
mm dan lubang perforasi 3% (kondisi atmosfer termodifikasi). Selanjutnya bunga kol dalam kemasan atmosfer 
termodifikasi tersebut disimpan pada suhu kamar (28±2⁰C) dan suhu rendah (5±1⁰C). 

Rancangan Penelitian 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor perlakuan 

(uap etanol dan suhu penyimpanan). Faktor suhu penyimpanan terdiri dari suhu ruang 28±2⁰C (Sk) dan suhu 
rendah 5±1⁰C (Sr). Sedangkan untuk perlakuan uap etanol dilakukan dengan dengan membuat larutan etanol 
dalam aquades dengan konsentrasi 0% (E0), 5% (E5), 10% (E10), 15%(E15), 20% (E20) yang selanjutnya 
digunakan untuk mengekspos bunga kol di dalam kantong plastik LDPE selama 24 jam. Kontrol disediakan tanpa 
diberikan perlakuan etanol (K). Dari kedua faktor tersebut didapat 12 kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan 
sehingga diperoleh 36 kombinasi perlakuan. Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis sidik ragam dan 
apabila pengaruh perlakuan nyata maka dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan.

Parameter Penelitian

Laju Konsumsi O2
Laju konsumsi O2 yang mencermikan laju repirasi bunga kol diukur secara statis di dalam stoples plastic 

volume 1 L. Perubahan konsentrasi O2 di dalam ruang kosong (head space) stoples dimana bunga kol ditempatkan 
selama 2 jam diukur dengan Gas Analyzer (PA-O2/CO2, WITT-GASETECHNIK Germany). Laju konsumsi O2 
sampel bunga kol dihitung dengan formula berdasarkan Mannapperuma dan Singh (1990), sebagai berikut:

R =        xV d[O2]
W td

Dimana, R = Laju konsumsi O2 (ml/kg jam), V = volume bebas wadah (ml), W = berat bahan (kg)
dx/dt = laju perubahan komposisi O2 (%/jam)

Susut Bobot 

Pengukuran susut bobot dilakukan dengan cara menimbang bunga kol menggunakan timbangan analitik. 
Data perubahan susut bobot disajikan dalam persen dan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

susun bobot (%) =                   x 100%Wo - Wt
Wo

Dimana, Wo adalah berat awal dan wt adalah berat bahan pada hari ke-t.

Intensitas Kerusakan 

Pengamatan intensitas kerusakan dilakuakan terhapad 10 bunga kol dalam setiap ulangan perlakuan. Jumlah 
kebusukan pada tiap-tiap sampel bunga kol. Kemudian pada setiap bunga kol tersebut ditentukan kategori 
intensitas kerusakan yang disajikan pada Tabel 6 dan dihitung nilai intensitas kerusakan pada masing-masing 
sampel menggunakan rumus intensitas kerusakan (Kremer and Untertenshofer, 1967) sebagai berikut:  

P (%) =                   x 100%
∑ (n x v)

N x V

Dimana, P = intensitas kerusakan (%), N = jumlah produk per unit percobaan,
v = nilai rating pembusukan, n = jumlah buah pada setiap rating, V = rating maksimum (6).

Tabel 1. Kategori intensitas kerusakan

Kerusakan individu (%) Rating Kerusakan individu (%) Rating
0 0 16-20 4
1-5 1 21-25 5
6-10 2 >25% 6
11-15 3

Perbedaan Warna (color difference) 

Warna bunga kol diukur dengan aplikasi colorimeter Research Lab Tools versi 3.5.2. Perbedaan warna selama 
penyimpanan adalah perbedaan warna antara perlakuan uap etanol dengan control pada hari pengamatan yang 
sama. Nilai color difference yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Rhim et al. 1999).
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∆E* =   ∆L*2 + ∆a*2 + ∆b*2

∆E* adalah perbedaan warna total dan ∆L* ∆a* dan ∆b* adalah perbedaan warna dari nilai L* a* b*. 
Tingkat Kesegaran Sensoris
Kesegaran bunga kol diukur berdasarkan tingkat kesukaan (preference test) 15 orang panelis. Acuan yang 

digunakan menilai kesegaran adalah warna, kekompakan, kelayuan dan pembusukan bunga dengan skala nilai 1-5, 
dimana 1 sangat tidak suka dan 5 sangat suka.

Vitamin C

Kadar vitamin C diukur dengan menggunakan metode titrasi iodometri (Sudarmadji, 1989) dengan 
menggunakan formula sebagai berikut:

mL titrasi x 0.88 x fp x 100
W sample (g)

vit C (mg/100g) =

Dimana,
ml titrasi  = volume iod 0.01 N (ml)
fp  = faktor pengenceran 
W sample  = berat sampel yang digunakan untuk menghasilkan filtrate (gram)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laju Konsumsi O2
Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan interaksi faktor perlakuan suhu penyimpanan dan 

konsentrasi etanol berpengaruh sangat nyata (P>0,01) terhadap laju konsumsi O2 bunga kol selama penyimpanan 
yang diamati pada hari ke-3, 7, 14 dan 20. Laju konsumsi O2 pada suhu ruang (27±10C) lebih tinggi dibandingkan 
pada suhu rendah (5±10C). Perbedaan laju konsumsi O2 tersebut disebabkan karena pada suhu rendah terjadi proses 
perlambatan aktivitas enzim termasuk enzim-enzim yang berperan dalam laju respirasi. Hal ini menyebabkan 
perlambatan laju penuaan bunga kol yang disimpan pada suhu dingin. Pengamatan laju konsumsi O 2 pada suhu 
ruang hanya dapat dilakukan sampai pada hari ke-7, karena setelahnya bunga sudah mengalami pembusukan 
(Gambar 1).

Pada hari ke-3 laju konsumsi O2 terendah ditunjukkan oleh perlakuan uap etanol 10% (SkE10) sebesar 11.78 
ml/kg jam dan tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan uap etanol 5% (SkE5) kemudian disusul dengan etanol 0% 
(SkE0) yang berdasarkan uji Jarak Berganda Duncan memiliki nilai yang tidak berbeda nyata berturut-turut adalah 
43.95ml/kg jam dan 41.58 ml/kgjam. Sedangkan pada penyimpanan suhu rendah nilai laju konsumsi O2 terendah 
ditunjukkan oleh perlakuan etanol 0% (SrE0) dengan nilai 13.06 ml/kg jam dan laju konsumsi O2 tertinggi 
ditunjukkan oleh perlakuan uap etanol 5% (SrE5) yaitu sebesar 22. 47 ml/kg jam dimana nilai ini tidak berbeda 
nyata dengan kontrol (Kr) yang menunjukkan nilai 21.71ml/kg jam. Pada hari ke-7 laju konsumsi O2 terendah pada 
suhu ruang ditunjukkan oleh perlakuan uap etanol 15% (SrE15) yang juga tidak berbeda nyata dengan perlakuan 
uap etanol 10% (SkE10) dengan nilai berturut-turut 15.35 ml/kg.jam dan 16.08 ml/kg jam dan nilai tertinggi pada 
suhu ruang ditunjukkan oleh kontrol (Kk) dengan nilai 58.79 ml/kg jam. Sedangkan pada suhu rendah dengan laju 
konsumsi O2 16.78 ml/kg jam merupakan nilai terendah yang ditunjukkan oleh perlakuan uap etanol 0% (SrE0) 
dan nilai tertinggi ditunjukkan oleh kontrol (Kr). Perbedaan laju konsumsi O2 tersebut disebabkan karena pada 
suhu rendah terjadi proses inaktivasi enzim termasuk enzim-enzim yang berperan dalam laju respirasi. Penurunan 
laju respirasi akibat uap etanol exogenous diduga diakibatkan oleh terhambatnya produksi gas etilen yang juga 
menghambat proses penuaan (Salveit and Mencarelli, 1988).

Gambar 1.  Pengaruh pemaparan ethanol dengan konsentrasi berbeda di dalam air dan suhu penyimpanan 
terhadap laju respirasi bunga kol pada waktu penyimpanan berbeda.
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Susut Bobot
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa interaksi kedua faktor perlakuan berpengaruh sangat nyata 

(P>0,01) pada penyimpanan hari ke-3, 7, 14, dan 20. Gambar 2 menunjukkan peningkatan susut bobot pada bunga 
kol selama penyimpanan. Pada hari ke-3 susut bobot terendah ditunjukkan perlakuan uap etanol 15% (SkE15) 
dengan nilai 2.24 % dimana berdasarkan uji beda rerata Duncan nilai ini tidak menunjukkan perbedaan nyata 
dengan perlakuan uap etanol lainnya pada suhu ruang, sedangkan susut bobot tertinggi sebesar 20.20% terjadi 
pada kontrol (Kk). Pada hari ke-7 nilai susut bobot terendah ditunjukkan oleh perlakuan uap etanol 10% dengan 
nilai 12.12% dan nilai tertinggi ditunjukkan oleh Kontrol (Kr) dan uap etanol 0% (SkE0) dengan nilai yang sama 
yaitu 100%. 

Sedangkan pada suhu rendah nilai susut bobot tidak berbeda nyata antara kontrol (Kr) dengan perlakuan 
uap etanol dari hari ke-3 hingga hari ke-7. Pada penyimpanan suhu rendah hari ke-14, nilai susut bobot terendah 
ditunjukkan oleh perlakuan uap etanol 5 % (SrE5) yang berdasarkan uji Duncan memiliki nilai yang tidak berbeda 
nyata dengan perlakuan uap etanol 10% (SrE10), berturut-turut yaitu 5.31 % dan 6.03%. Susut bobot tertinggi 
ditunjukkan oleh kontrol dengan nilai 26.31%. Hingga hari ke-20 perlakuan uap etanol 10% (SrE10) masih dengan 
nilai yang tidak berbeda nyata dengan Etanol (SrE5) 5% (SrE5) merupakan perlakuan yang memiliki nilai susut 
bobot terendah yaitu secara berurutan 9.26% dan 9.28% dan kontrol (Kr) masih memiliki nilai susut bobot tertingg 
yaitu 37.77%.

Gambar 2. Pengaruh pemaparan ethanol dengan konsentrasi berbeda di dalam air dan suhu penyimpanan 
terhadap susu bobot bunga kol pada waktu penyimpanan berbeda.

Intensitas Kerusakan 
Berdasarkan analisis sidik ragam menunjukkan interaksi kedua faktor perlakuan berpengaruh sangat nyata 

(P>0,01) terhadap intensitas kerusakan bunga kol penyimpanan hari ke-3,7,14, dan 20. Pada penyimpanan suhu 
ruang hari ke-3, nilai intensitas kerusakan terendah ditunjukkan oleh perlakuan uap etanol 10% (SkE10) dengan 
nilai 52.84% sedangkan perlakuan etanol 0% (SkE0) memiliki intensitas kerusakan penuh yaitu 100% dan kontrol 
(Kk) memiliki nilai intensitas kerusakan sebesar 82.59%. Pada suhu rendah nilai kerusakan tertinggi ditunjukkan 
oleh kontrol (Kr) dengan nilai 7.78% dan perlakuan lainnya (SrE0, SrE5, SrE10, SrE15,SrE20) memiliki nilai 
intensitas kerusakan 0% (Gambar 3). 

Nilai intensitas kerusakan tertinggi pada penyimpanan suhu ruang hari ke-7 yaitu sebesar 100% ditunjukkan 
oleh kontrol (Kk) sedangkan etanol 10% (SkE10) berada pada nilai terendah yaitu 52.89 %. Pada suhu rendah nilai 
intensitas kerusakan tertinggi ditunjukkan oleh kontrol (Kr) dengan nilai 13.89% sedangkan perlakuan dengan 
etanol masih dalam tingkat intensitas kerusakan yang sama yakni 0%. Pada hari ke-14, intensitas kerusakan 
terendah pada penyimpanan dengan suhu rendah ditunjukkan oleh perlakuan uap etanol 10% (SrE10) dimana 
berdasarkan uji Jarak Berganda Duncan nilai tersebut tidak berbeda nyata dengan perlakuan uap etanol 15% 
(SrE15) yaitu secara berturut-turut 11.67% dan 18.33% sedangkan nilai tertinggi dimiliki kontrol (Kr) dengan 
tingkat kerusakan sebesar 45.00%. 

Hingga hari ke-20 perlakuan uap etanol 10% pada suhu rendah masih menunjukkan tingkat kerusakan 
terkecil sebesar 21.11% dan tidak berbeda nyata dengan etanol 5% yang memiliki nilai 22.22% dan kontrol (Kr) 
menunjukkan nilai intensitas kerusakan tertinggi dengan nilai 100%. Peningkatan intensitas kerusakan paling 
tinggi terjadi pada bunga kol yang disimpan pada suhu ruang. Pada parameter laju konsumsi O2, perlakuan uap 
etanol 10% (SrE10) memiliki nilai terendah dan hal yang sama terjadi juga pada parameter susut bobot dan 
intensitas kerusakan. 

Dari hasil penelitian ini secara jelas bahwa ethanol mampu menurunkan tingkat kerusakan bunga kol selama 
penyimpanan. Etanol dikenal sebagai volatile tanaman dilaporkan efektif menghambat pertumbuhan beragam 
mikroorganisme pembusuk. Selain hasil uji in vitro yang dilakukan oleh Utama et al. (2002), seara in vivo dilaporkan 
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bahwa 30% etanol (v/v) memperbaiki efikasi campuran Benomyl-DCNA dalam mengendalikan pertumbuhan 
penyakit busuk coklat (M. fructicola) pada peach (Feliciano et al., 1992). Jeruk lemon yang diinokulasi dengan spora 
P. digitatum dan diclupkan ke dalam 10% etanol pada suhu 45oC selama 150 detik secara signifikan mengurangi 
pembusukan oleh mikroorganisme, dan efektifitasnya sebanding dengan pencelupan ke dalam fungisida 1,000 µg/
mL imazalil pada suhu 25oC selama 60 detik (Smilanick et al., 1995).

Gambar 3.  Pengaruh pemaparan ethanol dengan konsentrasi berbeda di dalam air dan suhu penyimpanan 
terhadap intensitas kerusakan bunga kol pada waktu penyimpanan berbeda

Perbedaan Warna (Color Difference) 
Berdasarkan analisis sidik ragam menunjukkan bahwa interksi kedua faktor perlakuan berpengaruh sangat 

nyata (P>0.01) pada hari ke-3 dan berpengaruh nyata (P>0.05) pada hari ke-20 terhadap warna bunga kol. Pada 
Gambar 4 menunjukkan bahwa ∆E tertinggi pada hari ke-3 diakibatkan oleh perlakuan etanol 0% (SkE0) dengan 
nilai 32.68 dan terendah dengan nilai 3.03 ditunjukkan oleh perlakuan uap etanol 5%(SkE5). Sedangkan pada 
penyimpanan suhu rendah nilai terendah ditunjukkan oleh perlakuan etanol 10% (SrE10) sebesar 3.17 dan tertinggi 
oleh perlakuan uap etanol 5%(SrE5) 5.60. Pada penyimpanan suhu rendah hari ke-20 nilai ∆E tertinggi ditunjukkan 
oleh perlakuan etanol 10% dimana nilai tersebut berdasarkan uji Jarak Berganda Duncan tidak berbeda nyata 
dengan perlakuan uap etanol 5% (SrE5) dan 15% (SrE15) dengan nilai berturut-turut 28.70, 22.31 dan 26.98. Nilai 
terendah ditunjukkan oleh perlakuan uap etanol 0% yaitu sebesar 12.01.

Gambar 4.  Pengaruh pemaparan ethanol dengan konsentrasi berbeda di dalam air dan suhu penyimpanan 
terhadap warna bunga kol pada waktu penyimpanan berbeda.

Perubahan warna bunga kol menjadi kuning dan cokelat merupakan bentuk kerusakan yang muncul 
seiring dengan meningkatnya lama penyimpananan akibat kemunduran fisiologis dan serangan mikroorganisme 
pembusuk. Penguningan pada bunga kol yang diberi etanol lebih rendah dari pada bunga kol tanpa etanol. Hal 
tersebut membuktikan bahwa etanol mampu menekan proses penuaan (senescense) pada bunga kol.

Vitamin C
Berdasarkan analisis sidik ragam menunjukkan bahwa interaksi perlakuan suhu penyimpanan dan ragam 

konsentrasi etanol berpengaruh sangat nyata (P>0.01) pada hari ke-3, 7, 14 dan 20 terhadap kadar vitamin C 
bunga kol. Terjadinya kecenderungan penurunan kadar vitamin C selama penyimpanan dari hari ke-3 hingga 
hari ke-20. Pada Gambar 5 menunjukkan pada hari ke-3 kandungan vitamin C tertinggi pada suhu ruang adalah 
perlakuan uap etanol 5% (SrE5) dengan nilai 51.63mg/100g di mana berdasarkan uji Jarak Berganda Duncan nilai 
ini tidak berbeda nyata dengan perlakuan etanol lainnya, sedangkan kandungan vitamin C terendah ditunjukkan 



140

Pengaruh Perlakuan Uap Etanol terhadap Mutu Bunga Kol Selama Penyimpanan pada Suhu Kamar dan Dingin

Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

oleh perlakuan etanol 0% (SrE0) dengan nilai 32.27 mg/100 g. Pada suhu rendah kandungan vitamin C tertinggi 
ditunjukkan perlakuan uap etanol 15% (SrE15) dengan nilai 51.63 mg/100g dan terendah nilai terendah sebesar 
41.04 mg/100g ditunjukkan oleh perlakuan uap etanol 5% (SrE5). Pada penyimpanan suhu ruang hari ke-7 
kandungan vitamin C tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan uap etanol 5% (SrE5) dan perlakuan uap etanol 20% 
(SrE20) yang memiliki nilai sama yaitu 42.24 mg/100g dan nilai tersebut tidak berbeda nyata dengan perlakuan 
etanol lainnya (SrE10 dan SrE20). 

Pada suhu rendah kandungan vitamin C tertinggi pada perlakuan uap etanol 10% (SrE10) dengan nilai 
46.35mg/100g dimana nilai ini tidak berbeda nyata dengan perlakuan uap etanol 5% (SrE5) dan perlakuan etanol 
15% (SrE15). Sedangkan kandungan vitamin C terendah dengan nilai 38.72 mg/100g ditunjukkan oleh perlakuan 
uap etanol 20% (SrE20). Pada hari ke-14 kandungan vitamin c tertinggi ditunjukkan kontrol (Kr) dengan nilai 
41.65 mg/100g dan terendah sebesar 31.68mg/100g ditunjukkan oleh perlakuan uap etanol 5% ( SrE5). Kandungan 
vitamin c pada bunga kol terus mengalami penurunan. Hingga hari ke-20 kandungan vitamin C tertinggi mampu 
dipertahankan oleh bunga kol dengan perlakuan etanol 10% (SrE10) yaitu sebesar 35.23 mg/100 g dan terendah 
ditunjukkan oleh perlakuan uap etanol 0% (SrE0) dan 5% (SrE5) dengan nilai sama yaitu 26.40 mg/100g.

Vitamin C atau asam askorbat memiliki sifat yang larut dalam air dan etanol. Menurut Siagian (2009), 
kandungan vitamin C buah dan sayur selama penyimpanan kira-kira setengah hingga dua pertiga saat baru 
dipanen. Dapat dilihat pada gambar 6 bahwa penurunan kadar vitamin C lebih cepat terjadi pada suhu ruang. 
Penurunan vitamin c terjadi karena sifatnya yang mudah teroksidasi, terutama jika disimpan pada suhu tinggi 
(Pantastico,1993). Vitamin C akan menguap apabila disimpan pada suhu tinggi sehingga kandungannya pada 
bunga kol menjadi berkurang setiap harinya.

Gambar 5.  Pengaruh pemaparan ethanol dengan konsentrasi berbeda di dalam air dan suhu penyimpanan 
terhadap kandungan vitamin c bunga kol pada waktu penyimpanan berbeda

Tingkat Kesegaran Sensoris
Berdasarkan analisis sidik ragam perlakuan suhu penyimpanan dan ragam konsentrasi etanol serta interaksi 

kedua perlakuan berpengaruh sangat nyata (P>0.01) terhadap tingkat kesegaran sensoris bunga kol selama 
penyimpanan. Gambar 6 menunjukkan terjadi kecenderungan penurunan skor dari hari ke-3 hingga hari ke-20. 
Bunga kol yang disimpan pada suhu ruang (27±1⁰C) dengan nilai tertinggi dapat mempertahankan tingkat kesegaran 
dengan skor 3.33 adalah perlakuan uap etanol 10% (SkE10) dan terendah pada SkE0 dengan nilai 1.00. Skor 
tertinggi pada penyimpanan suhu rendah ditunjukkan oleh perlakuan uap etanol 10% (SrE10) dan 15% (SrE15) 
dengan nilai sama dan tidak berbeda nyata yaitu 4.60 dan nilai terendah ditunjukkan kontrol (Kr) dengan skor 4.07 
tidak berbeda nyata dengan perlakuan uap etanol 0% (SrE0) yaitu sebesar 4.07. Pada hari ke-7 penyimpanan suhu 
ruang nilai tertinggi sebesar 3.33 ditunjukkan oleh perlakuan uap etanol 10% (SrE10)dan terendah oleh kontrol 
(Kr) sebesar 2.47. Sedangkan pada penyimpanan suhu rendah, skor tertinggi diperoleh perlakuan uap etanol 5% 
(SrE5) tidak berbeda nyata dengan perlakuan uap etanol 10% (SrE10) dan 15% (SrE15) dengan nilai berturut-turut 
yaitu 4.13, 4.00 dan 4.00. Penurunan kesegaran erat kaitannya dengan laju respirasi dan transpirasi serta tercermin 
pula pada penurunan bobot. Kecenderungan penurunan tingkat kesegaran yang tinggi pada suhu ruang disebabkan 
karena tingginya laju transpirasi.
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Gambar 6. Pengaruh pemaparan ethanol dengan konsentrasi berbeda di dalam air dan suhu penyimpanan 
terhadap skor organoleptik kesegaran bunga kol pada waktu penyimpanan berbeda.

KESIMPULAN
Secara umum, interaksi perlakuan penyimpanan suhu dan uap etanol memberikan pengaruh nyata terhadap 1. 
penurunan laju kosnumsi O2, susut bobot, perubahan warna, penurunan kadar vitamin c, total padatan terlarut, 
intensitas kerusakan, dan nilai kesukaan panelis terhadap aroma, warna dan kesegaran bunga kol. 
Kombinasi perlakuan suhu rendah dan etanol 10% pada bunga kol menyebabkan kemunduran mutu lebih 2. 
lambat dan kerusakan lebih rendah dibandingkan dengan kontrol (tanpa perlakuan).
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ABSTRACT
The deterioration of tomato seeds during storage causes a deterioration in quality. The study aimed to study 

the deterioration of tomato seed during storage in storage space and several storage periods. The research was 
conducted at the Seed Testing Laboratory of Indonesian Vegetable Research Institute in February s.d. August 
2016. The research is arranged in Split Plot with main plot is a storage period consisting of: 0,1,2,3,4,5, and 6 
months storage and subplot is storage space consisting of: room, refrigerator, and repository of seeds repeated 4 
times. The results showed that there was an interaction between the storage period and storage space for seed water 
content, seed germination, abnormal germination percentage, seedling growth rate, electrical conductivity, and 
long hypocotyl of tomato seed. Water content of seeds of tomato seeds in general is increasing with the increase 
of shelf period especially stored in the room. The largest deterioration of tomato seeds occurs in the seeds stored 
in the room.

Keywords: seeds, tomatoes, storage period, storage space

PENDAHULUAN
Tomat merupakan salah satu tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Produktivitas tomat 

pada tahun2015 dan 2016 masing-masing mencapai 16,09 ton per hektar dan 15,31 ton per hektar, dengan luas 
panen  54.544 hektar dan 57.688 hektar dan produksi 877.792 tondan 883.233 ton (BPS dan Direktorat Jendral 
Hortikultura, 2017). Produktivitas tomat nasional  masih dibawah produktivitas tomat varietas-varietas yang sudah 
dirilis yang dapat mencapai 40 ton/hektar. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penggunaan 
benih yang tidak bermutu. 

Benih yang tidak bermutu merupakan benih yang telah mengalami deteriorasi  benih yang berlangsung 
secara berangsur-angsur dan kumulatif serta tidak dapat kembali pada kondisi awal (irreversible) akibat perubahan 
fisiologis dari dalam benih . Proses deteriorasi vigor benih dapat dicirikan dengan menurunnya daya berkecambah, 
meningkatnya jumlah kecambah abnormal, penurunan perkecambahan di lapang (field emergence), terhambatnya 
pertumbuhan dan perkembangan, meningkatnya kepekaan terhadap lingkungan yang ekstrim sehingga menurunkan 
produktivitas di lapang (Copeland dan McDonald, 1985). Menurut Sadjad (1999) deteriorasi didefinisikan sebagai 
kemunduran viabilitas benih oleh faktor alami baik di lapang produksi maupun dalam ruang simpan.

Kemunduran benih selama penyimpanan dipengaruhi oleh kemasan, kadar air benih, temperatur dan 
kelembaban udara ruang simpan. Kelembaban udara ruang simpan mempengaruhi kadar air benih, dan kadar 
air benih mempengaruhi respirasi benih. Kelembaban udara ruang simpan dipengaruhi oleh temperatur ruang 
simpan. Kelembaban dan temperatur ruang simpan saling berkaitan dan mempengaruhi kemunduran benih. Setiap 
penurunan kadar air 1% menggandakan masa hidup dua kali, dan setiap penurunan suhu ruang simpan 5 0C akan 
meningkatkan masa hidup benih dua kali (Justice dan Bass, 2002).

Penelitian bertujuan untuk mempelajari deteriorasi benih tomat selama penyimpanan  pada ruang simpan dan 
beberapa periode simpan.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilakukan Laboratorium Uji Benih Balitsa Lembang pada ketinggian 1250 mdpl. Percobaan 

dimulai pada bulan Pebruari sampai dengan Agustus 2016. Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini 
adalah benih tomat varietas Zamrud, kertas label, kertas saring, air dan aquades. Adapun alat-alat pinset germinator 
Copenhagen Table dan Conductivity meter.

Penelitian disusun dalam Rancangan Petak Terbagi dengan petak utama yaitu ruang simpan yang terdiri dari: 
ruangan, kulkas, dan gudang benih dan anak petak yaitu periode simpan yang terdiri dari: 0,1,2,3,4,5, dan 6 bulan 
yang diulang 4 kali. Variabel yang diamati adalah kadar air benih, daya kecambah benih, presentase kecambah 
abnormal, laju pertumbuhan kecambah, daya hantar listrik, dan panjang hipokotil. Jika terdapat perbedaan yang 
nyata maka dilanjutkan dengan uji beda nyata berdasarkan Uji Tukey (Uji Beda Nyata Jujur) pada taraf 5%.
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Penelitian ini dimulai dari penyediaan benih tomat varietas Zamrud kemudian dikemas dengan menggunakan 
alumunium foil sebanyak 15 g/kemasan. Kemudian benih yang sudah dikemas disimpan sesuai dengan perlakuan 
yaitu di ruangan, kulkas dan gudang benih. Pengamatan dilakukan terhadap temperatur dan kelembaban udara 
ruang simpan, mutu benih pada setiap akhir periode simpan dengan cara melakukan uji kadar air, daya kecambah, 
kecambah abnormal, laju pertumbuhan kecambah, daya hantar listrik dan panjang hipokotil. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temperatur (0C) dan Kelembaban (%) Udara Ruang Simpan
Temperatur (T) dan kelembaban udara (RH)  ruang simpan tergantung dari jenis ruang tempat menyimpan 

benih. T dan RH yang lebih tinggi dalam ruang tak terkendali dibandingkan dengan kondisi dalam ruang 
yang terkendali merupakan faktor eksternal yang mempercepat laju deteriorasi benih (Elia Azizah dkk. 2009). 
Penyimpanan benih dapat dilakukan dengan dua sistem, yaitu: (1) penyimpanan benih terbuka yaitu tidak ada 
perlakuan terhadap kondisi lingkungan ruang penyimpanan dan (2) penyimpanan benih terkendali yaitu lingkungan 
ruang penyimpanan dikontrol sedemikian rupa sehingga daya hidup benih dapat dipertahankan sesuai dengan 
keinginan (penyimpanan dingin, penyimpanan kering, penyimpanan kering dan dingin, dan penyimpanan beku 
(Wirawan dan Wahyuni, 2002).

Tabel 1 memperlihatkan T dan RH  ruang simpan selama periode simpan di ruangan, kulkas dan gudang 
benih. Penyimpanan benih di ruangan merupakan salah satu contoh ruang penyimpanan benih terbuka, dimana T 
dan RH berfluktuasi tergantung dari keadaan cuaca. T selama periode simpan berkisar antara 21,6 – 26,9 0C dan 
RH 57,6 – 89,6 %. Dan penyimpanan benih di kulkas dan gudang benih merupakan contoh penyimpanan benih 
di ruang terkendali. Fluktuasi T dan RH dikulkas tidak terlalu besar masing-masing yaitu -1,5-3,8  0C, dan 37-61 
%, begitu juga dengan T dan RH di gudang benih yaitu 15,5-17,4 0C, dan 52-72 %. Kulkas merupakan salah satu 
ruang penyimpanan benih terkendali dengan  metode penyimpanan kering dan dingin.

Tabel 1. Temperatur (T) dan kelembaban udara (RH) ruang simpan

Periode 
simpan

Ruangan Kulkas Gudang benih
T (0C) RH (%)

T  (0C) RH (%) T (0C) RH (%)
max min Rata-rata max min Rata-rata

1 25,6 21,6 23,5 88,7 63,9 84,0 -1,5-3,8 37-61 15,5-
17,4 52-72

2 26,9 23,5 25,2 89,6 57,6 81,9
3 26,6 23,4 25,1 84,8 64,4 80,9
4 26,9 23,9 25,5 83,9 63,4 79,8
5 26,1 22,7 23,9 84,6 75,3 81,2
6 26,5 23,1 24,4 82,4 63,2 77,5

Kadar Air Benih (%)
Periode simpan 0 (nol) bulan , benih belum mengalami  masa penyimpanan, dan kadar air ditetapkan sebagai 

kadar air awal penyimpanan.Tabel 2 memperlihatkan terjadi interaksi antara ruang simpan dan periode simpan 
benih tomat. Secara umum semakin rendah T dan RH ruang simpan kenaikan kadar air pada periode simpan 
semakin rendah. Kenaikan kadar air benih selama penyimpanan pada ruang simpan ruangan, kulkas, dan gudang 
simpan masing-masing  yaitu 1,4144 %, 0,6526 %, dan 1,5072 %.  

Kenaikan kadar air benih ini tidak seiring dengan penambahan periode simpan benih pada setiap perlakuan 
ruang simpan. Hal ini disebabkan kenaikan kadar air benih selama penyimpanan dipengaruhi oleh T dan RH. T dan 
RH pada ruang simpan ruangan sangat berfluktuasi (tabel 1), sehingga kadar air benih tomat selama periode simpan 
nilainya berfluktuasi. Pada ruang simpan kulkas, kenaikan kadar air benih paling rendah selama penyimpanan. 
Hal ini disebabkan T dan RH kulkas paling rendah dibandingkan ruang simpan lain.  Kulkas merupakan ruang 
penyimpanan kering dan dingin dimana temperature dan kelembaban ruangan diatur agar tetap dingi dan kering. 
Jika benih disimpan pada ruangan ini dengan kemasan kedap benih dapat disimpan selama 10 tahun (Wirawan dan 
Wahyuni, 2002). Dan kenaikan kadar air tertinggi pada ruang simpan gudang benih terdapat pada periode simpan 
6 (enam) bulan. Peningkatan kadar air benih menyebabkan penurunan daya berkecambah, kecepatan tumbuh 
dan keserempakan tumbuh (Prasetya dkk, (2017) pada tomat, Dinarto (2010) pada kacang hijau, dan Raganatha, 
(2014) pada tomat).
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Tabel 2. Pengaruh Ruang Simpan dan Periode Simpan terhadap Kadar Air Benih Tomat 

Periode Simpan (bulan)
Ruang Simpan

Ruangan Kulkas Gudang Benih
0 7,1607 d

A
7,1607 b

A
7,1607 e

A
1 8,1294 ab

A
7,8133 a

A
7,7121 bcd

A
2 7,5747 cd

A
7,5326 ab

A
7,4122 cde

A
3 7,3352 d

A
7,3785 ab

A
7,3373 de

A
4 8,5751 a

A
7,2494 b

C
7,8331 bc

B
5 7,8813 bc

AB
7,4974 ab

B
8,1676 b

A
6 8,2507 ab

A
7,6345 ab

B
8,6679 a

A
Keterangan:  Angka rerata  yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama (huruf besar) dan pada baris yang sama 

(huruf kecil)  tidak berbeda nyata dengan Uji Tukey pada 0,05.

Daya Berkecambah Benih (%)
Tabel 3 memperlihatkan  terjadi interaksi antara ruang simpan dan periode simpan terhadap daya berkecambah 

benih tomat. Daya berkecambah benih tomat secara umum menurun dengan meningkatnya periode simpan benih 
terutama pada periode simpan 5 bulan, dimana daya berkecambah benih mencapai 69,00 % pada ruang simpan 
ruangan, 76,50 % di kulkas dan 84,75 % di gudang benih. Daya berkecambah merupakan persentase kecambah 
normal selama pengujian berlangsung (gambar 1.a). Kecambah normal mempunyai ciri visual semua struktur 
penting normal (gambar 1. b.1); akar primer, hipokotil dan kotiledon sempurna atau menunjukkan kerusakan yang 
dapat diterima; dan tunas pucuk dan jaringan di sekelilingnya sempuna tetapi biasanya tidak terlihat (BPMBTPH, 
2005). Selama penyimpanan benih akan mengalami kemunduran. Daya berkecambah merupakan parameter akhir 
dalam menentukan tingkat deteriorasi benih (Copeland dan McDonald, 1985). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih dalam penyimpanan, yakni faktor dalam dan faktor luar. 
Faktor dalam terdiri dari jenis dan sifat benih, viabilitas awal benih dan kandungan air benih sedangkan faktor luar 
terdiri dari temperatur, kelembaban, gas di sekitar benih dan mikroorganisme (Sutopo, 2012).

a b.1 b.2

Gambar 1. (a) Keragaan kecambah tomat, (b.1) Kecambah normal, (b.2) Kecambah abnormal
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Tabel 3. Pengaruh Ruang Simpan dan Periode Simpan terhadap Daya berkecambah  (%) Benih Tomat

Periode Simpan (bulan)
Ruang Simpan

Ruangan Kulkas Gudang Benih

0 86,00 a
A

86,00 abc
A

86,00 ab
A

1 91,00 a
A

87,25 ab
A

86,75 ab
A

2 86,25 a
A

91,50 a
A

96,00 a
A

3 87,25 a
A

83,50 abc
A

82,5 b
A

4 87,25 a
A

80,50 bc
AB

77,25 b
B

5 69,00 b
C

76,50 c
B

84,75 b
A

6 86,25 a
A

86,75 ab
A

82,00 b
A

Keterangan:  Angka rerata  yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama (huruf besar) dan pada baris yang sama 
(huruf kecil)  tidak berbeda nyata dengan Uji Tukey pada 0,05.

Persentase Kecambah Abnormal (%)

Tabel 4. Pengaruh Ruang Simpan dan Periode Simpan terhadap Persentase Kecambah  Abnormal  (%) Benih 
Tomat 

Periode Simpan (bulan)
Ruang Simpan

Ruangan Kulkas Gudang Benih

0 14,00 b
A

14,00 ab
A

14,00 ab
A

1 8,25 bc
A

4,5 c
A

7,25 bc
A

2 4,00 c
A

2,25 c
A

2,00 c
A

3 13,00 bc
A

11,25 bc
A

11,5 ab
A

4 10,25 bc
B

18,00 ab
A

20,75 a
A

5 27,25 a
A

21,75 a
A

13,00 ab
B

6 11,25 bc
A

11,50 bc
A

16,50 ab
A

Keterangan:  Angka rerata  yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama (huruf besar) dan pada baris yang sama 
(huruf kecil)  tidak berbeda nyata dengan Uji Tukey pada 0,05.

Persentase kecambah abnormal merupakan persentase kecambah yan tumbuh abnormal selama masa 
pengujian. Kecambah abnormal pada benih tomat (gambar 1.b.2) secara visual antara lain kecambah keseluruhan 
berubah bentuk (gamba, patah, kotiledon muncul sebelum akar primer dari kulit benih, terdiri dari kecambah 
kembar yang menyatu, kuning atau putih, panjang dan kurus, seperti kaca, dan busuk akibat infeksi primer 
(BPMBTPH, 2005).

Tabel 4 menunjukkan terjadi interaksi antara ruang simpan dan periode simpan terhadap daya berkecambah 
benih tomat. Persentase kecambah abnormal secara umum meningkat dengan bertambahnya periode simpan 
disetiap perlakuan ruang simpan. Persentase kecambah abnormal tertinggi terdapat pada periode simpan 5 (lima) 
bulan pada ruang simpan ruangan yaitu sebesar 27,25 %, berbeda nyata lebih tinggi dengan ruang simpan di gudang 
benih sebesar 13,00 %. Manifestasi dari deteriorasi benih dapat dilihat dari meningkatnya kecambah abnormal.
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Laju Pertumbuahan Kecambah  (mg/kecambah) 
Tabel 5 memperlihatkan tidak terjadi interaksi antara periode ruang simpan dan ruang simpan terhadap laju 

pertumbuhan kecambah. Tidak ada perbedaan yang nyata antara periode simpan 0 sampai dengan 6 (enam) bulan 
terhadap laju pertumbuhan kecambah tomat. Laju pertumbuhan kecambah benih bawang daun yang disimpan 8 
(delapan) bulan tidak berbeda nyata dengan benih yang disimpan selama 4 (empat) bulan tetapi berbeda nyata 
lebih tinggi dengan benih yang disimpan selama 12 bulan (Waluyo dkk, 2014).

Tidak ada perbedaan yang nyata antar perlakuan ruang simpan terhadap laju pertumbuhan kecambah. Laju 
pertumbuhan kecambah tertinggi terdapat pada perlakuan ruang simpan kulkas yaitu 1,72263 mg/kecambah. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Gardner et al. (1991) kekuatan semai (laju pertumbuhan) menurun dengan cepat sejalan 
dengan lamanya benih disimpan. Hal ini ditunjukkan dengan kecambah  dari benih lama mempunyai mitokondria 
yang sedikit per satuan bobot dibandingkan mitokondria semai dari biji yang baru. Berkurangnya mitokondria 
menyebabkan laju respirasi berkurang sehingga energi yang diperlukan untuk pertumbuhan juga berkurang. Pada 
suhu rendah, respirasi berjalan lebih lambat dibandingkan pada suhu ruang yang suhunya berfluktuasi.

Tabel 5.  Pengaruh Ruang Simpan dan Periode Simpan terhadap Laju Pertumbuahan kecambah  (mg/kecambah) 
Benih tomat

Perlakuan Laju pertumbuhan kecambag  (mg/kecambah)
Periode simpan (bulan)

0 1,39492 a
1 1,30123 a
2 1,31534 a
3 1,31516 a
4 1,31114 a
5 2,22690 a
6 1,18151 a

Ruang simpan
Ruangan 1,29537 a
Kulkas 1,72263 a

Gudang benih 1,28752 a

Daya Hantar Listrik
Daya hantar listrik adalah salah satu pengujian vigor benih yang secara tidak langsung mengevaluasi tingkat 

kerusakan membran sel pada benih yang telah mengalami deteriorasi. meningkatnya jumlah ion-ion yang terlarut 
dalam rendaman benih akibat dari rusaknya integritas membran sel berkaitan langsung dengan penurunan potensi 
fisiologis benih (Vieira et al. 2008). 

Tabel 6 menunjukkan terjadi interaksi antara periode simpan dan ruang simpan terhadap daya hantar listrik 
(DHL) benih tomat. DHL tertinggi selama periode simpan dan ruang simpan terdapat pada perlakuan 4 (empat) 
bulan simpan pada ruang simpan kulkas, yaitu 212,2818 μS cm-1, tetapi tidak berbeda nyata denganpenyimpanan 
di ruangan dan gudang benih, yaitu masing-masing 202,4823 μS cm-1 dan  197,4466 μS cm-1. Kemunduran benih 
dapat ditengarai secara biokimia dan fisiologi. Indikasi biokimia kemunduran benih dicirikan antara lain penurunan 
aktivitas enzim, penurunan cadangan makanan, meningkatnya nilai konduktivitas. Indikasi fisiologi kemunduran 
benih antara lain penurunan daya berkecambah dan vigor (Tatipata dkk, 2004).
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Tabel 6. Pengaruh Ruang Simpan dan Periode Simpan terhadap Daya Hantar Listrik Benih Tomat (μS cm-1)

Periode Simpan (bulan)
Ruang Simpan

Ruangan Kulkas Gudang Benih
0 150,2154 ab

A
150,2154 abc

A
150,2154 ab

A
1 151,7436 ab

A
35,8404 d

B
54,2423 c

B
2 187,7545 ab

A
184,8918 ab

A
177,0935 ab

A
3 199,6226 a

A
194,6463 ab

A
182,0760 a

A
4 202,4823 a

A
212,2818 a

A
197,4466 a

A
5 133,5365 b

A
115,0247 c

A
119,3885 b

A
6 130,4701 b

A
144,1800 bc

A
141,9836 ab

A
Keterangan:  Angka rerata  yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama (huruf besar) dan pada baris yang sama 

(huruf kecil)  tidak berbeda nyata dengan Uji Tukey pada 0,05.

Panjang Hipokotil  (cm)
Tabel 7 memperlihatkan terjadi interaksi antara ruang simpan dan periode simpan terhadap panjang hipokotil 

benih tomat. Panjang hipokotil terendah terjadi pada periode simpan 4 bulan pada semua perlakuan ruang simpan. 
Menurut Tatipata (2004), bahwa peningkatan kadar air benih selama penyimpanan mendorong aktifnya proses 
metabolisme yaitu respirasi pada benih. Proses respirasi perombakan cadangan makanan pada benih yang terjadi 
secara berkelanjutan menyebabkan persediaan cadangan makanan sebagai substrat untuk mendukung proses 
perkecambahan pada benih semakin berkurang menyebabkan energi yang dihasilkan untuk proses perkecambahan 
menjadi berkurang. 

Tabel 7. Pengaruh Ruang Simpan dan Periode Simpan terhadap Panjang Hipokotil  Benih Tomat

Periode Simpan (bulan)
Ruang Simpan

Ruangan Kulkas Gudang Benih

0 2,6450 ab
A

2,6450 ab
A

2,6450 a
A

1 2,8725 a
A

2,7825 a
A

2,7300 a
A

2 1,7975 c
A

1,6550 d
A

1,7575 c
A

3 2,4100 b
A

2,0600 c
B

2,0650 bc
B

4 1,8425 c
AB

1,6175 d
B

1,9000 bc
A

5 2,6400 ab
A

2,4275 abc
AB

2,2150 b
B

6 2,3325 b
B

2,2900 bc
B

2,6475 a
A

Keterangan:  Angka rerata  yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama (huruf besar) dan pada baris yang sama 
(huruf kecil)  tidak berbeda nyata dengan Uji Tukey pada 0,05.
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KESIMPULAN
Terjadi interaksi antara periode simpan dan ruang simpan terhadap deteriorasi benih tomat. Deteriorasi benih 

tomat tertinggi terjadi pada benih yang disimpan pada ruangan.
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ABSTRACT
The aim of this research is to know the effect of Bioslurry-ABmix fertilizer dosage combination and fertilization 

frequency on growth and production of large chili (Capsicum annuum L.). The experiment was conducted in 
experimental garden of Agriculture Faculty of Hasanuddin University from October 2016 to February 2017. The 
study used a randomized environmental group design (RAK) with 2 factors and repeated as many as 3 replications. 
The first factor is the frequency of fertilization, 3 days once and 6 days. The second factor is 9 combinations of 
fertilizer dosage of Bioslurry-ABmix fertilizer. The results showed that the interaction between the combination 
of Bioslurry-ABmix fertilizer dosage and fertilization frequency (0 mL / L Bioslurry + 20 mL/ L ABmix and 6 
days) had a significant effect on fruit weight per plant on the second harvest (110 HST). Other results showed that 
the treatment of 0 mL / L Bioslurry + 20 mL/L ABmix and 3 days, significantly affect the parameter of number of 
fruit per plant. The combination of Bioslurry-ABmix fertilizer dose significantly affected plant height (200 mL/L 
Bioslurry + 20 mL/L ABmix). The combination of Bioslurry-ABmix fertilizer dosage (200 mL/L Bioslurry + 20 
mL/ L ABmix) had significant effect on observation parameter of productive branch at 57 and 69 HST, number of 
fruits per plant, and fruit weight of deciduous per plant.

Keywords: chilli, liquid organic fertilizer, bioslurry, ABmix

PENDAHULUAN
Cabai (Capsicum annuum L.) merupakan komoditas sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat. Ciri 

dari jenis sayuran ini adalah rasanya yang pedas dan aromanya yang khas, sehingga bagi orang-orang tertentu 
dapat membangkitkan selera makan. Cabai merupakan sayuran yang dikonsumsi setiap saat, maka cabai akan 
terus dibutuhkan dengan jumlah yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan 
perekonomian nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) (2010), rata-rata konsumsi cabai per kapita 
adalah 500 gram/tahun. Jumlah penduduk sebanyak 237.6 juta, Indonesia membutuhkan cabai sebesar 118.800 
ton per tahun (Wahyudi, 2011). Oleh karena itu, perlu peningkatan produksi cabai yang signifikan (Harpenas, A 
dan Dermawan, R., 2011). 

Produktivitas cabai masih jauh di bawah potensi produksi cabai yaitu di atas 10 ton per hektar. Salah satu 
faktor penyebab rendahnya produksi cabai adalah penggunaan pupuk kimia buatan secara terus menerus tanpa 
diiringi dengan pemberian bahan organik yang menyebabkan tanah menjadi tandus dan produktivitas menurun 
serta gangguan hama (Ripangi, 2012). Upaya perbaikan tanah dapat dilakukan dengan pemberian pupuk organik 
disamping tetap memberi pupuk anorganik dengan mengurangi dosisnya. 

Salah satu pupuk organik yang dapat digunakan yaitu Bioslurry dan pupuk anorganik yang dapat digunakan 
yaitu ABmix. Pemberian pupuk Bioslurry dan ABmix pada tanaman cabai besar, diharapkan akan mampu 
meningkatkan produktifitas tanaman ini. Bioslurry menawarkan beberapa manfaat dengan meningkatkan kualitas 
pupuk, mengurangi bau dan patogen. Komposisi Bioslurry bergantung pada beberapa faktor yaitu jenis kotoran 
hewan, manusia, atau bahan baku lainnya, air, dan umur hewan, serta jenis pakan. Komposisi Bioslurry dapat 
terdiri dari 93% air dan 7% bahan kering, dimana 4,5% adalah bahan organik dan 2,5% bahan anorganik. Bioslurry 
juga mengandung 0,36 nitrogen (N), 0,10 % fosfor (P), 3,54 ppm seng (Zn), 0,01 ppm besi (Fe), 132,50 ppm 
mangan (Mn) dan 4,5 ppm tembaga (Cu), yang terakhir telah menjadi faktor terbatas di banyak tanah. Sekitar 
25% sampai 30% bahan organik diubah menjadi biogas selama proses fermentasi anaerobik, sementara sisanya 
tersedia sebagai pupuk kandang (Warnars dan Oppenoorth, 2014). Bioslurry sebagai pupuk organik telah banyak 
digunakan di areal pertanian di Indonesia untuk komoditas sayur-sayuran daun dan buah (tomat, cabai, labu siam, 
timun, dll), umbi (wortel, kentang, dll), pohon buah-buahan (buah naga, mangga, kelengkeng, jeruk, pepaya, 
pisang, dll), tanaman pangan (padi, jagung, singkong) dan tanaman lain (kopi, coklat dan kelapa) (Yudha, 2013). 
Penelitian mengenai pupuk organik cair juga dilakukan oleh Mappanganro (2011) dengan penambahan urin sapi 
yang telah terfermentasi. Penambahan urin sapi yang telah terfermentasi dengan konsentrasi 50 ml/L memberikan 
produksi terbaik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman stroberi dari pada urin sapi konsentrasi 25 ml/L 
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dan tanpa urin sapi. Penelitian mengenai interval pemupukan dilakukan oleh Ismayana (2014) dengan interval 
pemupukan 2, 4, 6 dan 8 hari sekali. Interval waktu pemberian pupuk organik cair urin sapi 6 dan 8 hari sekali 
dapat meningkatkan pertambahan jumlah daun pada tanaman kangkung darat.

Nutrisi ABmix merupakan pupuk anorganik lengkap yang mengandung unsur makro dan mikro. Larutan hara 
stok A umumnya mengandung unsur kalsium nitrat (CaNO3) dan kalium nitrat (KNO3), serta FeEDTA. Untuk 
larutan hara stok B biasanya mengandung kalium dihidrofosfat, ammonium sulfat, kalium sulfat, magnesium 
sulfat, cupri sulfat, zinc sulfat, asam borat, mangan sulfat, dan ammonium hepta molibdat. Semua unsur makro 
dan mikro tersebut diberikan ke tanaman dengan komposisi yang terukur dan seimbang. Kelengkapan kandungan 
nutrisi pupuk ABmix diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta produksi 
tanaman (Resh, 2015). Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pertumbuhan 
dan produksi tanaman cabai besar (Capsicum annuum L.) dengan perlakuan pupuk Bioslurry-ABmix dan interval 
pemupukan.

BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu benih cabai besar varietas Pilar F1 produksi PT East West Seed 

Indonesia, pupuk Bioslurry, pupuk ABmix Hydro J, pestisida organik dan pestisida kimia. Alat yang digunakan 
pada penelitian ini yaitu cangkul, sekop, timbangan, kamera, penggaris, polybag ukuran 30 x 40 cm, pot tray, 
papan sampel, papan perlakuan, dan alat tulis menulis.

Penelitian ini menggunakan rancangan faktorial 2 faktor dengan rancangan acak kelompok sebagai rancangan 
lingkungannya. Faktor pertama yaitu interval pemberian pupuk (W) : W1 = 3 hari sekali, W2 = 6 hari sekali. 
Faktor kedua yaitu pemupukan dengan mengkombinasikan Bioslurry dengan ABmix (P) menjadi 9 kombinasi 
pemupukan yaitu : 

P1 = Kontrol, P2 = 100 mL/L Bioslurry + 0 mL/L ABmix, P3 = 200 mL/L Bioslurry + 0 mL/L ABmix, P4 = 
0 mL/L Bioslurry + 10 mL/L ABmix, P5 = 100 mL/L Bioslurry + 10 mL/L ABmix, P6 = 200 mL/L Bioslurry + 10 
mL/L ABmix, P7 = 0 mL/L Bioslurry + 20 mL/L ABmix, P8 = 100 mL/L Bioslurry + 20 mL/L ABmix, P9 = 200 
mL/L Bioslurry + 20 mL/L ABmix. Sehingga diperoleh 18 kombinasi percobaan yaitu : 

W1P1 W1P2 W1P3 W1P4 W1P5 W1P6 W1P7 W1P8 W1P9 W2P1 W2P2 W2P3 W2P4  W2P5 W2P6  
W2P7 W2P8 W2P9. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali dengan 2 tanaman untuk setiap perlakuan. 
Total unit pengamatan adalah 108 tanaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data tinggi tanaman cabai besar dan sidik ragamnya pada umur 33 HST dan 45 HST menunjukkan bahwa 

interval pemupukan serta interaksinya tidak berpengaruh nyata. Sedangkan perlakuan kombinasi dosis pemupukan 
Biolurry-ABmix berpengaruh nyata. Rata-rata tinggi tanaman pada perlakuan kombinasi dosis pemupukan 
Bioslurry-ABmix 33 HST dan 45 HST dapat dilihat pada tabel 1.

Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi dosis pemupukan Bioslurry-ABmix berpengaruh 
nyata terhadap tinggi tanaman cabai. Meskipun perlakuan frekuensi pemupukan tidak berbeda nyata, tetapi 
terdapat kecenderungan bahwa tinggi tanaman meningkat baik pada frekuensi pemupukan 3 hari sekali maupun 6 
hari sekali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemberian dosis pemupukan Bioslurry-ABmix pada setiap 
perlakuan waktu pemupukan, tinggi tanaman juga semakin tinggi.

Tabel 1. Rata-Rata Tinggi Tanaman Cabai Besar Umur 33 45 HST pada Kombinasi Dosis Pupuk Bioslurry-
ABmix dan Frekuensi Pemupukan (cm)

Waktu/
Pupuk

Tinggi Tanaman 33 HST
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9

(W1) 3.70 4.52 4.70 4.85 5.15 4.58 4.88 5.19 4.92
(W2) 3.51 4.14 4.77 4.51 4.56 4.59 4.90 4.43 5.23

Rata-rata 3.60a 4.33ab 4.73b 4.68b 4.85b 4.58b 4.89b 4.81b 5.07b
Waktu/
Pupuk

Tinggi Tanaman 45 HST
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9

(w1) 5.42 6.26 6.02 6.56 6.83 5.68 6.54 6.92 7.07
(w2) 5.12 5.71 6.27 6.28 6.45 6.37 6.81 5.95 7.25

Rata-rata 5.27 a 5.98ab 6.14ab 6.42b 6.64b 6.03ab 6.68b 6.44b 7.16b
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris (a,b) atau kolom (x,y) yang sama berarti berbeda 

nyata pada taraf uji DMRT 0,05
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Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mahrita (2003) menyatakan semakin tinggi dosis pupuk yang 
diberikan maka kebutuhan nitrogen oleh tanaman semakin terpenuhi. Nitrogen sangat penting bagi pertumbuhan 
tanaman yaitu untuk pembentukan dan pembelahan sel baik daun, batang dan akar. Nitrogen yang terkandung 
pada pupuk ABmix mampu memenuhi kebutuhan nitrogen tanaman cabai pada fase vegetatif. Selain itu nitrogen 
yang berasal dari Bioslurry juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman cabai (Haryati, T., 2006). 
Kartasapoetra (1990) menyatakan bahwa pemberian bahan organik dapat menyebabkan tersedianya zat-zat 
makanan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Bioslurry memiliki kandungan unsur hara makro yang cukup 
tinggi, yang dapat diserap oleh tanaman untuk ditranslokasikan ke seluruh organ tanaman. 

Tabel 2.  Rata-Rata Jumlah Buah Per Tanaman Cabai Besar Umur 110 HST Pada Interval Pemupukan dan 
Kombinasi Dosis Pupuk Bioslurry-ABmix (buah)

Waktu/
Pupuk

Jumlah Buah Per Tanaman 110 HST
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9

(w1) 2.76x
ab 3.21x

b 2.85x
ab 2.49x

ab 2.08x
a 2.59x

ab 3.29x
b 2.28x

ab 2.66x
ab

(w2) 3.08x
b 2.38x

ab 2.00x
ab 2.60x

ab 2.81x
b 1.87x

a 2.6x
ab 3.00x

b 2.33x
ab

Keterangan :  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris (a,b) atau kolom (x,y) yang sama berarti berbeda 
nyata pada taraf uji DMRT 0,05

Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi pemupukan 0 mL/L Bioslurry + 20 mL/L ABmix 
dengan interval pemupukan 3 hari sekali menghasilkan jumlah buah per tanaman yang tinggi dan berbeda nyata 
dengan kombinasi pemupukan 100 mL/L Bioslurry + 0 mL/L ABmix pada interval pemupukan 3 hari sekali. Hal 
ini menunjukkan bahwa pemupukan Bioslurry tanpa dikombinasikan dengan nutrisi ABmix menunjukkan jumlah 
buah yang rendah. Kandungan nutrisi yang rendah terutama kalium pada Bioslurry belum mampu menghasilkan 
produksi yang tinggi tetapi mampu memperbaiki tingkat ketersediaan hara bagi tanaman (Lavina, W., 2014). 
Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa tanaman mampu memberi respon yang baik terhadap peningkatan dosis nutrisi 
ABmix. Hal ini diduga akibat kandungan kalium nitrat, kalium dihidrofosfat, dan kalium sulfat yang tersedia bagi 
tanaman sehingga tanaman mampu menghasilkan produksi yang tinggi (Eichert, T., & Fernández, V., 2012; Resh, 
H., 2015).

Tabel 3.  Rata-Rata Bobot Buah Per Tanaman Cabai Besar Umur 110 HST Pada Interval Pemupukan dan 
Kombinasi Dosis Pupuk Bioslurry-ABmix (g)

Waktu
Bobot Buah Per Tanaman 110 HST

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9
(w1) 6.41x

b 7.07y
b 5.95x

b 5.24x
ab 4.15x

a 5.60x
ab 7.18x

b 5.06x
ab 5.63x

ab

(w2) 7.29x
b 5.25x

ab 4.57x
ab 5.79x

b 6.08y
b 4.03x

a 5.57x
ab 6.72y

b 4.96x
ab

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris (a,b) atau kolom (x,y) yang sama berarti berbeda 
nyata pada taraf uji DMRT 0,05

Tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi pemupukan 0 mL/L Bioslurry + 0 mL/L ABmix dan 
interval pemupukan 6 hari menghasilkan bobot buah per tanaman yang tinggi dan berbeda nyata dengan kombinasi 
pemupukan 100 mL/L Bioslurry + 10 mL/L ABmix dengan interval pemupukan 3 hari dan kombinasi pemupukan 
200 mL/L Bioslurry + 10 mL/L ABmix dengan interval pemupukan 6 hari. Pemberian Bioslurry-ABmix dengan 
konsentrasi yang tepat mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan untuk perkembangan optimal tanaman 
terutama pada buah. Jika buah tanaman berkembang dengan baik maka bobot buah dari tanaman meningkat (Tabel 
2). Pembentukan buah dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara di dalam tanah, terutama phosphor serta unsur-
unsur lain yang berperan dalam pembentukan buah (Nurul Aini, 1999); Roki, S., et al. (2015).

Tabel 4.  Rata-Rata Bobot Buah Gugur Per Tanaman Cabai Besar Pada Kombinasi Dosis Pupuk Bioslurry-
ABmix

Waktu
Bobot Buah Gugur Per Tanaman

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9
(w1) 7.75 9.95 9.52 11.72 10.53 9.85 10.20 9.29 12.82
(w2) 7.79 6.49 10.35 10.39 10.97 9.45 11.72 8.18 11.86

Rata-rata 7.77a 8.22ab 9.94ab 11.06b 10.75b 9.65ab 10.96b 8.73ab 12.34b
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris (a,b) atau kolom (x,y) yang sama berarti berbeda 

nyata pada taraf uji DMRT 0,05
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Buah gugur disebabkan tingginya curah hujan yang terjadi pada periode penelitian Oktober-Desember. Curah 
hujan yang tinggi tersebut mengakibatkan tingginya buah gugur akibat busuk buah. Hasil uji lanjut menunjukkan 
bahwa perlakuan dosis kombinasi pemupukan 0 mL/L Bioslurry + 0 mL/L ABmix menghasilkan bobot buah 
gugur yang terendah yaitu (7,77) dan perlakuan dosis kombinasi pemupukan 200 mL/L Bioslurry + 20 mL/L 
ABmix memberikan bobot buah jatuh yang tertinggi dan berbeda nyata dengan kontrol. Tabel 4 menunjukkan 
bahwa semakin tinggi dosis kombinasi perlakuan Bioslurry-ABmix menghasilkan bobot buah gugur yang lebih 
tinggi baik pada frekuensi pemupukan 3 hari sekali maupun 6 hari sekali. Hal ini menunjukkan bahwa curah hujan 
yang tinggi dapat mengakibatkan tingginya kehilangan produksi cabai. Meskipun perlakuan mampu menghasilkan 
bobot buah yang tinggi, tetapi belum mampu bertahan terhadap busuk buah akibat curah hujan yang tinggi.

 
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa:
Terdapat interaksi yang nyata pada aplikasi pupuk Bioslurry-ABmix terhadap komponen jumlah buah per 1. 
tanaman yaitu pada perlakuan 0 mL/L Bioslurry + 20 mL/L ABmix dengan interval pemupukan 3 hari 
dan interaksi yang sangat nyata terhadap komponen bobot buah per tanaman yaitu pada perlakuan 0 mL/L 
Bioslurry + 20 mL/L ABmix dengan interval pemupukan 6 hari.
Aplikasi kombinasi dosis Bioslurry-ABmix memberikan pengaruh nyata pada komponen tinggi tanaman, dan 2. 
memberikan pengaruh sangat nyata pada komponen jumlah cabang produktif yaitu pada perlakuan kombinasi 
dosis 200 mL/L Bioslurry + 20 mL/L ABmix serta jumlah buah gugur per tanaman dan bobot buah gugur per 
tanaman.
Aplikasi interval pemupukan memberikan pengaruh nyata pada komponen jumlah cabang produktif yaitu 3. 
pada interval 3 hari sekali.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal
Nurul Aini.1999. Pengaruh Tingkat dan Fase Pemberian Air Terhadap Tingkat Kerontokan Buah Pada 10 Kultivar 

Tanaman Lombok Besar (Capsicum annuum L). Dalam Agrivita Vol.21 No.1 Juli - September 1999. (ISSN 
0126-0537). Jurnal Ilmu Pertanian Fak. Pertanian Unibraw. Malang.

Roki, S., et al. (2015). Pertumbuhan dan Hasil Cabai Merah (Capsicum annuum L) pada Andisol dengan Pemberian 
Berbagai Sumber Pupuk Organik dan Jenis Endomikoriza. J.Floratek, 10(2), 34-43.

Buku
Eichert, T., & Fernández, V. 2012. Uptake and Release of Elements by Leaves and Other Aerial Plant Parts 

Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants (Third Edition) (pp. 71-84). San Diego: Academic Press.

Harpenas, A., & Dermawan, R. (2011). Budi Daya Cabai Unggul (3 ed.). Jakarta: PT Niaga Swadaya.

Haryati, T. 2006. Biogas: Limbah Peternakan Yang Menjadi Sumber Energi Alternatif. Wartazoa Th. 2006. Balai 
Penelitian Ternak, Bogor. (10 September 2013)

Kartasapeotra. 1990. Teknologi Budidaya Tanaman Pangan di Daerah Tropik. Jakarta Bina Aksara.

Lavinia Warnars dan Harrie Oppenoorth. 2014. A study on bioslurry results and uses. Buku Paket. Terbit Maret 
2014.

Mahrita. 2003. Pengaruh pemupukan N dan waktu pemangkasan pucuk terhadap pertumbuhan dan hasil 
kacang nagara. Agriscieentiae (2) Agustus 2003. Banjarbaru : Fakultas Pertanian Universitas Lampung 
Mangkurat.

Resh, H. 2015. Hydroponics for the Home Grower. CRC Press. New York.

Ripangi, A. 2012. Budidaya Cabai. Javalitera. Yogyakarta.

Syukur, Yunianti R, dan R Dermawan. 2016. Budidaya Cabai Panen Setiap Hari. Penebar Swadaya. Jakarta.

Internet
BPS (2010). Data Produksi, Konsumsi, dan Impor Cabai. www.bps.go.id



Pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT ) Cabai 
di Lahan Kering Masam

Rini Murtiningsih, Astri W. Wulandari,dan Ineu Sulastrini
Balai Penelitian Tanaman Sayuran

Jalan Tangkuban Parahu No. 517, Lembang-Bandung Barat 40391
email korespondensi: rinimur05@yahoo.com

ABSTRACT
Identification of pests and diseases attacking chili pepper cultivated in dry acid soil was conducted using 

two different methods, i.e. survey and field observation. The survey was conducted in two districts of West Java 
Province, i.e. Bogor and Sumedang from May to August 2016. During the survey, various insect pests were 
found attacking chili pepper crops, namely Thrips sp., Bemisia sp., Myzus persicae, Bactrocera sp., Spodoptera 
litura. Additionally, various chili pepper’s diseases also found during the survey, i.e. anthracnose, Fusarium wilt, 
and diseases caused by various viruses (CMV, PVY, CVMV, TMV and Gemini); moreover, each crop might be 
infected by more than one type of virus. Field observation was conducted on the chili pepper grown in the dry acid 
soil area located in the district of Subang, West Java Province from August to December 2016. The result shows 
that chili pepper crop was attacked by various pests i.e. Thrips sp., Bemisia sp., Myzus persicae, Bactrocera sp., 
and Spodoptera litura. The crop was also attacked by anthracnose, Fusarium wilt, and various viruses (CMV, 
PVY, CVMV, TMV and Gemini). The chili pepper’s yield was higher on the crop controlled with chemical than 
in plant that was left uncontrolled.

Keywords: chili pepper, pests and diseases, dry acid soil

PENDAHULUAN
Tanaman cabai merah (Capsicum annuum L.) termasuk salah satu komoditas sayuran yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi dan penting untuk pengendalian inflasi, sehingga stabilitas produksi dan harga komoditas ini 
sangat diperlukan (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2011). 

Tanaman tersebut mampu beradaptasi pada lingkungan yang luas. Tanaman ini dapat tumbuh di dataran 
rendah maupun dataran tinggi sampai ketinggian 1400 m di atas permukaan laut (dpl) (Sumarni & Muharam, 
2005). Tanaman sayuran dataran tinggi umumnya dibudidayakan di lahan berbukit-bukit di ketinggian di atas 
700 m dpl. Tanah di kawasan tersebut umumnya termasuk ordo Andisol, dan mempunyai curah hujan tinggi 
(rata-rata 2800-3300 ml per tahun) serta suhu udara 16-22oC (Haryati, 2014). Budidaya sayuran di dataran tinggi 
menghadapi kendala teknis antara lain tingginya resiko terjadinya erosi akibat curah hujan dan kemiringan tanah 
yang tinggi, tingginya resiko pencucian hara akibat permeabialitas tanah yang tinggi, hambatan perakaran akibat 
dangkalnya lapisan solum tanah serta tingginya pencemaran air dan tanah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
untuk menanggulangi masalah teknis tersebut adalah dengan melakukan pemberoan lahan sepanjang tahun, 
pemilihan komoditas sayuran yang mempunyai perakaran dangkal, serta pengelolaan bahan organik (Haryati, 
2014). Hal tersebut sulit untuk diterapkan di Indonesia karena akan mempengaruhi kehidupan petani sayuran dan 
pemenuhan kebutuhan konsumen akan produk sayuran, apalagi kebutuhan pangan semakin meningkat akibat laju 
pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,28% pertahun (Wahyunto dan Shofiyati, 2012). 

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan cabai setiap tahunnya, maka peningkatan produksi cabai 
merah perlu dilakukan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, apalagi produktivitas cabai merah di Indonesia 
masih rendah yaitu 6,7 ton/ha. (Sumarni & Muharam, 2005). Pengembangan budidaya tanaman cabai di berbagai 
daerah di Indonesia dilakukan untuk menunjang program ekstensifikasi tersebut. Pencetakan lahan budidaya 
tanaman telah diarahkan ke lahan-lahan kering di luar pulau Jawa, yang umumnya tergolong lahan marginal seperti 
Ultisol, Oksisol dan Inceptisol (Setyorini et al. 2007). Tanah podzolik merah kuning (Ultisols) di Indonesia sangat 
potensial untuk dikembangkan sebagai daerah budidaya tanaman karena mencapai luas 47,526 juta Ha atau 24.9% 
dari luas daratan Indonesia (Mulyadi & Soepraptohardjo, 1975). 

Tanaman cabai merah di Indonesia umumnya ditemukan di jenis tanah mediteran dan Aluvial yang mempunyai 
tipe iklim D3/E3 (0-5 bulan basah dan 4-6 bulan kering). Namun demikian tanaman ini dapat dibudidayakan di 
hampir semua jenis tanah dan di berbagai tipe iklim, hanya saja diperlukan perlakuan khusus untuk mendapatkan 
hasil optimal (Sumarni & Muharam, 2005). Hal tersebut menunjukkan adanya peluang pengembangan cabai merah 
di lahan marginal, termasuk di lahan kering masam.
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Tanah marginal kering masam mempunyai sifat-sifat khusus antara lain miskin unsur hara, mempunyai 
permeabilitas dan daya menahan air yang rendah sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air 
untuk tanaman (Notohadiprawiro, 1986). Oleh karena itu penelitian tentang budidaya tanaman di lahan kering 
masam umumnya difokuskan untuk mengetahui input energi yang diperlukan untuk meningkatkan kesuburan 
tanah kering masam. Penelitian tentang budidaya tanaman cabai di lahan kering masam terutama lahan podzolik 
merah kuning (PMK) telah banyak dilakukan, antaralain di Jambi (Duaja & Saputra, 2009; Halis et al., 2008; 
Ichwan, 2007; Paiman, 2007), Kalimantan Barat (Erpina et al., 2013). Penelitian tersebut umumnya ditujukan untuk 
meningkatkan pertumbuhan cabai di lahan kering masam terutama lahan PMK, antara lain dengan menggunakan 
cendawan mikoriza arbuskular (Halis et al., 2008; Duaja & Saputra, 2009), penggunaan trichokompos (Ichwan, 
2007), atau untuk mengetahui varietas cabai yang cocok di tanam di lahan PMK (Paiman, 2007). Namun demikian, 
penelitian tentang organisme pengganggu tanaman (OPT) cabai lahan kering masam belum banyak dilakukan. 

Kondisi lingkungan dan ikllim tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan tanaman, tapi juga mempengaruhi 
serangan OPT pada tanaman. Tanaman yang ditanam di lahan sub-optimal seperti di lahan kering masam yang 
minim unsur hara diduga mengalami pertumbuhan yang tidak optimal dan menjadi lebih peka terhadap serangan 
OPT. Oleh karena itu informasi tentang OPT cabai di lahan kering masam sangat diperlukan. Penelitian ini dilakukan 
untuk menginventarisasi OPT cabai di lahan kering masam. Data OPT cabai di lahan kering masam diperlukan 
untuk menyusun program pengendalian organisme pengganggu tanaman cabai yang tepat untuk diaplikasikan 
di lahan kering masam sehingga produksi cabai di lahan kering masam dapat optimal. Penelitian dilakukan di 
Propinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu sentra produksi tanaman cabai di Indonesia dan beberapa wilayah 
di propinsi tersebut mempunyai jenis tanah yang termasuk lahan kering masam (Suminta, 1966). 

BAHAN DAN METODE
Pengumpulan data OPT cabai di lahan kering masam dilakukan melalui dua kegiatan yaitu survei pengelolaan 

organisme pengganggu tanaman cabai di sentra pertanaman cabai yang ditanam di lahan kering masam di Jawa 
Barat dan inventarisasi OPT tanaman cabai di lahan kering masam.

Survei pengelolaan organisme pengganggu tanaman cabai di sentra pertanaman cabai 
yang ditanam di lahan kering masam di Jawa Barat

Survei OPT cabai di lahan kering masam akan dilakukan di 2 Kabupaten di Jawa Barat yang mempunyai lahan 
kering masam yang ditetapkan secara sengaja yaitu di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sumedang. Dua kabupaten 
tersebut dipilih berdasarkan informasi awal dari Peta Tanah Tindjau Propinsi Djawa Barat (Suminta, 1966). 
Selanjutnya, di setiap kabupaten tinjau di tetapkan 2 kecamatan tinjau, dan di setiap kecamatan tinjau ditetapkan 
2 desa tinjau. Dua lahan pertanaman di setiap desa tinjau di tetapkan untuk lokasi survey (Tabel 1). Penentuan 
kecamatan, desa dan lahan tinjau di Kabupaten Bogor dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Balai 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K X) Cigudeg Kabupaten Bogor. Survey dilakukan di dua 
kecamatan di Kabupaten Bogor (Kecamatan Sukajaya dan Cigudeg). Sedangkan, penentuan kecamatan, desa dan 
lahan tinjau di Kabupaten Sumedang dilakukan berdasarkan informasi awal yang diperoleh Laporan Tahunan 2015 
Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang dan dilanjutkan komunikasi dengan petugas 
penyuluh lapangan di kecamatan yang ditinjau. Survei dilakukan pada tanggal 11 dan 12 Mei 2016 di Kabupaten 
Bogor dan tanggal 22 dan 23 Agustus 2016 di Kabupaten Sumendang. 

Data yang dikumpulkan meliputi umur tanaman, varieatas cabai yang dibudidayakan, sistem budidaya 
(pupuk dan pestisida yang diaplikasikan, serta cara aplikasinya), jenis OPT, populasi OPT (untuk hama), intensitas 
serangan (untuk penyakit), data musuh alami, serta informasi tentang pengendalian OPT setempat. 

Dari setiap lahan pertanaman cabai yang disurvei, diambil 3-10 sampel daun cabai yang menunjukkan gejala 
serangan virus (belang, mosaik, daun menguning, tulang daun menebal dan terjadinya malformasi pada tanaman 
cabai), dan kemudian dibawa ke Laboratorium Virologi BALITSA untuk diidentifikasi menggunakan metode 
ELISA.

Inventarisasi OPT tanaman cabai di lahan kering masam
Inventarisasi OPT tanaman cabai dilakukan pada pertanaman cabai yang ditanam di lahan kering masam 

seluas 600 m2 di Desa Kasomalang Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat. Lahan tersebut termasuk lahan 
kering masam dengan pH 4 dan merupakan bekas lahan pertanaman ketela pohon. Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah petak berpasangan dengan 5 petak ulangan. Dua perlakuan yang digunakan adalah dengan dan 
tanpa pestisida. Petak perlakuan yang digunakan berukuran 49.5 m2 yang terdiri atas 4 bedeng berukuran lebar 1 
m, panjang 9 m dan tinggi 30 cm. Kegiatan penelitian dilakukan mulai bulan April-November 2016. 
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Tanaman cabai dibudidayakan menggunakan sistem budidaya tanaman yang umum dilakukan oleh petani 
cabai di Lembang karena tidak ada petani yang berusaha tani cabai di sekitar lokasi penelitian. Bibit cabai berumur 
satu bulan ditanam secara double row pada bedengan yang telah ditutup mulsa dengan jarak tanam 50 x 70 cm, 
sehingga dalam satu petak perlakuan terdapat 144 tanaman. Pupuk dasar berupa pupuk kandang ayam dengan 
dosis 20 ton/ha dan pupuk NPK sebanyak 7 gram/lubang tanam diaplikasikan seminggu sebelum tanam. Pupuk 
susulan berupa NPK dengan konsentrasi 1 kg/200 L air, diberikan setiap 10 hari sekali dengan dicorkan pada 
setiap tanaman. Dosis pupuk susulan adalah 200 mL larutan pupuk/tanaman. Pada perlakuan dengan pestisida, 
aplikasi pestisida dilakukan seminggu sekali, sedangkan pada perlakuan tanpa pestisida, tidak dilakukan aplikasi 
pestisida. 

Pengamatan dilakukan pada saat tanaman di pesemaian, fase vegetative, fase generative dan saat panen. 
Pengambilan sampel OPT dilakukan dengan dua metode yaitu menggunakan pitfall trap untuk mengetahui jenis 
OPT tanah dan metode pengamatan langsung pada tanaman untuk mengetahui jenis OPT yang ada pada tajuk 
tanaman. Data yang dikumpulkan meliputi jenis OPT, populasi OPT (untuk hama), intensitas serangan (untuk 
penyakit) menggunakan sistem skoring dan data musuh alami. Selain itu pada saat tanaman berumur 80 hari setelah 
tanam, sampel daun cabai yang menunjukan gejala serangan virus dikumpulkan dan dibawa ke Laboratorium 
Virologi Balitsa untuk diidentifikasi menggunakan metode ELISA.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil survey di Kabupaten Bogor dan Sumedang, Propinsi Jawa Barat, ditemukan bahwa tanaman 

cabai dapat ditanam di lahan kering masam dengan pH 4-5. Wawancara terhadap petani yang membudidayakan 
cabai di lahan kering masam menunjukkan bahwa tidak terdapat perlakuan khusus yang dilakukan petani dalam 
produksi cabai di lahan kering masam. Tidak semua petani menggunakan kapur untuk meningkatkan pH tanah. 

Berbagai jenis OPT ditemukan menyerang tanaman cabai di lahan kering masam, baik berupa hama (Thrips 
sp., Bemisia sp., Myzus persicae, Bactrocera sp., dan Spodoptera litura) maupun penyakit yaitu penyakit antraknos, 
layu yang disebabkan oleh Fusarium sp. dan penyakit yang disebabkan oleh virus. Berdasarkan identifikasi di 
laboratorium Virologi, Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang, ditemukan bahwa pertanaman cabai di lahan 
kering masam di Kabupaten Bogor dan Sumedang terinfeksi oleh CMV, PVY, CVMV, TMV dan Gemini; selain 
itu tanaman cabai dapat terinfeksi oleh lebih dari satu jenis virus.

Hasil pengujian dengan ELISA menunjukkan sampel daun cabai dari Kabupaten Bogor terinfeksi lebih dari 
satu jenis virus. Jumlah sampel yang terinfeksi virus berkisar antara 10,00% sampai 85,71%. Rata-rata infeksi 
virus oleh CMV sebesar 27,5%, PVY 52,79%, CVMV 34,70%, TMV 40,77% dan Gemini 45,12% (Tabel 1). 
Infeksi campuran hampir merata di semua lokasi survey (Tabel 1).

Hasil yang sama juga diperlihatkan pada sampel daun cabai yang diperoleh dari hasil survey di pertanaman 
cabai di Kabupaten Sumedang. Data menunjukkan, tanaman cabai terinfeksi lebih dari satu jenis virus. Jumlah 
sampel yang terinfeksi virus berkisar antara 10,00% sampai 100%. Rata-rata infeksi virus oleh CMV sebesar 
38.67%, PVY 17.33%, CVMV 38.86%, TMV 50.28% dan Gemini 41.71% (Tabel 2). Infeksi campuran hampir 
merata di semua lokasi survei kecuali pada lokasi ketiga hanya terinfeksi virus tunggal yaitu TMV.
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Tabel 1. Rata-rata infeksi virus pada sampel daun cabai di Kabupaten Bogor 

No Lokasi survey
Jumlah sampel terinfeksi/Jumlah sampel yang diuji/persentasi infeksi (%)

CMV PVY CVMV TMV Gemini
1 Kp. Cibarani

Ds. Pasirmadang
Kec. Sukajaya

3/10 (30) 2/10 (20) 3/10 (30) 2/10 (20) 5/10 (50)

2 Kp. Cibarani
Ds. Pasirmadang
Kec. Sukajaya

0/3 (0) 2/3 (66,67) 1/3 (33,33) 1/3 (33,33) 2/3 (66,67)

3 Kp. Lebak
Ds. Cisarua
Kec. Sukajaya

5/10 (50) 7/10 (70) 6/10 (60) 6/10 (60) 5/10 (50)

4 Kp. Lebak
Ds. Cisarua
Kec. Sukajaya

0/7 (0) 6/7 (85.71) 1/7 (14.28) 3/7 (42.86) 1/7 (14.28)

5 Kp. Susukan
Ds. Banyuwangi
Kec. Cigudeg

2/10 (20) 6/10 (60) 5/10 (50) 6/10 (60) 5/10 (50)

6 Kp. Susukan
Ds. Banyuwangi
Kec. Cigudeg

1/10 (10) 6/10 (60) 2/10 (20) 3/10 (30) 6/10 (60)

7 Kp. Baru Tujuh
Ds. Cigudeg
Kec. Cigudeg

0/10 (0) 5/10 (50) 5/10 (50) 4/10 (40) 4/10 (40)

8 Kp. Pasirwangi
Ds. Cigudeg
Kec. Cigudeg

0/10 (0) 1/10 (10) 2/10 (20) 4/10 (40) 3/10 (30)

Rata-rata infeksi virus target 27,5 52,79 34,70 40,77 45,12

Dari pertanaman cabai yang sengaja ditanam di lahan kering masam di Kecamatan Kasomalang, Kabupaten 
Subang, Provinsi Jawa Barat, diambil sampel daun cabai berdasarkan gejala yang nampak pada pengamatan ke 
80 hari setelah tanam. Hasil uji Elisa yang dilakukan pada 6 sampel daun cabai tersebut menunjukkan bahwa 
sampel daun terinfeksi kombinasi virus CMV, PVY, CVMV, TMV, dan geminivirus mencapai 100%. Pada saat 
pengamatan ditemukan kutudaun dan Bemisia sp. yang merupakan vektor virus cabai.

Berdasarkan hasil kegiatan baik yang dilakukan di Kabupaten Bogor, Sumedang, dan Kabupaten Subang, 
terlihat bahwa infeksi virus baik secara tunggal maupun secara bersamaan dapat menyerang tanaman cabai yang 
ditanam di lahan kering masam. Serangan virus berbeda secara bersamaan pada tanaman cabai juga ditemukan oleh 
Trisno (2010), yang melaporkan ditemukannya empat jenis virus (Begomovirus, CMV, ChiVMV dan Pepper Mild 
Mottle Virus (PMMV)) pada tanaman cabai yang menunjukkan gejala kuning keriting dan cupping di Sumatera 
Barat. Infeksi lebih dari satu jenis virus cabai (CMV, ChiVMV dan TMV) juga ditemukan pada pertanaman cabai 
yang menunjukkan gejala mosaik di Kecamatan Payangan, Bali (Sukada et al., 2014).
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Tabel 2. Rata-rata infeksi virus pada sampel daun cabai di Kabupaten Sumedang

No Lokasi survey
Jumlah sampel terinfeksi/Jumlah sampel yang diuji/persentasi infeksi (%)

CMV PVY CVMV TMV Gemini
1 Kp. Cijelag

Ds. Palabuan 2/10 (20) 0/10 (0) 2/10 (20) 4/10 (40) 2/10 (20)

2 Kp. Cikedok
Ds. Situraja 6/10 (60) 1/10 (10) 8/10 (80) 7/10 (70) 9/10 (90)

3 Kp. Cikedok
Ds. Situraja 0/10 (0) 0/10 (0) 0/10 (0) 6/10 (60) 0/10 (0)

4 Kp. Cimedang Hilir
Ds. Cilengkrang 1/10 (10) 0/10 (0) 1/10 (10) 5/10 (50) 2/10 (20)

5 Kp. Cimedang Hilir
Ds. Cilengkrang 1/2 (50) 0/2 (0) 1/2 (50) 0/2 (0) 2/2 (100)

6 Kp. Cikawung
Ds. Sukajadi 0/5 (0) 1/5 (20) 1/5 (20) 3/5 (60) 1/5 (20)

7 Kp. Karang anyar
Ds. Pasirgaram 1/9 (11,11) 1/9 (11,11) 1/9 (11,11) 3/9 (11,11) 3/9 (11,11)

8 Kp. Karang anyar
Ds. Pasirgaram 7/10 (70) 0/10 (0) 7/10 (70) 5/10 (50) 2/10 (20)

Rata-rata infeksi virus target 38,67 17,33 38,86 50,28 41,71

Terdapat berbagai gejala tanaman yang terserang virus yang ditemukan selama kegiatan penelitian seperti 
terlihat pada Gambar 1. Variasi gejala serangan virus yang ditemukan di pertanaman cabai dapat terjadi karena 
pengaruh berbagai faktor, diantaranya konsentrasi virus, faktor lingkungan, faktor genetik tanaman (Matthews, 
1992), infeksi strain virus yang berbeda, pengelolaan pertanaman dan faktor lingkungan (Polston & Anderson, 
1997). Jamsari et al. (2008) menyatakan bahwa seringkali penyakit yang disebabkan oleh virus di pertanaman cabai 
sulit ditentukan penyebabnya, karena infeksi virus yang berbeda dapat menimbulkan gejala yang hampir sama. 
Penentuan penyebab penyakit menjadi semakin sulit apabila terjadi infeksi beberapa virus secara bersamaan. 

Beberapa gejala yang ditemukan di pertanaman cabai yang terinfeksi oleh virus antara lain: tulang daun 
menebal, tepi daun menggulung ke atas dan helaian daun bewarna kuning cerah (Sulandari et al., 2006), gejala 
belang, mosaik, daun menguning, tulang daun menebal dan terjadinya malformasi pada tanaman cabai (Jamsari et 
al., 2008), gejala yang kompleks seperti mosaik, kuning, keriting, cupping, daun kecil-kecil, tulang daun menebal 
dan tanaman menjadi kerdil pada tanaman cabai di Sumatera Barat (Trisno, 2010).

Gambar 1. Gejala tanaman cabai yang terinfeksi oleh virus

Identifikasi terhadap OPT yang menyerang tanaman cabai yang ditanam di lahan kering masam juga dilakukan 
di tanaman yang sengaja di tanam di lahan kering masam di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Terdapat 
dua perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pertanaman yang diaplikasi dengan pestisida kimia 
untuk mengendalikan OPT dan pertanaman yang tidak diaplikasi dengan pestisida kimiawi. Kedua perlakuan ini 
digunakan tidak untuk membandingkan antar perlakuan, namun untuk mengantisipasi tingginya kerusakan tanaman 
akibat serangan yang dapat menyebabkan identifikasi OPT tidak dapat dilakukan pada fase akhir pertumbuhan 
tanaman.
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Gambar 2. Jumlah serangga hama per petak perlakuan

Hasil pengamatan menunjukan tanaman diserang oleh berbagai jenis hama diantaranya Thrips sp., Bemisia 
sp., Myzus persicae (Gambar 2 dan 3), Empoasca sp. (Gambar 3), Bactrocera sp. (Tabel 5), dan Spodoptera litura. 
Spodoptera litura ditemukan di lahan pertanaman namun dalam populasi yang sangat rendah, sehingga datanya 
tidak dicantumkan dalam laporan ini. 

Gambar 3. Jumlah serangga hama yang terperangkap pada yellow trap

Kutudaun (M. persicae) dan Bemisia sp. merupakan vektor berbagai jenis virus yang menyerang tanaman 
cabai. Berdasarkan uji laboratorium pada sampel daun cabai diambil secara acak dan berdasarkan gejala yang 
nampak pada pengamatan ke 80 hari setelah tanam ditemukan berbagai jenis virus yang menyerang tanaman cabai, 
yaitu CMV, PVY, CVMV, TMV dan Gemini. Hasil uji Elisa menunjukkan sampel daun terinfeksi virus campuran 
mencapai 100%. 

Hasil pengamatan terhadap artropoda tanah yang terperangkap dalam pitfall trap menunjukkan adanya 
berbagai jenis artropoda tanah yang hidup di pertanaman cabai yang ditanam di lahan kering masam (Tabel 3). 
Tidak dapat perbedaan nyata antara jumlah artropoda tanah di lahan yang diaplikasi dengan pestisida kimia dengan 
yang tidak diaplikasi dengan pestisida kimia. Anggota famili Acridiade juga ditemukan terperangkap dalam pitfall 
trap namun dalam populasi yang rendah sehingga tidak dicantumkan dalam Tabel.
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Tabel 3. Rata-rata jumlah artropoda terperangkap pada dalam pitfall trap

Perlakuan/
Jumlah organisme pada pengamatan … MST

III IV V X XI XII
Formicidae A
A 11,3 ± 5,2 11,8 ± 3,7 10,3 ± 2,0 8,6 ± 2,1 10,3 ± 1,2 11,2 ± 2,6
B 11,5 ± 1,9 6,2 ± 0,5 6,9 ± 1,7 11,1 ± 3,4 7,0 ± 2,1 9,1 ± 2,6
 ns ns Ns ns ns ns
Formicidae B
A 1,1 ± 0,3 0,4 ± 0,2 0,3 ± 0,2 1,2 ± 0,4 3,1 ± 0,4 2,8 ± 0,4
B 2,0 ± 0,6 2,5 ± 1,3 0,2 ± 0,2 1,1 ± 0,5 2,1 ± 0,5 2,4 ± 0,7

ns ns Ns ns ns ns
Grylotalpa
A 1,0 ± 0,0 2,3 ± 0,9 1,2 ± 0,4 2,5 ± 0,7 2,2 ± 0,5 1,4 ± 0,6
B 1,2 ± 0,5 1,6 ± 0,9 2,1 ± 0,4 1,5 ± 0,5 1,9 ± 0,4 1,0 ± 0,5
 ns ns Ns ns ns ns
Arachnidae
A 0,2 ± 0,2 0,4 ± 0,3 1,1 ± 0,5 0,3 ± 0,3 1,4 ± 0,4 0,8 ± 0,2
B 0,7 ± 0,4 0,3 ± 0,2 0,2 ± 0,2 0,3 ± 0,1 1,3 ± 0,4 0,8 ± 0,4

ns ns Ns ns ns ns
Labiduridae
A 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,2 ± 0,1 0,6 ± 0,4 0,5 ± 0,3
B 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,1 ± 0,1 1,0 ± 0,2 0,9 ± 0,3 0,5 ± 0,3
 ns ns Ns ** ns ns
Paederus sp.
A 1,6 ± 0,7 4,4 ± 0,7 4,2 ± 1,4 2,2 ± 1,3 1,2 ± 0,7 1,7 ± 1,0
B 2,8 ± 0,8 3,6 ± 1,0 3,2 ± 0,6 2,7 ± 1,5 1,3 ± 0,5 1,6 ± 0,5
 ns ns Ns ns ns ns

Hasil produksi tanaman cabai yang ditanam pada lahan kering masam sangat rendah yaitu 11,08 kg/plot 
atau 2,24 ton/ha pada pertanaman yang diaplikasi dengan pestisida kimia dan 0,9 kg/plot atau 0,2 ton/ha pada 
pertanaman yang tidak diaplikasi dengan pestisida kimia (Tabel 4). Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukan 
upaya budidaya khusus untuk meningkatkan produksi cabai di lahan kering masam. Produksi cabai di lahan kering 
masam tidak dapat mencapai optimal apabila dilakukan menggunakan cara budidaya yang umum dilakukan petani 
cabai di lahan optimal.

Tabel 4. Rata-rata hasil panen buah cabai dan persentase buah cabai yang terserang lalat buah dan antraknose

Perlakuan Panen per petak (kg) buah rusak karena serangan 
lalat buah

buah rusak karena serangan 
antraknose

A 11,08 ± 2,2 1,6 ± 0,5 3,03 ± 0,2
B 0,9 ± 0,1 7,5 ± 2,6 4,9 ± 2,7
 * * ns

KESIMPULAN
Berbagai jenis hama ditemukan menyerang tanaman cabai yang ditanam di lahan kering masam, diantaranya 1. 
Thrips sp., Bemisia sp., Myzus persicae, Empoasca sp., Bactrocera sp., dan Spodoptera litura.
Berbagai jenis penyakit ditemukan menyerang tanaman cabai yang ditanam di lahan kering masam, diantaranya 2. 
penyakit antraknos, layu yang disebabkan oleh Fusarium sp. dan penyakit yang disebabkan oleh virus.
Terdapat lima jenis virus yang menginfeksi pertanaman cabai di lahan kering masam di Kabupaten Bogor, 3. 
Sumedang dan Subang, yaitu CMV, PVY, CVMV, TMV dan Gemini dengan tingkat infeksi yang bervariasi 
antara 17,33-52,79%. 
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ABSTRACT
Increasing the productivity of shallot should be supported by the availability of new high yielding high yielding 

varieties through breeding programs. Shallot breeding activities have been plagued by the limited genetic diversity 
of shallot. One way to increase the diversity of shallot is by hybridization. The main purpose of this research is to 
improve shallot varieties and to know the success rate of several shallot genotypes hybridization. This research 
was conducted at Institute Vegetable Research Indonesia, Lembang, Bandung from June to December 2016. The 
cross is done with genetic source as elder crosses coming from 16 genotypes of shallot such as Sembrani (A1), 
Maja Cipanas (A2 ), Trisula (A3), Katumi (A4), Kuning (A5), Bima Brebes (A6), Bali Karet (A7), Pancasona 
(A8), Kramat-1 (A9), Mentes (A10), TSS Agrihorti 1 (A11), Bauji (A12), Betanis (A13), Biru Lancor (A14), Crog 
Kuning (A15) and Kramat-2 (A16). The results showed that 1) yielded 23 combinations of shallot hybridization, 
with the average percentage of hybridization success of 20.82% (from 6,993 hybrided-flower of 6,993 obtained 
1456 capsules) and the total of 2,963 seeds obtained. 2) The hybridization between the female elder Bima Brebes 
and the Betanis male elders resulted in the highest percentage of success of hybridization which is 36.53% while 
the lowest percentage of success of the lowest hybridization is shown by the female elder hybridization of Bima 
Brebes with the Maja Cipanas male elder of 11.86%. 3) The highest number of seeds produced from hybridization 
between Betanis with Trisula of 509 seeds followed by a cross between Betanis with Bima Brebes of 251 seeds.

Keywords: flowering, hybridization, genotype, shallot

PENDAHULUAN
Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan memiliki 

banyak manfaat baik untuk bumbu masakan maupun bahan baku obat. Menurut Badan Pusat Statistik dan Direktorat 
Jenderal Hortikultura (2017) produksi bawang merah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun . 
Produksi bawang merah tahun 2015 sebesar 1.229.184 ton meningkat menjadi 1.446.860 ton pada tahun 2016.

Petani umumnya menggunakan umbi bawang merah dari seleksi tanaman sebelumnya untuk mendapatkan 
benih bawang merah berdaya hasil tinggi. Penggunaan umbi sebagai benih yang terus menerus digunakan hingga 
beberapa generasi dapat menyebabkan terjadinya penyakit degenerative. Selain itu, akibat keterbatasan benih, 
banyak juga petani menggunakan benih bawang merah yang berasal dari bawang merah impor yang sebetulnya 
diperuntukan sebagai bawang merah konsumsi. Benih bawang merah impor juga berpotensi menyebabkan patogen 
tular benih (seed-borne) masuk ke wilayah Indonesia karena sebenarnya benih bawang merah impor tersebut 
berasal dari bawang merah konsumsi yang tidak melalui proses sertifikasi benih. 

Badan Litbang Pertanian telah melepas/mendaftar sebanyak 13 varietas bawang merah sampai periode 2012 
antara lain varietas Katumi, Bima Brebes, Kuning, Kramat-1, Kramat-2, Sembrani, Maja Cipanas, Trisula, Pikatan, 
Pancasona Mentes, TSS Agrihorti 1 dan TSS Agrihorti 2. Adapun setiap varietas tersebut mempunyai keunggulan 
masing-masing. Menurut Putrasamedja, 2010 walaupun varietas-varietas tersebut memiliki potensi hasil tinggi 
mencapai 20 ton/Ha, tetapi belum sepenuhnya dapat diterima oleh para pengguna.

Salah satu cara untuk dapat memenuhi preferensi konsumen yaitu melalui program pemuliaan. Perakitan 
varietas unggul baru bawang merah dapat ditempuh melalui kegiatan program pemuliaan, salah satunya melalui 
kegiatan persilangan buatan. Persilangan bawang merah merupakan suatu cara yang banyak dilakukan untuk 
meningkatkan keragaman genetik bahan pemuliaan. Keragaman genetik yang luas pada karakter-karakter yang 
diamati merupakan syarat utama dalam keberhasilan program seleksi. Pengembangan varietas baru bawang merah 
melalui pemuliaan diharapkan dapat memperbaiki kualitas varietas bawang merah yang sudah ada, baik dari 
daya hasil maupun ketahanan penyakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk perbaikan varietas bawang merah dan 
mengetahui tingkat keberhasilan persilangan beberapa genotipe bawang merah.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang dengan ketinggian tempat 1250 

mdpl pada bulan Juni- Desember 2016. Kegiatan persilangan dilakukan menggunakan 16 genotipe bawang merah 
yang telah berkembang di masyarakat sebagai tetua antara lain:

1.Sembrani (A1) 7. Bali Karet (A7) 12. Bauji (A12)
2.Maja Cipanas (A2) 8. Pancasona (A8) 13. Betanis (A13)
3.Trisula (A3) 9. Kramat-1 (A9) 14. Biru Lancor (A14)
4.Katumi (A4) 10. Mentes (A10) 15. Crog Kuning (A15)
5.Kuning (A5) 11. TSS Agrihorti 1 (A11) 16. Kramat-2 (A16)
6.Bima Brebes (A6)

Umbi bawang merah yang akan digunakan terlebih dahulu diseleksi dan dipilih sesuai dengan deskripsi setiap 
varietas sehingga kemurnian genetik terjaga. Umbi bawang merah divernalisasi dengan disimpan pada suhu 10o 
C selama 4 minggu. Vernalisasi bertujuan untuk menginduksi pembungaan. Sebelum tanam, umbi bawang merah 
dikeluarkan dari tempat penyimpanan kemudian dikering-anginkan pada suhu kamar selama 1 hari dengan untuk 
mengurangi umbi busuk selama penanaman. Penanaman dilakukan menggunakan polibag. Setiap tetua persilangan 
ditanam sebanyak 10 polibag. Setiap polibag ditanam 3 umbi bawang merah sehingga setiap tetua terdiri dari 30 
tanaman. Kegiatan persilangan ini tidak menggunakan ulangan, semua tanaman dijadikan sampel. 

Media tanam yang digunakan terdiri dari komposisi tanah, pupuk kandang dan sekam (1:1:1). Kemudian 
dilakuan pemeliharaan tanaman terdiri dari pemberian pupuk susulan, penyiraman, penyiangan dan pengendalian 
organisme pengganggu tanaman. Pupuk susulan diberikan pada umur 15 dan 30 hari setelah tanam dengan dosis 
sepertiga NPK 600 kg/Ha. Penyiraman dilakukan sesuai kebutuhan tanaman. Penyiangan dilakukan seminggu 
sekali. Pengendalian OPT dilakukan secara intensif sesuai dengan tingkat serangan hama dan penyakit. 

Pelaksanaan persilangan dilakukan di rumah kassa untuk menghindari serangga polinator yang menyerbuki 
bunga bawang merah. Adapun kegiatan persilangan (Farid, 2012 dan Putrasamedja, 2011) dilakukan sebagai 
berikut :

Bunga bawang merah yang telah mekar dikastrasi dengan membuang kotak benang sari menggunakan pinset 1. 
untuk mencegah terjadinya penyerbukan sendiri. 
Bunga yang telah dikastrasi kemudian ditutup dengan kertas minyak untuk menghindari penyerbukan dari 2. 
bunga lain yang tidak dikehendaki.
Waktu kastrasi dan persilangan dilakukan setiap hari dari mulai muncul bunga mekar sampai semua bunga 3. 
mekar habis. Setelah kastrasi selesai kemudian dilakukan persilangan dari jam 09.00-14.00 sampai semua 
bunga selesai disilangkan.
Polen-polen yang dijadikan tetua jantan kemudian dikumpulkan menggunakan pinset dan disimpan dalam 4. 
petri dish kemudian diberi label pada suhu kamar selama 1-2 hari sampai polen pecah.
Persilangan dilakukan dengan cara menempelkan polen-polen yang kita kehendaki sebagai tetua jantan ke 5. 
kepala putik tetua betina menggunakan kuas-kuas yang halus sambal dioles-oleskan secara perlahan-lahan 
kemudian diberi label dan ditutup kembali menggunakan kertas minyak. 
Kapsul yang telah berwarna coklat kehitaman dipotong kemudian biji dikeluarkan dari kapsul (ekstraksi benih). 6. 
Parameter yang diamati meliputi pertumbuhan tanaman umur 30 dan 45 HST (tinggi tanaman dan jumlah 

anakan), persentase jumlah tanaman berbunga, jumlah umbel yang disilangkan, jumlah bunga yang disilangkan, 
jumlah kapsul (istilah buah untuk genus Allium) yang dipanen dan jumlah biji yang dipanen.

HASIL PEMBAHASAN

Pertumbuhan Tanaman
Kondisi umum tanaman bawang merah menampilkan pertumbuhan tanaman cukup optimal. Hasil pengamatan 

secara visual pada umur 30 dan 45 HST pada semua genotipe menunjukkan pertumbuhan tanaman bawang merah 
masih meningkat. Rerata tinggi tanaman sampai umur 45 HST berkisar antara 28.83-50.32 cm. Perbedaan tinggi 
tanaman antar genotipe disebabkan oleh faktor genetik, selain itu juga ditambah dengan adaptasi lingkungan yang 
akhirnya menghasilkan fenotifik yang berbeda (Putrasamedja, 2011). 

Rerata jumlah anakan per tanaman juga bervariasi antar genotipe yaitu berkisar antara 5.33- 12.47 anakan 
per tanaman. Menurut Suherman dan Basuki (1990) dalam Putrasamedja (2011) bahwa produktivitas dan karakter 
jumlah anakan serta diameter umbi umumnya bervariasi dan sangat tergantung terhadap lingkungan dimana 
bawang merah tersebut ditanam baik pada dataran rendah, medium maupun dataran tinggi.
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Gambar 1. Tinggi tanaman pada umur 30 dan 45 HST

Gambar 2. Jumlah anakan pada umur 30 dan 45 HST

Pembungaan Bawang Merah
Pembungaan bawang merah merupakan salah satu faktor yang penting dalam kegiatan persilangan bawang 

merah salah satunya parameter persentase jumlah tanaman yang berbunga. Menurut Satjadipura (1990) untuk 
menginduksi pembungaan dapat dilakukan dengan perlakuan vernalisasi umbi bibit pada suhu 10oC selama 4 
minggu yang disimpan di cold storage. Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa persentase jumlah tanaman berbunga 
bervariasi antar varietas. Persentase jumlah tanaman berbunga berkisar 0 – 72.73%. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian Putrasamedja & Permadi (1994) bahwa pembungaan tanaman bawang merah bervariasi 
bergantung pada varietas karena adanya perbedaan faktor genetik.

Untuk genotipe Trisula, Bima Brebes, Bali Karet, Bauji dan Kramat -2 menghasilkan tanaman berbunga 
> 40%, sedangkan untuk genotipe Sembrani, Katumi, Kuning, Kramat 1 dan Mentes tidak terdapat tanaman 
berbunga. Hasil penelitian ini menghasilkan persentase jumlah tanaman yang lebih rendah dari hasil penelitian 
sebelumnya Putrasamedja & Permadi (1994) melaporkan bahwa penanaman bawang merah di dataran tinggi 
Cipanas menghasilkan pembungaan di atas 70% untuk varietas Bima, Cipanas, dan Kuning. Hal ini terjadi karena 
paklobutrazol yang diaplikasikan kurang efektif untuk memacu pembungaan untuk semua genotipe tanaman 
tetua. Menurut hasil penelitian Rosliani et al. (2012) melaporkan bahwa selain vernalisasi, perlakuan aplikasi zat 
pengatur tumbuh (BAP dan boron) dapat memperbaiki tingkat pembungaan dan pembentukan kapsul. Tanaman 
bawang merah varietas Bima Brebes yang diberi BAP 37,5 ppm menghasilkan persentase tanaman berbunga 
mencapai 97,5% (Rosliani et al., 2014)
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Gambar 3. Persentase jumlah tanaman berbunga pada umur 30, 45 dan 55 HST

Persilangan Bawang Merah
Jumlah umbel dan bunga yang disilangkan Jumlah umbel yang disilangkan sebagai bahan tetua betina 

bervariasi berkisar antara 2-4 umbel (Tabel 1). Hal ini tergantung dari jumlah tanaman berbunga dan terdapat 
tetua yang tidak berbunga sama sekali.. Untuk genotipe Sembrani, Katumi, Kuning, Kramat 1 dan Mentes tidak 
menghasilkan tanaman berbunga sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bahan tetua betina persilangan.

Untuk setiap tetua jumlah bunga yang disilangkan tidak sama untuk setiap tetua (Tabel 1). Jumlah bunga yang 
disilangkan tergantung dari jumlah umbel yang disilangkan. Hal ini diduga perbedaan penggunaan umbel yang 
disilangkan. Hasil penelitian Rosliani,et.al., 2014 melaporkan jumlah kuntum bunga dalam satu umbel pada umbel 
bunga ke-3, 4, dan 5 umumnya lebih besar dari umbel bunga yang muncul ke-1 dan ke-2.

Jumlah Kapsul dan Biji yang dipanen
Kapsul merupakan istilah buah untuk genus Allium (Rosliani et al., 2014). Kapsul hasil silangan dipanen pada 

saat buah telah mencapai masak fisiologis yaitu berwarna coklat kehitaman. Berdasarkan Tabel 1 menampilkan 
bahwa dari 6993 bunga yang disilangkan diperoleh kapsul yang berhasil terbentuk dan dapat dipanen sebanyak 1456 
buah dengan presentase keberhasilan persilangan sampai membentuk kapsul sebesar 20.82 %. Perbedaan persentase 
keberhasilan silangan sampai terbentuk kapsul juga terjadi antar kombinasi tetua. Kombinasi persilangan antara 
tetua betina Bima Brebes dengan tetua jantan Betanis menghasilkan persentase keberhasilan persilangan sampai 
terbentuk kapsul tertinggi yaitu sebesar 36.53 %, sedangkan persentase keberhasilan persilangan sampai terbentuk 
kapsul terendah ditampilkan oleh persilangan tetua betina Bima Brebes dengan tetua jantan Maja Cipanas yaitu 
sebesar 11.86 %. Perbedaan hasil silangan ini diduga adanya inkompatibilitas atau ketidakcocokan yang berbeda 
antara tetua yang disilangkan. Menurut Fibrianty dan Dahlia (2014) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 
keberhasilan persilangan mawar adalah kondisi tetua yang digunakan, sumber polen dan faktor lingkungan. 
Yulianti dan Siregar (2012) juga menambahkan tingkat keberhasilan hibridisasi pada strobery dipengaruhi oleh 
beberapa faktor pendukung lainnya, seperti waktu penyerbukan dan jumlah serbuk sari. 

Jumlah biji terbanyak yang dipanen diperoleh dari persilangan antara Betanis dengan Trisula sebesar 509 biji 
diikuti dengan persilangan antara Betanis dengan Bima Brebes sebesar 251 biji. Jumlah biji diduga berkolerasi 
dengan jumlah kapsul. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rosliani et al. (2014) bahwa jumlah kapsul tinggi 
berkorelasi dengan jumlah biji yang terbentuk atau seed-set yang tinggi pula. Pembentukan kapsul dan biji diduga 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Banyaknya jumlah biji ini diduga karena kesesuaian lingkungan di dalam 
rumah kassa dimana suhu rumah kassa cukup tinggi pada saat pembentukan biji. Menurut Hilman et al. (2014) 
melaporkan ada indikasi kapsul dan biji yang dihasilkan di dataran rendah lebih bernas daripada yang dihasilkan 
di dataran tinggi. 



167

Studi Persilangan Beberapa Genotipe Bawang Merah

Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Tabel 1. .Hasil persilangan beberapa genotipe bawang merah

No Kode Persilangan Jumlah umbel yang 
disilangkan

Jumlah bunga yang 
disilangkan

Jumlah kapsul 
yang dipanen (%) 

Jumlah biji yang 
dipanen

1 A2 X A7 4 216 30 (13.89) 52
2 A3 X A13 2 224 54 (24.11) 113
3 A3 X A15 2 269 45 (16.73) 129
4 A3 X A2 4 548 65 (11.86) 137
5 A3 X A6 4 418 72 (17.22) 170
6 A3 X A7 2 205 32 (15.61) 44
7 A6 X A13 2 167 61 (36.53) 145
8 A6 X A15 2 172 27 (15.70) 47
9 A6 X A16 3 235 46 (19.57) 109

10 A6 X A2 3 313 41 (13.10) 98
11 A6 X A3 3 331 55(16.62) 115
12 A6 X A7 3 240 42 (17.50) 89
13 A7 X A16 2 162 22 (13.58) 33
14 A7 x A4 2 262 51 (19.47) 83
15 A7 X A6 3 455 122 (26.81) 179
16 A12 x A3 2 96 26(27.08) 53
17 A12 x A6 2 310 63 (20.32) 94
18 A13 x A3 4 733 230 (31.38) 509
19 A13 X A6 4 552 131 (23.73) 251
20 A15 X A3 2 154 49 (31.82) 110
21 A15 X A4 2 133 35 (26.32) 73
22 A16 X A3 4 431 99 (22.97) 207
23 A16 X A7 4 367 58 (15.80) 123

Total 65 6993 1456 (20.82) 2963
Ket: Sembrani (A1), Maja Cipanas (A2), Trisula (A3), Katumi (A4), Kuning (A5), Bima Brebes (A6), Bali Karet (A7), 

Pancasona (A8), Kramat-1 (A9), Mentes (A10), TSS Agrihorti 1 (A11), Bauji (A12), Betanis (A13), Biru Lancor 
(A14), Crog Kuning (A15) dan Kramat 2 (A16)

KESIMPULAN
Dihasilkan 23 kombinasi persilangan bawang merah, dengan rata-rata persentase keberhasilan persilangan 1. 
sebesar 20.82 % (dari jumlah bunga yang disilangkan sebesar 6.993 diperoleh jumlah kapsul yang dipanen 
sebesar 1456 kapsul) dan total biji yang diperoleh sebanyak 2.963. 
Persilangan antara tetua betina Bima Brebes dengan tetua jantan Betanis menghasilkan persentase keberhasilan 2. 
persilangan tertinggi yaitu sebesar 36.53 % sedangkan persentase keberhasilan persilangan terendah 
ditampilkan oleh persilangan tetua betina Bima Brebes dengan tetua jantan Maja Cipanas yaitu sebesar 
11.86 % . 
Jumlah biji terbanyak dihasilkan dari persilangan antara Betanis dengan Trisula sebesar 509 biji diikuti dengan 3. 
persilangan antara Betanis dengan Bima Brebes sebesar 251 biji

UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih kepada Bapak Nur Faoji dan Bapak Oman (Teknisi Pemuliaan Balai Penelitian Tanaman 

sayuran) atas bantuannya dalam pelaksanaan di Lapangan.
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ABSTRACT
The objective of this research is to obtain the mulch type and concentration of liquid organic fertilizer (POC) 

of coconut husk in modifying the micro climate around the crop so as to obtain maximum onion yield in dry land. 
The study used a factorial randomized block design consisting of two factors: first factor: mulch type consisting 
of 2 levels, namely: M1 = silver black plastic mulch and M2 = rice straw mulch. The second factor is coconut 
husk concentration consisting of 4 levels: S0 = No fertilizer, S1 = Concentration 50 L ha-1, S2 = Concentration 
100 L ha-1 and S3 = Concentration 150 L ha-1. From these two factors, there were 8 treatment combinations with 3 
replications, so there were 24 experimental units. The observed variable is the growth component, which consists 
of: (i). Plant height, and (ii). Number of leaves; The results component, which consists of: (i). Number of tillers, 
(ii). The fresh weight of the plant, and (iii). Weight of tuber buds; as well as components of pests and diseases by 
observing the intensity of pests and diseases. The results showed that the interaction between rice straw mulch and 
coconut husk waste concentration of 150 L ha-1 (M2 S3) was obtained by plant height, leaf number, fresh weight 
of plant and highest espipent weight and lowest pest attack compared to other treatment.

Keywords: coconut husk, mulsh, shallot 

PENDAHULUAN
Bawang merah (Allium ascallonicum L.) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai nilai 

ekonomi tinggi dan mendapat prioritas nasional untuk dikembangkan. Tanaman ini dapat dikembangkan di wilayah 
dataran rendah sampai tinggi. Kebutuhan masyarakat terhadap bawang merah terus meningkat seiring dengan 
pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraannya. Untuk mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat 
tersebut perlu diupayakan peningkatan produksinya. Di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Lembah Palu 
terdapat komoditas bawang merah unggul lokal daerah yang cukup dikenal sebagai sumber bahan baku bawang 
goreng yang dikenal sangat khas dibandingkan dengan bawang lain yang ada di tanah air. Namun produksinya dari 
tahun ketahun semakin menurun. Menurunnya produksi bawang merah tersebut disebabkan antara lain penerapan 
teknologi budidaya yang belum optimal seperti pemupukan dan pengairan dalam hal ini adalah kebutuhan unsur 
hara dan air yang belum terpenuhi dan juga faktor iklim sering menjadi penyebab kegagalan panen dan rendahnya 
hasil produksi bawang merah terutama pada kondisi agroekosistem lahan kering. Unsur iklim mikro yang 
paling berpengaruh kuat dalam budidaya bawang merah di Sulawesi Tengah terutama adalah suhu udara (390C), 
kelembaban udara (60%) dan curah hujan 600mm/tahun (Rauf, 2003).

Tanaman bawang merah memerlukan pemberian pupuk dalam jumlah yang cukup dan berimbang untuk 
dapat tumbuh dan berproduksi secara maksimal. Unsur hara N, P, dan K merupakan unsur hara makro primer 
yang diperlukan oleh tanaman dalam jumlah yang cukup banyak, sedangkan ketersediaan ketiga hara tersebut 
dalam tanah masih rendah.. Disisi lain penggunaan pupuk kimia dengan dosis dan konsentrasi yang tinggi dalam 
kurun waktu yang panjang menyebabkan terjadinya kemerosotan kesuburan tanah karena terjadi ketimpangan atau 
kekurangan hara lain, dan semakin merosotnya kandungan bahan organik tanah sehingga diperlukan alternatif 
pengganti pupuk kimia yang dapat berperan sebagai pengganti pupuk kimia (Singh et al. 2000).

Sabut kelapa atau yang dikenal dengan cocopeat merupakan bahan tanam yang memiliki kemampuan untuk 
menyerap air dalam jumlah banyak. Selain memperbaiki aerasi pada tanah pertanian, manfaat lain dari sabut 
kelapa adalah memiliki kemampuan menyimpan air 6 kali lipat dari volumenya. (Samudro, 2014). Selanjutnya 
kandungan unsur hara makro dan mikro yang terdapat pada sabut kelapa antara lain Kalium (K), Fosfor (P), 
Nitrogen (N), Calsium (Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na) dan beberapa mineral lainnya,namun kandungan 
unsur hara yang paling berlimpah adalah unsur kalium (K). Pupuk K merupakan salah satu pupuk makro yang 
sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah, namun takaran pupuk K 
yang diberikan masih sangat bervariasi bergantung pada jenis tanah, musim dan cara tanam, serta varietas bawang 
merah yang digunakan.
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Upaya untuk mengatasi kendala suhu yang terlalu ekstrim adalah dengan pemberian mulsa karena mulsa 
dapat meningkatkan kesuburan tanah, baik sifat fisik, kimia maupun biologi, dan juga berfungsi untuk menurunkan 
suhu tanah sekaligus dapat menjaga kelembaban tanah. Selain itu mulsa dapat melindungi permukaan tanah dari 
tumbukan air hujan, sehingga laju infiltrasi meningkat dan tanah tererosi berkurang (Fahrurrozi, 2009).

Selain faktor suhu dan kesuburan tanah, penyakit busuk umbi/ layu fusarium yang disebabkan oleh jamur 
F. oxysporum dan penyakit bercak ungu yang disebabkan jamur A. porri merupakan salah satu penyakit penting 
pada bawang merah. Penyakit ini disebabkan oleh jamur. Untuk mengendalikan penyakit busuk umbi bawang 
merah tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan mikroba antagonis yang berperan sebagai agens pengendali 
hayati. Beberapa mikroba antagon dilaporkan mempunyai potensi sebagai agen pengendali hayati diantaranya 
adalah Rizobakteridan Trichoderma spp (Baker dan Cook,1983; Mahartha et al., 2013). Penelitian ini bertujuan 
untuk memperoleh jenis mulsa dan konsentrasi pupuk organik cair (POC) limbah sabut kelapa yang tepat dalam 
memodifikasi iklim mikro di sekitar pertanaman agar diperoleh hasil bawang merah yang maksimal di lahan 
kering.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Desa Bulupountujaya, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan berlangsung 

pada bulan April 2017 sampai dengan Juli 2017. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok pola faktorial 
yang terdiri dari 2 faktor yaitu faktor pertama : Jenis mulsa yang terdiri dari 2 aras yaitu: M1 = Mulsa plastik 
hitam perak dan M2 = Mulsa jerami padi. Faktor kedua yaitu Konsentrasi limbah sabut kelapa yang terdiri atas 4 
aras yaitu: S0 = Tanpa pupuk, S1 = Konsentrasi 50 L ha-1, S2 = Konsentrasi 100 L ha-1 dan S3 = Konsentrasi 150 
L ha-1. Dari kedua faktor tersebut diperoleh 8 kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan, sehingga terdapat 24 unit 
percobaan. 

Bawang merah ditanam pada petak-petak percobaan berukuran 2 x 4 m, dengan jarak tanam 15 x 20 
cm. Populasi tanaman ialah 360 tanaman per petak. Kompos pupuk kandang sapi sebanyak 5 t ha-1 diberikan 
satu minggu sebelum tanam sebagai pupuk dasar. Pemeliharaan tanaman seperti pengairan, penyiangan, serta 
pengendalian hama dan penyakit disesuaikan dengan kondisi tanaman di lapangan. Mulsa plastik hitam perak 
dipasang satu minggu sebelum tanam dan pupuk cair limbah sabut kelapa diberikan satu minggu setelah tanam 
dengan dosis sesuai perlakuan. Untuk pengendalian penyakit layu fusarium dilakukan aplikasi biofungisida 
berbahan aktif jamur Trichoderma sp. yang sebelumnya telah diperbanyak di laboratirum Hama dan Penyakit 
Tumbuhan Fakultas Pertanian Untad.

Peubah yang diamati adalah Komponen pertumbuhan, yang terdiri atas: (i). Tinggi tanaman, dan (ii). Jumlah 
daun; Komponen hasil, yang terdiri atas: (i). Jumlah anakan, (ii). Berat segar tanaman, dan (iii). Bobot eskip 
umbi; serta komponen hama dan penyakit dengan mengamati intensitas serangan hama dan penyakit. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan Uji F dan jika berpengaruh nyata maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji 
BNJtaraf 5%(Gomez and Gomez,1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen Pertumbuhan Tanaman 
Salah satu cara untuk meningkatkan produksi bawang merah adalah dengan melakukan perbaikan teknik 

budidaya.yaitu dengan pemupukan dan pemulsaan. Pemupukan dapat menggunakan pupuk organik maupun 
anorganik. Untuk mengatasi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik yaitu dengan memberikan 
pupuk organik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang nyata antara jenis mulsa dan dosis POC limbah 
sabut kelapa terhadap tinggi tanaman, dan jumlah daun per tanaman sedangkan jumlah anakan tidak berpengaruh 
nyata. Pada Gambar 1 tampak bahwa tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman nyata dipengaruhi oleh mulsa 
dan dosis POC limbah sabut kelapa. Tanaman yang memiliki tinggi tanaman tertinggi terdapat pada perlakuan 
mulsa jerami padi dengan penambahan POC limbah sabut kelapa konsentrasi 150 L ha-1 (M2S3) yaitu (29,85cm) 
sementara yang paling rendah adalah perlakuan mulsa plastik hitam perak tanpa penambahan POC limbah sabut 
kelapa (M2S0) yaitu (20,78cm). Pada jumlah daun bawang merah (Gambar 2), jumlah daun terbanyak terdapat 
pada perlakuan mulsa jerami padi dengan penambahan POC limbah sabut kelapa konsentrasi 150 L ha-1 (M2S3) 
yaitu (28,13 helai) sementara yang paling rendah adalah perlakuan mulsa plastik hitam perak tanpa penambahan 
POC limbah sabut kelapa(M2S0) yaitu (19,53 helai)

Mulsa jerami padi menghasilkan tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman yang lebih tinggi dibandingkan 
mulsa plastik hitam perak. Hal tersebut dapat terjadi karena mulsa jerami padi dapat mengurangi penguapan 
sehingga kelembaban disekitar tanaman terjaga. Hal ini menyebabkan tanaman bawang merah dapat memanfaatkan 
air untuk menunjang pertumbuhannya. Sudjianto dan Krestiani (2009) mengemjukakan bahwa salah satu cara 
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untuk mengurangi penguapan agar air dalam tanah lebih efisien yaitu dengan mengaplikasikan mulsa. Selanjutnya 
beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pemberian pupuk kandang sapi dan jerami dapat 
meningkatkan hasil tanaman yaitu umbi bawang merah sebesar 35,13% dan memberikan hasil tertinggi pada 
tanaman jagung (Mayun, 2007; Lasmini et al., 2015).

POC limbah sabut kelapa dengan dosis 150 Lha-1 menunjukkan peningkatan terhadap tinggi tanaman dan 
jumlah daun tanaman. Hal ini disebabkan karena unsur hara K yang terdapat dalam limbah sabut kelapa berperan 
langsung dalam pembentukan asam amino, protein, asam nukleat, enzim, nukleoprotein, dan alkaloid, yang sangat 
dibutuhkan untuk proses pertumbuhan tanaman, terutama perkembangan daun, meningkatkan warna hijau daun, 
serta pembentukan cabang atau anakan (Nasreen et al., 2007; Abdissa et al., 2011). Kekurangan hara N dan K 
dapat membatasi pembelahan dan pembesaran sel sehingga dengan penambahan pupuk N dan K yang cukup dapat 
merangsang pertumbuhan tanaman yang optimal. (Sumiati dan Gunawan, 2007) 

Hasil penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa sabut kelapadapat dijadikan sebagai pupuk organik cair 
karena banyak mengandung unsur K disamping unsur lainya seperti (P) Fosfor, (N), (Ca) Calsium, (Mg) Magnesium 
dan (Na) serta mempunyai daya simpan air yang sangat baik (Samudro, 2014). Bassiony et al. (2006) mengatakan 
bahwa pertumbuhan bawang merah meningkat secara bertahap dengan meningkatnya jumlah pemberian pupuk 
K. Pemberian pupuk K mampu meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman bawang merah. Hasil penelitian 
Abdulrachman dan Susanti (2004) mengatakan pemberian pupuk K dalam tanah yang cukup menyebabkan 
pertumbuhan bawang merah lebih optimal. Penambahan kalium dengan dosis tinggi menunjukkan hasil yang baik 
karena kalium berperan membantu proses fotosintesis, yaitu pembentukan senyawa organik baru yang diangkut 
ke organ tempat penimbunan, yaitu umbi. Pengaruh lain dari pemupukan kalium adalah menghasilkan umbi yang 
berkualitas (Bybordi dan Malakouti, 2003).

Pemberian limbah sabut kelapa sampai dosis 150 L ha-1 dapat meningkatkan tinggi tanaman dan jumlah daun 
tanaman bila dibandingkan dengan kontrol (Gambar 1 dan Gambar 2). Menurut Faten et al. (2010) pertumbuhan 
tanaman mempunyai korelasi positif dengan peningkatan dosis pemupukan kalium. Kalium mempunyai peranan 
penting sebagai aktivator beberapa enzim dalam metabolisme tanaman, antara lain kalium berperan dalam sintesis 
protein dan karbohidrat, serta meningkatkan translokasi fotosintat transportasi ke seluruh bagian tanaman. Kalium 
juga penting untuk mempertahankan tekanan turgor sel dan kandungan air dalam tanaman dan kekeringan, 
serta memperbaiki hasil dan kualitas hasil tanaman (Ali et al., 2007; Mozumder et al., 2007; Islam et al., 2008). 
Kekurangan unsur hara K pada tanaman menyebabkan tanaman mudah rebah, sensitif terhadap penyakit, hasil dan 
kualitasnya rendah, serta dapat menyebabkan gejala keracunan ammonium. Namun kelebihan K menyebabkan 
tanaman kekurangan hara Mg dan Ca dimana hara Ca merupakan penyusun dinding sel dan penting dalam 
pertumbuhan jaringan meristem sedangkan hara Mg mempunyai fungsi penting dalam sistem enzim dan merupakan 
penyusun klorofil (Jones et al.,1991).

Gambar 1. Tinggi tanaman bawang merah pada perlakuan mulsa dan konsentrasi limbah sabut kelapa
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Gambar 2. Jumlah daun bawang merah pada perlakuan mulsa dan konsentrasi limbah sabut kelapa

Gambar 3. Jumlah anakan bawang merah pada perlakuan mulsa dan konsentrasi limbah sabut kelapa

Komponen Hasil 
Hasil umbi bawang merah secara nyata dipengaruhi oleh interaksi antara mulsa dengan pupuk organik cair 

limbah sabut kelapa. Gambar 4 menunjukkan bahwa aplikasi mulsa jerami dengan pemberian pupuk organik cair 
limbah sabut kelapanyata meningkatkan hasil umbi dibandingkan perlakuan lainnya. Dosis optimum hasil umbi 
diperoleh dengan dosis 150 Lha-1 dengan tingkat hasil 9,6 t ha-1. Ketersediaan K dalam tanah jarang mencukupi 
untuk mendukung proses-proses penting seperti transportasi gula dari daun ke umbi, aktivitas enzim, sintesis 
protein, dan pembesaran sel, yang pada akhirnya dapat menentukan hasil dan kualitas. Penyerapan K oleh tanaman 
dipengaruhi oleh tekstur tanah, kelembaban dan temperatur tanah, serta pH dan aerasi tanah (Mengel dan Kirkby, 
1980). Status Ktanah berpengaruh nyata terhadap hasil umbi tanaman bawang merah. Makin tinggi status K-tanah, 
maka makin tinggi pula hasil umbi tanaman bawang merah yang dihasilkan (Gambar 4). Hal ini terjadi karena 
suplai K yang cukup dalam tanah sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman bawang merah (Ali 
et al., 2007; Mozumder et al., 2007). Fungsi K terlibat langsung dalam mengatur proses biokimia dan fisiologis 
pertumbuhan tanaman.. Kalium juga dapat menyebabkan tanaman tidak mudah rebah, lebih tahan terhadap 
penyakit dan cekaman lingkungan (Razzaque et al.,1990). Makin tinggi status K-tanah, maka makin tinggi pula 
hasil umbi (Gambar 4). Rendahnya hasil umbi yang diperoleh pada tanah dengan status K-tanah rendah disebabkan 
karena tanaman kekurangan hara K yang mempunyai peran penting pada translokasi dan penyimpanan asimilat, 
peningkatan ukuran, jumlah dan hasil umbi per tanaman (Abd El-Al et al., 2010). Kebutuhan K meningkat dengan 
meningkatnya hasil tanaman, karena fungsi K berhubungan dengan fotosintesis (Greenwood dan Stone, 1998; 
Mozumder et al.,2007). Menurut Pire et al. (2001), Singh dan Verma (2001), Salo et al. (2002) tanaman bawang 
merah mengambil K dalam jumlah yang hampir sama dengan N.
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Gambar 4. Hasil umbi bawang merah pada perlakuan mulsa dan konsentrasi limbah sabut kelapa

Komponen Intensitas serangan hama dan penyakit 
Perlakuan berbagai jenis mulsa dan konsentrasi POC sabut kelapa tidak berpengaruh terhadap intensitas 

serangan penyakit layu Fusarium. Intensitas serangan penyakit layu fasarium pada bawang merah dapat dilihat 
pada Gambar 5. Intensitas serangan penyakit tertinggi terdapat pada perlakuan mulsa plastik hitam perak (M2S0) 
sedangkan intensitas serangan penyakit terendah terdapat pada perlakuan mulsa jerami dengan penambahan POC 
dengan konsentrasi 150 L ha-1 (POC limbah sabut kelapa (M2S3) yaitu (5,66%).

Gambar 4.  Intensitas serangan hama dan penyakit pada tanaman bawang merah (%) pada perlakuan mulsa dan 
konsentrasi limbah sabut kelapa

Tingginya intesitas serangan penyakit pada mulsa plastik hitam perak dan mulsa jerami dan tanpa POC sabut 
kelapa hal ini diduga disebabkan oleh tingginya kelembaban pada permukaan tanah sehingga jamur fusarium 
dapat berkembang di sekitar pertanaman, sedangkan intensitas serangan penyakit yang rendah pada pemberian 
POC sabut kelapa dengan konsentrasi 150 L ha-1berkaitan dengan kandungan unsur hara terutama K yang dapat 
berperan dalam menekan tingkat perkembangan jamur fusarium. Latifa et al. (2011) mengemukakan bahwa 
pemberian jamur antagonis Trichoderma sp. pada tanaman bawang merah mampu menekan perkembangan 
penyakit layu fusarium, sedangkan Santoso et al. (2007) melaporkan bahwa Pseudomonas fluorescens dapat 
menekan perkembangan penyakit moler pada bawang merah dibandingkan dengan jamur T. Harzianum maupun 
T. Koningii. Penelitian Kasutjianingsih et al. (2011) menunjukkan bahwa aplikasi agen hayati dapat menurunkan 
keparahan penyakit layu Fusarium.



174

Optimalisasi Lahan Kering dengan Penggunaan Mulsa dan Limbah Sabut Kelapa
untuk Meningkatkan Hasil Bawang Merah

Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

KESIMPULAN 
Interaksi antara mulsa jerami padi dengan limbah sabut kelapa konsentrasi 150 L ha-1 diperoleh tinggi tanaman, 

jumlah daun, berat segar tanaman dan hasil umbi tertinggi serta serangan hama penyakit terendah dibanding 
perlakuan lainya. Hasil umbi tertinggi yang diperoleh yaitu 9.6 t.ha-1
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ABSTRACT
The use of Arachis pintoi biomulsa is one of the cultivation techniques that manipulate the environment for 

plant growth and development. Arachis pintoi mulch is used among others to encourage nutrients and the principal 
of weed growth. The research was conducted in December 2016-March 2017 at Cikarawang, Dramaga, Bogor. The 
research was conducted to evaluate the effect of minimum tillage and Arachis pintoi plant as biomulch on growth, 
production, yield quality of sweet corn and to obtain optimum agricultural land. This research used a complete 
randomized block design with one factor and three replications. The size  of tillage area is 0 cm  (zero tillage), 
8 cm, 16 cm, 24 cm, 32 cm and without biomulch as a comparisson. The results showed Arachis pintoi plant as 
biomulch on sweet corn cultivation significantly affected growth and production of sweet corn if Arachis pintoi 
was left to cover the area without tillage. With a little tillage in sweet corn planting area that is about 16 cm can 
increase the production of sweet corn compared with conventional tillage system. Another result of this research 
was the use of Arachis pintoi for three years to increase the organic C content, organic N content, and P2O5.

Keywords :Arachis pintoi, growth, tillage area, yield

PENDAHULUAN
 Pengolahan tanah secara konvensional banyak dilakukan petani dengan membajak dan membalikkan 

tanah hingga dilakukan berkali-kali. Pengolahan tanah yang dilakukan secara intensif akan memerlukan biaya 
yang tinggi di samping mempercepat kerusakan tanah. Tanah dihancurkan oleh alat pengolah sehingga agregat 
tanah mempunyai kemantapan rendah. Jika pada saat tersebut terjadi hujan, tanah dengan mudah dihancurkan 
dan terangkut bersama air permukaan (erosi).  Dalam jangka panjang, pengolahan tanah yang terus menerus 
mengakibatkan pemadatan pada lapisan tanah bagian bawah lapisan olah sehingga dapat menghambat pertumbuhan 
akar. Untuk mengatasi kerusakan karena pengolahan tanah, maka pengolahan tanah minimum dapat menjadi 
pilihan (LIPTAN, 1994).

Beberapa cara penyiapan lahan yang dapat dilakukan, yaitu tanpa olah tanah (zero tillage), olah tanah 
seperlunya (reduced tillage), dan olah tanah strip (strip tillage). Ketiga cara penyiapan lahan tersebut merupakan 
pengembangan dan memenuhi kriteria sebagai Olah Tanah Konservasi (OTK) (Sinukaban, 1990; Rachman et al., 
2004). Pengolahan tanah minimum (minimum tillage) adalah pengolahan tanah yang dilakukan secara terbatas atau 
seperlunya tanpa melakukan pengolahan tanah pada seluruh areal lahan (LIPTAN, 1994). Menurut Wahyuningtyas 
(2010), teknologi olah tanah konservasi dalam bentuk olah tanah minimum, tanpa olah tanah dan pemanfaatan 
mulsa telah diterapkan pada 100 juta ha lahan pertanian di dunia terutama di Amerika Selatan, Amerika Utara serta 
beberapa negara Afrika. 

Penggunaan mulsa Arachis pintoi merupakan salah satu teknik budidaya yang memanipulasi lingkungan untuk 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mulsa Arachis pintoi antara lain digunakan untuk mengembalikan unsur 
hara tanah terutama di lahan kritis yang miskin kandungan unsur hara. Manfaat Arachis pintoi  antara lain dapat 
menekan terjadinya erosi tanah, dengan adanya mulsa di permukaan dapat mengurangi aliran permukaan sehingga 
erosi dapat ditekan. Menurut Munawir dan Chozin (2017) pemanfaatan residu dari biomulsa Arachis pintoi lebih 
baik dari pada residu biomulsa legum lainnya. Selain itu, Silmi dan Chozin (2014) menyatakan bahwa penggunaan 
biomulsa dapat mempengaruhi pergeseran jenis gulma golongan rumput dibandingkan dengan perlakuan biomulsa 
C. pubescens dan C. mucunoides. Penggunaan biomulsa A. pintoi dapat menekan pertumbuhan gulma lebih dari 
58% dibandingkan dengan tanpa mulsa tanpa penyiangan. Biomulsa A. pintoi efektif menekan gulma golongan 
daun lebar dan teki tapi tidak efektif menekan gulma golongan rumput (Sumiahadi et al., 2016).

Penelitian Gani (2015) menunjukkan bahwa pengolahan tanah minimum yang dikombinasikan dengan 
biomulsa dapat menekan pertumbuhan dan produksi enam varietas jagung manis. Penurunan pertumbuhan dan 
produksi jagung manis diduga disebabkan tillage area yang terlalu sempit antara jagung dengan Arachis pintoi yaitu 
masing-masing sisi sebelah kiri dan kanan dengan jarak 15 cm dari titik tengah tanaman, sehingga memungkinkan 
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terjadi persaingan sumberdaya hara. Meskipun demikian, penelitian lain melaporkan bahwa biomulsa A. pintoi yang 
dipadukan dengan sistem olah tanah minimum tidak menurunkan hasil panen bila dibandingkan dengan perlakuan 
tanpa mulsa yang dipadukan dengan pengolahan konvensional (Nuryana, 2015). Demikian juga menurut Wibowo 
(2017) ukuran tillage area secara umum tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai, tetapi mempengaruhi 
bobot panen cabai per petak. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tillage area yang optimum untuk budidaya 
jagung manis pada hamparan A. pintoi yang telah berumur tiga tahun.

BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih jagung manis varietas Talenta, pertanaman Arachis 

pintoi, pupuk kandang kambing 20 ton ha-1, NPK mutiara 16-16-16 dengan dosis 300 kg ha-1, kapur dolomit 1 
ton ha-1, insektisida dengan konsentrasi 2 cc liter-1, dan fungisida berbahan karbofuran untuk mencegah serangan 
serangga tanah saat penanaman benih jagung manis dengan dosis 17 kg ha-1.

Penelitian ini menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) satu faktor dengan tiga ulangan. 
Perlakuan olah tanah berupa olah tanah konvensional (full tillage) (J0), tanpa olah tanah (zero tillage) (J1), olah 
tanah 8 cm (J2), olah tanah 16 cm (J3), olah tanah 24 cm (J4), dan olah tanah 32 cm (J5). Setiap perlakuan diulang 
sebanyak tiga kali, sehingga terdapat 18 satuan percobaan. Setiap perlakuan dilakukan pada petak percobaan 
yang berbeda dengan ukuran 3 m x 4 m. Setiap satuan percobaan terdiri atas 35 lubang tanam. Masing-masing 
lubang tanam ditanami dua benih. Total populasi tanaman jagung manis adalah 630 tanaman. Tanaman contoh 
yang diamati sebanyak 10 tanaman yang dipilih secara acak setiap perlakuan, sehingga terdapat 180 tanaman 
contoh. Uji F digunakan untuk menganalisis pengaruh perlakuan. Bila perlakuan berpengaruh nyata diuji lanjut 
menggunakan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf  5% (Gomez dan Gomez 1995). Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan aplikasi SAS.

Hamparan Arachis pintoi berumur tiga tahun, sebelumnya digunakan untuk penelitian tomat dan cabai 
keriting. Petak lahan sudah ditanami tanaman Arachis pintoi dimana tingkat penutupan 100%. Pengolahan tanah 
konvensional (J0) dilakukan dengan cara mengolah tanah seperti pada umumnya. Pengolahan tanah minmum (J2, 
J3, J4, J5) dilakukan dengan cara mengolah tanah di daerah tillage area saja. Tillage area yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu 8 cm, 16 cm, 24 cm, dan 32 cm, sedangkan di luar tillage area pada petakan ditanami biomulsa 
Arachis pintoi. Pada tillage area diaplikasikan pupuk kandang kambing 20 ton ha-1 dan kapur dolomit 1 ton ha-1 

dilakukan satu minggu sebelum penanaman jagung manis.
Penanaman benih jagung manis dilakukan dengan membuat alur sebesar tillage area yang telah ditentukan, 

yaitu 8 cm, 16 cm, 24 cm, dan 32 cm. Jumlah benih yang ditanam sebanyak dua benih per lubang tanam. Jarak 
tanam yang digunakan 40 cm x 80 cm. Pemberian pupuk NPK mutiara dengan dosis 300 kg ha-1 sebanyak satu 
kali yaitu saat jagung manis berumur 20 HST. Pemupukan dilakukan dengan cara menempatkannya dalam larikan 
yang dibuat diantara barisan tanaman jagung manis pada setiap perlakuan area olah tanah. Kegiatan pemeliharaan 
tanaman yang dilakukan meliputi penyiraman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pemeliharaan Arachis 
pintoi serta penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan dengan cara manual yaitu dengan mencabut gulma 
yang tumbuh. Penyemprotan hama dilakukan satu kali saat tanaman jagung manis berumur 5 MST. Pemeliharaan 
Arachis pintoi dilakukan ketika pertumbuhannya menutupi tillage area. Pemanenan jagung manis dilakukan pada 
tanaman yang telah berumur 70-76 hari setelah tanam dengan kriteria buah telah mengalami perubahan warna 
pada rambut jagung yaitu berubah menjadi kecoklatan. Selain itu, biji pada tongkol jagung berubah warna menjadi 
kekuningan. 

Pengamatan dilakukan pada 10 tanaman contoh pada tiap satuan percobaan. Komponen-komponen yang 
diamati antara lain: Tinggi tanaman, diameter batang, lingkar batang, jumlah daun pada saat 4 MST, umur 
menculnya bunga jantan, panjang tongkol, diameter tongkol, bobot tongkol berkelobot, bobot tongkol tanpa 
kelobot, jumlah baris biji pada setiap tongkol, kadar gula (PTT) dan pengamatan ubinan dilakukan per petak 
satuan percobaan dengan ukuran (2 m × 2,4 m) kemudian dihitung populasi yang masuk kedalam ubinan, tongkol 
berkelobot tersebut ditimbang lalu dijumlahkan.

Pengamatan kandungan hara dan sifat fisik tanah dilakukan setelah penelitian selesai dengan membandingkan 
antar perlakuan petak tanpa biomulsa dan petak yang menggunakan biomulsa. Pengambilan sampel tanah untuk 
menganalisis kandungan unsur hara atau sifat kimia dilakukan secara komposit dengan mengambil 5 titik pada 
setiap petak tanah terganggu kemudian dicampurkkan. Pengambilan sampel dilakuan sebanyak 3 ulangan pada 
petak tanpa biomulsa dan sebanyak 3 ulangan yang sama pada petak yang menggunakan biomulsa. Pengambilan 
sampel pada analisis fisika tanah menggunakan ring sampler yang dilakukansebanyak 3 ulangan pada petak tanpa 
biomulsa dan sebanyak 3 ulangan yang sama pada petak yang menggunakan biomulsa.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil percobaan menunjukkan bahwa tillage area pada pertanaman Arachis pintoi berpengaruh nyata terhadap 

semua peubah pengamatan kecuali pada peubah diameter batang, panjang tongkol, dan baris biji per tongkol. 
Rekapitulasi analisis ragam disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi sidik ragam pengaruh tillage area terhadap pertumbuhan dan produksi jagung manis

Peubah Kuadrat Tengah KK (%)
Tinggi Tanaman 606,09** 6,30
Jumlah Daun 2,40** 5,87
Diameter Batang 0,65 tn 34,76
Lingkar Batang 0,79  * 6,49
Umur Bebunga 16,02** 1,92
Panjang Tongkol 2,52 tn 0,47
Diameter Tongkol 19,51  * 4,99
Bobot Berkelobot 4434,33  * 13,96
Bobot Tanpa Berkelobot 2952,14  * 14,46
Jumlah Baris Biji per Tongkol 0,11 tn 3,09
Tingkat Kemanisan 3,47** 4,53
Bobot Ubinan 6,21  * 16,17

Keterangan: **= sangat berbeda nyata, *=berbeda nyata, tn=tidak nyata, KK=Koefisien Keragaman

Pengaruh Tillage area terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung
Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa tinggi tanaman jagung pada peubah tanpa pengolahan tanah (J1) 

adalah 58,58 cm paling rendah dan berbeda nyata dengan pengolah tanah konvensional yaitu 85,40 cm dengan 
perlakuan lainnya (J2, J3, J4, dan J5). Tinggi tanaman tertinggi diperoleh dari peubah minimum tillage 16 cm 
(J3) sebesar 98,13 cm dan minimum tillage 24 cm (J4) sebesar 95,88 cm. Menurut Silmi dan Chozin (2014) 
perlakuan biomulsa A. pintoi memiliki kecenderungan meningkatkan tinggi tanaman jagung manis dibandingkan 
perlakuan biomulsa C. pubescens, namun cenderung lebih rendah dibandingkan dengan C. mucunoides. Namun 
hal ini berbeda menurut Gani (2015) yang menyatakan bahwa biomulsa pada sistem olah tanah minimum tidak 
berpengaruh terhadap tinggi jagung manis. Pola yang hampir sama juga ditunjukkan dengan parameter  jumlah 
daun dan lingkar batang. Menurut Baharuddin et al. (2014) penggunaan mulsa plastik hitam perak dan biomulsa 
Arachis pintoi secara nyata meningkatkan jumlah daun tanaman tomat setelah 4 MST. Untuk lingkar batang nilai 
terendah juga diperoleh pada perlakuan zero tillage (J1). Lingkar batang pada perlakuan J1 adalah 5,42 cm berbeda 
nyata dengan perlakuan lainnya, kecuali dengan minimum tillage 8 cm (J2) yaitu 5,98 cm.

Tabel 2. Pengaruh tillage area terhadap pertumbuhan vegetatif saat 4 MST dan umur  berbunga jagung manis 
pada sistem pengolahan tanah minimum

Perlakuan Tinggi Tanaman
(cm)

Jumlah Daun
(helai)

Diameter Batang
(cm)

Lingkar Batang
(cm)

Umur Bebunga
(HST)

Konvensional (J0) 85,40 b  7,30 ab 2,27 6,76 a 49,43 b
Zero tillage (J1) 58,58 c 5,40 c 1,79 5,42 b 54,39 a
Minimum tillage
     8 cm (J2) 84,90 b  6,91 b 1,97      5,98 ab 49,45 b
    16 cm (J3) 98,13 a   7,43 ab 2,22 6,70 a 48,20 b
    24 cm (J4) 95,88 a 7,80 a 2,14 6,35 a 48,17 b
    32 cm (J5) 89,71 ab 7,74 a 3,13 6,56 a 49,43 b

Keterangan:  Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada peubah yang sama menunjukkan berbeda nyata  berdasarkan uji 
lanjut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%. 

Perlakuan zero tillage dengan dengan biomulsa Arachis pintoi juga secara nyata memperlambat waktu 
berbunga tanaman jagung manis. Umur berbunga jagung manis pada perlakuan J1 adalah 54,39 HST berbeda 
nyata dengan perlakuan sistem olah tanah konvensional dan minimum tillage yang berkisar antara 48,17-49,45 
HST. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan A. pintoi tanpa disertai ukuran tillage area (0 cm)dapat menekan 
pertumbuhan munculnya bunga. Menurut Gardner (2008) pertumbuhan seperti waktu munculnya bunga dipengaruhi 
oleh genotipe dan lingkungan dimana interaksi antara keduanya memberikan penampakan dari genetik tersebut.
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Pengaruh Perlakuan Tillage area terhadap Komponen Hasil 
Pengaruh perlakuan tillage area terhadap komponen hasil jagung manis dapat dilihat pada Tabel 3. Tillage 

area berpengaruh nyata terhadap diameter tongkol, tetapi tidak nyata terhadap panjang tongkol dan jumlah baris 
biji per tongkol jagung manis. Tongkol terpanjang diperoleh pada perlakuan minimum tillage 16 cm (17,65 cm), 
sedangkan tongkol terpendek pada perlakuan zero tillage (14,92 cm). Menurut Rizkyarti (2012) panjang tongkol 
jagung manis berkisar antara 15,81-19,28 cm.  Pola pengaruh yang sama juga ditunjukkan pada komponen hasil. 
Nilai komponen hasil yang terendah diperoleh pada perlakuan zero tillage. Diameter tongkol jagung manis pada 
perlakuan J1 adalah 35,37 mm lebih rendah dibandingkan perlakuan lainnya, kecuali dengan J2 (38,54 mm). Sama 
seperti pada panjang tongkol, nilai komponen hasil yang lebih baik diperoleh pada perlakuan minimum tillage 16 cm 
dan 24 cm.

Tabel 3.  Pengaruh tillage area terhadap komponen hasil jagung manis pada  sistem pengolahan tanah minimum 
saat 4 MST

Perlakuan Panjang Tongkol (cm) Diameter Tongkol (mm) Jumlah Baris Biji per Tongkol
Konvensional (J0) 17,03 41,02 a 13,50
Zero tillage (J1) 14,92 35,37 b 13,13
Minimum tillage
     8 cm (J2) 16,73   38,54 ab 13,45
    16 cm (J3) 17,65 41,80 a 13,17
    24 cm (J4) 16,82 42,22 a 13,60
    32 cm (J5) 16,47 39,80 a 13,24

Keterangan:  Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada peubah yang sama menunjukkan berbeda nyata berdasarkan uji 
lanjut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%.

Ukuran tillage area tidak memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah baris biji per tongkol. Jumlah baris 
biji per tongkol cenderung seragam pada setiap perlakuan, terlihat pada koefisien keragaman yang relatif kecil 
yaitu sebesar 3,09%. Jumlah baris per tongkol pada hasil percobaan berkisar antara 13,13-13,60. Hal ini sesuai 
dengan deskripsi varietas yang menunjukkan bahwa jumlah baris biji pada jagung manis varietas Talenta, yaitu 
berkisar 12–16 baris.

Pengaruh Tillage area terhadap Produksi Jagung Manis
Tabel 4 menunjukkan rata-rata produksi jagung manis pada berbagai perlakuan tillage area pada sistem 

olah tanah minimum. Sejalan dengan pertumbuhan dan komponen hasil, rata-rata produksi jagung manis pada 
perlakuan zero tillage lebih rendah dibandingkan dengan pengolahan tanah konvensional dan minimum tillage. 
Pengamatan produksi jagung manis juga dilakukan menggunakan cara perhitungan ubinan. Pengamatan dilakukan 
menggunakan ubinan ukuran 2 x 2,4 m. Bobot ubinan jagung manis pada peubah J1 adalah 2377,30 g 4,8 m-2 lebih 
rendah dan berbeda nyata dengan pengolahan tanah konvensional (4104,00 g 4,8 m-2) dan minimum tillage yang 
berkisar antara 3550,70-4392,00 g 4,8 m-2. Bobot tertinggi (4392,00 g 4,8 m-2) diperoleh pada perlakuan minimum 
tillage 16 cm (J3) setara dengan 9,15 ton ha-1.

Berdasarkan data pertumbuhan dan produksi jagung manis, secara konsisten ditunjukkan bahwa penanaman 
Arachis pintoi pada budidaya jagung manis nyata menekan pertumbuhan tanaman serta menurunkan komponen 
hasil dan produksi jagung manis, bila Arachis pintoi dibiarkan tumbuh menutup area pertanaman tanpa pengolahan 
tanah. Informasi lain yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penanaman Arachis pintoi yang berfungsi 
untuk konservasi tanah tidak menekan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis, bila sedikit diolah, 
pengolahan tanah berkisar antara 8-32 cm. Bahkan pada pengolahan tanah yang sesuai, produksi jagung manis lebih 
tinggi dibandingkan dengan pengolahan tanah konvensional. Secara umum tillage area yang paling sesuai adalah 
16 cm. Menurut Pal dan Mahajan (2017), penggunaan sistem olah tanah zero tillage tidak efektif meningkatkan 
produktifitas tanaman dalam jangka pendek, namun peningkatan produktifitas dapat dicapai dengan menggunakan 
mulsa organik, sehingga nitrogen dalam tanah tersedia.

Rendahnya atau tertekannya pertumbuhan dan produksi pada J1diduga karena perlakuan zero tillage dengan 
penggunaan biomulsa Arachis pintoi tidak disertai pengolahan tanah akan meningkatkan kompetisi dalam 
penyerapan hara dalam tanah. Isnan dan Kartika (2016) menyatakan bahwa selain gulma, terjadi kompetisi tanaman 
oyong dengan A. pintoi dalam pengambilan hara, sehingga dapat menekan pertumbuhanoyong. Hal ini berbeda 
dengan penelitian Candog-Bangi dan Cosico (2007) yang menyatakan bahwa pengaruh penggunaan biomulsa 
Arachis pintoi memberikan pengaruh signifikan positif pada produksi jagung karena tidak memberikan persaingan 
pada tanaman utama (jagung manis) dalam penggunaan ruang tumbuh dan nutrisi, sehingga tidak ada pengurangan 
hasil untuk tanaman utama.
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Tabel 4. Pengaruh tillage area terhadap produksi jagung manis pada sistem pengolahan tanah minimum

Perlakuan Bobot Berkelobot 
(gram)

Bobot Tanpa 
Berkelobot (gram)

Bobot Ubinan 
(g 4,8 m-2)*

Produksi
 (ton ha-1)*

Konvensional (J0) 255,87 a 188,73 a 4104,00 a 8,55 a
Zero tillage (J1) 168,12 b 112,31 b 2377,30 b 4,95 b
Minimum tillage
     8 cm (J2) 233,14 a 164,09 a 3550,70 a 7,40 a
    16 cm (J3) 275,50 a 198,50 a 4392,00 a 9,15 a
    24 cm (J4) 259,74 a 187,99 a 3662,70 a 7,63 a
    32 cm (J5) 257,05 a 179,54 a 3691,00 a 7,69 a

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada peubah yang sama menunjukkan berbeda nyata berdasarkan uji 
lanjut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%. (*) Bobot ubinan dan produksi jagung manis 
dengan kelobot.

Berdasarkan penelitian ini, minimum tillage pada budidaya jagung manis sebesar 16 cm lebih baik dari pada 
tillage area 8 cm, 24 cm, dan 32 cm. Hal ini dikarenakan jika menggunakan tillage area kurang dari 8 cm, 
maka pertumbuhan dan hasil produksi jagung manis akan mendekati dengan zero tillage (0 cm). Dalam hal ini 
diduga karena terjadinya kompetisi dalam pengambilan unsur hara antara tanaman jagung manis dengan Arachis 
pintoi. Jika menggunakan tillage area lebih dari 32 cm, akan memberikan peluang tumbuh dan berkembangnya 
gulma yang lebih besar di sekitar tanaman jagung manis. Selain itu, penggunaan tillage area lebih dari 32 cm 
menyebabkan penutupan Arachis pintoi rendah, sehingga berkurangnya hasil fiksasi N2 oleh Rhizobium di akar 
dan berpengaruh terhadap hasil jagung manis.

Berdasarkan Tabel 4,  tillage area 16 cm memberikan hasil tertinggi sebesar 9,15 ton ha-1. Hasil tersebut 
lebih rendah jika dibandingkan dengan  deskripsi hasil produksi pada jagung manis varietas Talenta yaitu sebesar 
13,0-18,4 ton ha-1. Rendahnya produksi aktual yang diperoleh saat penelitian jika dibandingkan potensi hasil pada 
deskripsi varietas antara lain disebabkan oleh penggunaan pupuk yang kurang. Dalam hal ini tanaman jagung 
manis membutuhkan banyak unsur hara N dalam pertumbuhan, sehingga dibutuhkan pupuk tambahan, yaitu 
pupuk urea. 

Hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan tillage area 16 cm tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya 
dan selisih 1 ton ha-1 jika dibandingkan olah tanah konvensional. Meskipun demikian pengunaan minimum tillage 
dengan biomulsa A. pintoi dapat memberikan manfaat ekologis dan ekonomis yang lebih besar jika dibandingkan 
menggunakan olah tanah konvensional. Manfaat tersebut antara lain dapat mengurangi laju erosi, kemampuan 
menyimpan air dalam tanah, meningkatkan status hara tanah, dan menekan pertumbuhan gulma. Menurut 
Febrianto dan Chozin (2014) semakin tinggi persentasi penutupan tanah (99.61%) oleh Arachis pintoi, semakin 
rendah pertumbuhan gulma, maka semakin tinggi produksi buah tomat. Dari sisi ekonomi penggunaan Arachis 
pintoi dengan tillage area 16 cm dapat mengurangi penggunaan tenaga kerja dan biaya pengolahan tanah. Selain 
itu, dalam jangka panjang dapat memberikan pengaruh residu positif untuk musim tanam berikutnya. Hal ini 
sesuai dengan yang dikemukakan Nuryana (2015) sistem olah tanah minimum yang dikombinasikan dengan 
penanaman Arachis pintoi memperoleh keuntungan ekologis seperti kemantapan agregat tanah dan berkurangnya 
risiko terjadinya erosi, serta keuntungan ekonomis berupa berkurangnya biaya pengolahan tanah untuk musim 
tanam selanjutnya.

Pengaruh Tillage area terhadap Kualitas Jagung Manis
Pengamatan kualitas hasil jagung manis antara lain dapat diukur berdasarkan tingkat kemanisan. Tingkat 

kemanisan tertinggi diperoleh pada perlakuan tillage area 24 cm (14,26 0brix) berbeda nyata dengan sistem olah 
tanah konvensional (13,00 0brix) dan perlakuan zero tillage (11,37 0brix), namun tidak berbeda nyata dengan 
ukuran tillage area 8 cm (13,88 0brix), 16 cm (14,14 0brix), dan 32 cm (13,38 0brix). Tingkat kemanisan terendah 
(11,73 0brix) diperoleh pada peubah J1, berbeda nyata dengan perlakuan lainnya yang berkisar antara 13-14,36 
0brix. Hal ini menunjukkan bahwa sistem olah tanah minimum yang disertai biomulsa A. pintoi  berpengaruh 
terhadap kemanisan dibandingkan sistem olah tanah konvensional. Hasil yang diperoleh pada J1 menunjukkan 
tingkat kemanisan lebih rendah jika dibandingkan dengan deskripsi tingkat kemanisan pada jagung manis varietas 
Talenta, yaitu berkisar 12,10-13,6 0brix. Kecuali untuk J1 yang pertumbuhannya terhambat, secara umum tingkat 
kemanisan jagung manis pada pengolahan tanah minimum lebih tinggi dibandingkan tingkat kemanisan pada 
deskripsi varietas Talenta.
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Tabel 5. Pengaruh tillage area terhadap tingkat kemanisan jagung manis pada sistem pengolahan tanah minimum

    Perlakuan Tingkat  Kemanisan (0briks)
Konvensional (J0) 13,00 b
Zero tillage (J1) 11,37 c
Minimum tillage
 8 cm (J2) 13,88 ab
16 cm (J3) 14,14 ab
24 cm (J4) 14,26 a
32 cm (J5) 13,38 ab

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada peubah yang sama menunjukkan berbeda nyata berdasarkan uji 
lanjut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%.

Pengaruh Arachis pintoi terhadap Sifat Kimia dan Sifat Fisik Tanah
Banyak penelitian mengenai manfaat biomulsa dalam jangka panjang untuk peningkatan kesuburan tanah. 

Menurut Rosliani et. al (2010) tanaman penutup tanah dari jenis tanaman kacang-kacangan mempunyai residu 
hara (C organik dan P total tanah) dan populasi mikroba tanah serta pertumbuhan dan hasil kubis yang lebih 
baik daripada penggunaan mulsa plastik, meskipun untuk fisik tanah tidak ada perbedaan. Wibowo (2017) juga 
menyatakan bahwa penggunaan biomulsa Arachis pintoi pada pertanaman cabai keriting dapat memperbaiki sifat 
fisik tanah. Arachis  pintoisebagai mulsa dapat meningkatkan kandungan tanah mikro dan C, N organik C dan N 
total, dan fraksi organik C, sehingga sesuai untuk memperbaiki kesuburan tanah (Duda et. al., 2003). Secara umum 
residu biomulsa Arachis pintoi dapat meningkatkan status hara tanah dan produksi yang cenderung lebih baik 
daripada residu biomulsa legum lainnya (Munawir dan Chozin, 2017). 

Hasil penelitian ini menunjukkan manfaat setelah tahun ketiga penggunaan Arachis pintoi dapat meningkatkan 
C, N, dan P dibandingkan dengan pengolahan tanah konvensional (tanpa Arachis pintoi). Tabel 6 menunjukkan 
biomulsa Arachis pintoi dapat meningkatkan C organik, N organik dan P tanah. C organik pada perlakuan tanpa 
Arachis pintoi sebesar 1,71% (rendah) sedangkan pada perlakuan Arachis pintoi sebesar 5,77% (sangat tinggi). 
Kandungan C organik secara nyata meningkat sebesar 337,43% dibandingkan dengan yang tidak menggunakan 
Arachis pintoi. Sejalan dengan penelitian Yuniarti (2016) yang menyatakan bahwa biomulsa A. pintoi mampu 
menambah cadangan karbon pada lahan kelapa sawit sebesar 0,60 ton ha-1 selama 5 bulan pertumbuhannya atau 
sama dengan 1,77 ton ha-1 per tahunnya.  Kandungan N organik pada perlakuan tanpa Arachis pintoi 0,18%, 
sedangkan pada Arachis pintoi 0,24% menunjukkan perubahan kategori dari sedang menjadi rendah. Peningkatan 
kategori ini dapat diduga bahwa terjadi penambatan nitrogen pada bintil akar Arachis pintoi. Manfaat lain dari 
biomulsa A. pintoi adalah kemampuannya untuk membentuk bintil akar hasil simbiosis dengan bakteri Rhizobium 
sehingga terjadi akumulasi fiksasi N2 di dalam tanah sekitar pertanaman (Sumiahadi et. al., 2016). Kandungan P2O5 
pada Arachis pintoi (275,20 ppm) menunjukkan peningkatan secara signifikan sebesar 443,44% dibandingkan 
tanpa Arachis pintoi (62,06 ppm). Peningkatan ini diduga karena A. pintoi memiliki kemampuan bersimbiosis 
dengan mikoriza tanah. A. pintoi yang bersimbiosis dengan mikoriza memiliki kandungan unsur hara yang cukup 
tinggi pada tanah maupun tajuk tanaman. A. pintoi juga memiliki kemampuan mensintesis enzim asam fosfatase 
dan mengeksresikannya ke larutan tanah disekitar perakaran tanaman. Enzim tersebut berfungsi untuk membuat 
P tanah yang tidak tersedia menjadi P tersedia bagi tanaman, sehingga kandungan hara P tersedia di dalam tanah 
akan meningkat (Ortiz, 2006).
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Tabel 6. Perbedaan status hara dan sifat fisik tanah pada lahan yang tidak dan ditanami Arachis pintoi selama 
tiga tahun

Peubah
Perbandingan

Tanpa 
Arachis pintoi Kategori* Arachis 

pintoi Kategori* Peningkatan (%)

Ph 6,23 agak masam 6,71 netral 107,70
C-organik (%) 1,71 rendah 5,77 sangat tinggi 337,43
N-organik (%) 0,18 rendah 0,24 sedang 133,33
C/N 9,67 rendah 23,53 tinggi 243,33
P2O5 (ppm) 62,06 sangat tinggi 275,2 sangat tinggi 443,44
K2O (ppm) 27,42 sedang 20,33 rendah 74,14
Kadar air (%) 14,03 - 14,52 - 103,49
Bulk density (g/cc) 1,11 - 1,15 - 103,60
Ruang Pori Total (%) 52,73 - 52,37 - 99,32

Keterangan:  (*) Penilaian kategori status tanah dalam penelitian ini berdasarkan kriteria penilaian sifat kimia tanah yang 
dikeluarkan oleh Badan Penelitian Tanah (2009).

Selain dapat meningkatkan status hara tanah pada Arachis pintoi dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa bulk density tanah yang ditanami Arachis pintoi 1,15 gcc-1 lebih tinggi dibandingkan 
dengan tanah tanpa ditanami Arachis pintoi (1,10 gcc-1). Ruang pori total pada tanah tanpa Arachis pintoi52,73% 
sedangkan dengam menggunakan Arachis pintoi sebesar 52,37%. Penelitian Candog-Bangi dan Cosico (2007) 
menunjukkan bahwa biomulsa A. pintoi menurunkan nilai bulk density secara signifikan. Hal ini sesuai dengan 
penelitian Haryati (2014) bahwa tanah dengan ruang pori total yang tinggi cenderung mempunyai bulk density 
yang rendah. Wibowo (2017) juga mengemukakan bahwa penggunaan biomulsa A. pintoi pada pertanaman cabai 
keriting dapat memperbaiki sifat fisik tanah (bulk density dan ruang pori total). Berdasarkan hasil tersebut dapat 
diduga bahwa tanah yang ditanami biomulsa A. pintoi memiliki kandungan bahan organik yang tinggi, sehingga 
baik untuk pertumbuhan tanaman. 

Dengan tillage area yang sesuai, pemanfaatan Arachis pintoi sebagai biomulsa pada sistem olah tanah 
minimum dapat direkomendasikan. Berbagai keuntungan selain tidak menurunkan pertumbuhan dan produksi 
jagung manis, antara lain dalam jangka panjang dapat meningkatkan kandungan C, N, dan P2O5pada pertanaman 
jagung manis.

KESIMPULAN
Penanaman Arachis pintoi sebagai biomulsa pada pertanaman jagung manis secara nyata menekan pertumbuhan 

dan menekan produksi jagung manis apabila Arachis pintoi dibiarkan menutup area pertanaman tanpa pengolahan 
tanah. Dengan sedikit pengolahan tanah pada area sekitar jagung manis, pengolahan tanah dapat meningkatkan 
produksi jagung manis. Bahkan dengan tillage area yang sesuai, yaitu berkisar 16 cm di sekitar pertanaman, 
produksi jagung manis relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pengolahan tanah konvensional. Hasil lain 
dari penelitian ini adalah penggunaan Arachis pintoi selama tiga tahun meningkatkan kesuburan tanah, antara lain 
meningkatkan kandungan C organik, kandungan N organik, dan P2O5.
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ABSTRACT
The shallot in its growth is strongly influenced by climate factor and available nutrient. By doing the 

appropriate fertilization will get the nutrients needed.This study aims to determine the effect of bioculture dose 
on the growth and shallot yield. The research was conducted in Bulupountujaya Village, Sigi Biromaru district, 
Sigi Regency, Central Sulawesi Province from March 2017 to June 2017. The study used a randomized complete 
design. which consists of B0 = Without the application of bioculture liquid fertilizer, B1 = liquid bioculture liquid 
dose 250 L ha-1, B2 = bioculture liquid bioculture dose 500 L ha-1 and B3 = bioculture liquid bioculture dose 
750 L. ha-1 Each treatment was repeated 4 times, so there were 16 experimental units. Each unit of experiment 
contained 260 plants so that a total of 4160 experiments were obtained. The results showed that the treatment of 
bioculture liquid fertilizer with dose 750 L. ha-1 gave a significant effect on plant height variables, bulb diameter, 
bulb water content, number of tillers per hill, fresh weight of bulb, bulb bulk weight, dry weight of plant and 
bulb yield per hectare compared to other treatments. Provision of bioculture liquid fertilizer with dose 750 L. ha-1 
produced 9.27 ton ha-1.

Keywords: biocultural, shallot

PENDAHULUAN
Bawang merah (Allium ascalonium L.) merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura yang mempunyai 

nilai ekonomis tinggi dibandingkan jenis tanaman sayuran lain. Komoditas ini banyak diusahakan di Sulawesi 
Tengah terutama di Lembah Palu sehingga biasa disebut bawang merah Palu dan memiliki cita rasa yang khas 
dan unik serta cocok digunakan sebagai bawang goreng. Hasil rata-rata bawang merah yang dibudidayakan secara 
konvensional mencapai 5-6 t. ha-1 (Rubianto 2009), sementara potensi hasil bisa mencapai 12 t.ha-1. Hasil yang 
rendah tersebut disebabkan oleh penerapan paket teknologi budidaya yang belum memadai, antara lain bibit tidak 
seragam dengan daya tumbuh yang rendah, takaran pupuk rendah, pengendalian hama penyakit kurang sempurna, 
serta penanganan pascapanen belum optimal (Maskar, et al.,2001). Salah satu aspek budidaya yang perlu 
mendapat perhatian adalah pemupukan. Menurut Sutapraja dan Hilman (2001) usaha yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan produksi bawang merah adalah dengan perbaikan kultur teknis yaitu dengan pemupukan yang tepat 
dan teratur. Selanjutnya untuk mempercepat pertumbuhan bawang merah, dapat diberikan pemupukan melalui 
daun atau folier feeding. Pemupukan melalui daun ini sering juga disebut dengan pemberian pupuk pelengkap cair. 
Pupuk pelengkap cair biokultur dari limbah kotoran dan urin sapiadalah salah satu jenis pupuk yang digunakan 
untuk tanaman bawang merah. 

Fungsi utama biokultur bagi tanaman bawang merah adalah sebagai pupuk cair lengkap yang dapatmenambah 
tersedianya unsur-unsur hara bagi tanaman dan dapat mengembangkan populasi mikroorganisme di dalam tanah 
(Pangaribuan et al.,2017). Selanjutnya biokultur dapat membentuk asam amino yang dapat membentuk protein 
yang dibutuhkan untuk pembelahan dan pembesaran inti sel agar berlangsung normal sehingga pertumbuhan 
vegetatif menjadi sempurna, membentuk senyawa reaktif dalam tubuh tanaman sehingga tanaman lebih tahan 
terhadap serangan penyakit. Asam amino seperti sistin, sistein dan methionin mempengaruhi aroma yang khas dari 
bawang merah. Makin tinggi kandungan ketiga asam amino tersebut, maka semakin baik pula kualitas bawang 
merah yang dihasilkan (Lasmini, 2015; Muhammad, 2000; Santoso, 2015).

Tjionger (2004) mengemukakan bahwa kualitas bawang merah tergantung dari warna umbi, besar umbi dan 
aroma yang khas. Warna umbi sangat erat kaitannya dengan kandungan air yang dimilikinya. Kandungan air 
dalam bawang merah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan kalium. Sedangkan aroma yang khas berkaitan erat 
dengan kandungan sulfur. Jadi, secara umum dapat dilihat bahwa peranan unsur-unsur seperti nitrogen, phosfor, 
kalium, magnesium maupun sulfur yang terkandung dalam biokultur sangat penting dalam pertumbuhan dan 
perkembangan bawang merah. Sehingga aplikasi biokultur diharapkan mampu menyediakan unsur-unsur tersebut 
tanpa mengabaikan pemberian unsur hara yang lain. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai dosis pupuk cair biokultur terhadap 
pertumbuhan dan hasil bawang merah. 
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BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat Penelitian
Bahan yang digunakan adalah: benih bawang merah varietas Lembah Palu, pupuk cair biokultur urin sapi, 

pupuk dasar NPK, kertas label. Alat yang digunakan antara lain:cangkul, sekop, sprayer punggung, gelas ukur, 
timbangan analitik, aerator, lux meter, thermohigrometer, penggaris, ember, kamera dan alat tulis menulis.
Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Bulupountujaya Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi 
Tengah pada ketinggian 110 m diatas permukaan laut dengan jenis tanah incepticol dan berlangsung pada Maret 
2017 sampai dengan Juni 2017. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (randomized complete design) 
yang terdiri dari B0=Tanpa pemberian pupuk cair biokultur, B1= pupuk cair biokultur dosis 250 L.ha-1,B2 = pupuk 
cair biokultur dosis 500 L.ha-1 dan B3= pupuk cair biokultur dosis 750 L.ha-1.Setiap perlakuan diulang 4 kali 
sehingga terdapat 16 unit percobaan. Setiap unit percobaan terdapat 260 tanaman sehingga secara keseluruhan 
diperoleh 4160 tanaman percobaan. Pupuk dasar NPK sebanyak 150 kg ha-1 diberikan satu hari sebelumtanam 
dengan cara dicampurkan ke dalam tanah. Pupuk cair biokultur diberikan sesuai dengan dosis perlakuan yaitu 
tanpa pupuk (kontrol), 250 L.ha-1, 500 L.ha-1, dan 750 L ha-1serta diaplikasikan satu minggu sebelum tanam. 

Benih bawang merah yang digunakan adalah varietas lokal Lembah Palu dengan rata-rata berat 3 g dan rata-
rata diameter 1.5 cm. Sebelum ditanam ujung benih dipotong seperempat bagian untuk mempercepat pertumbuhan 
tunas. Selanjutnya benih ditanam dengan jarak tanam 15 cm x 20 cm pada plot percobaan yang berukuran 2 m 
x 4 m. Jarak antar petak barisan adalah 60 cm dan jarak antar petak ulangan 60 cm dengan kedalaman 40 cm 
yang berfungsi sebagai saluran draenase. Penyiraman pada pagi dan sore hari atau sesuai dengan kondisi tanah. 
Penyiangan gulma dilakukan secara manual disesuaikan dengan keadaan gulma, sedangkan pengendalian hama 
dan penyakit dilakukan dengan metode pengendalian hama terpadu-sayuran dataran rendah. 

Variabel yang diamati adalah peubah tinggi tanaman, berat segar umbi, jumlah anakan per rumpun, bobot 
eskip umbi, bobot kering tanaman, diameter umbi, kadar air umbi dan hasil umbi per hektar. Jumlah sampel 
yang digunakan adalah sebanyak sepuluh rumpun tiap-tiap unit, kemudian direratakan. Data lingkungan meliputi 
pengamatan suhu udara, kelembaban udara (%) dan Intensitas cahaya. Data hasil pengamatan dianalisis dengan uji 
F, sedangkan perbedaan antar perlakuan diuji dengan uji beda nyata jujur (BNJ) pada taraf 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Tanaman
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pupuk organik cair biokultur berpengaruh 

nyata terhadap peubah tinggi tanaman pada berbagai umur yang diamati. Pemberian pupuk cair biokultur dengan 
dosis 750 L. ha-1 (B3) menghasilkan tanaman bawang merah lebih tinggi dan nyata berbeda dengan tanpa pupuk 
biokultur (Gambar 1).

Gambar 1. Tinggi tanaman bawang merah pada berbagai umur pada perlakuan berbagai dosis pupuk organik 
cair biokultur.
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Meningkatnya pertumbuhan bawang merah dengan pemberian pupuk biokultur disebabkan karena peran 
unsur hara yang terkandung dalam pupuk biokulturmampu meningkatkan kesuburan tanah, aktivitas mikroba tanah 
serta ketersediaan hara di dalam tanah. Seperti dikemukakan oleh Widawati et al. (2002)bahwa pemberian bahan 
organik pada tanah berperan penting dalam memperbaiki struktur tanah sehingga aerasi udara dan pergerakan air 
lancar, dengan demikian dapat menambah daya serap air dalam tanah dan mampu meningkatkan pertumbuhan 
dan produksi tanaman. Selanjutnya pemberian pupuk organik mempunyai manfaat untuk meningkatkan jumlah 
air yang dapat ditahan di dalam tanah dan jumlah air yang tersedia bagi tanaman serta sebagai sumber energi bagi 
jasad mikro sehingga tanpa adanya pupuk organik semua kegiatan biokimia akan terhenti (Nizar, 2011). Selain 
itu, pupuk organik mempunyai peranan penting dalam mempertahankan kesuburan fisik, kimia, dan biologi tanah. 
Tanah yang kaya bahan organik bersifat lebih terbuka sehingga aerasi tanah lebih baik dan tidak mudah mengalami 
pemadatan dibandingkan dengan tanah yang mengandung bahan organik rendah (Sutanto, 2002; Sumarni et al., 
2012). Peningkatan tinggi tanaman setelah ada penambahan pupuk organik cair didukung dengan penelitian 
Trisusiyo et al.(2014) yaitu dengan perlakuan biourine 20% tinggi tanaman bawang merah meningkat 19.56%-
24.01% dibandingkan tanpa pemupukan. selanjutnya bahwa aplikasi biourine berpengaruh nyata terhadap tinggi 
tanaman pada perlakuan biourine 1000 L ha-1pada pengamatan 56 hst, dan berbeda dengan tanpa biourine.

Hasil Tanaman
Komponen hasil tanaman meliputi: bobot segar umbi, bobot eskip umbi, bobot kering tanaman dan hasil 

umbi per hektar. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pupuk organik cair biokultur 
berpengaruh nyata terhadap bobot segar umbi, bobot eskip umbi, bobot kering tanaman dan hasil umbi per hektar. 
Pemberian pupuk cair biokultur dengan dosis 750 L. ha-1 menghasilkan rata-rata komponen hasil lebih tinggi dan 
nyata berbeda dengan tanpa pupuk biokultur (Tabel 1).

Tabel 1. Rata-Rata bobot segar umbi, bobot eskip umbi, bobot kering tanaman dan hasil umbi per hektar pada 
perlakuan berbagai dosis pupuk organik cair biokultur

Perlakuan berat segar tanaman
(g tnm-1)

bobot eskip umbi
(g tnm-1)

bobot kering tanaman
(g tnm-1)

hasil umbi
( t ha-1)

B0 29.07a 26.62a 0.63a 4.17a
B1 35.56b 32.69b 0.92a 6.45b
B2 39.69b 34.03b 1.14b 7.06b
B3 45.60c 37.89c 1.34bc 9.27c

Keterangan: Rata-rata yang diikuti huruf sama pada huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda pada uji BNJ taraf 
5%

Pada Tabel 1 ditunjukkan bahwa pemberian pupuk organik biokulturdengan dosis 750 L. ha-1 menghasilkan 
berat segar tanaman tertinggi (45.60 g.tnm-1), bobot eskip tertinggi yaitu (37.89 g.tnm-1), bobot kering tanaman 
tertinggi (1.34 g.tnm-1) dan hasil umbi perhektar terbanyak yaitu (9.27 t.ha-1.) Menurut Nur (2005), bahwa respon 
tanaman terhadap pemupukan akan meningkat jika pemberian pupuk sesuai dengan dosis, waktu dan cara yang 
tepat sehingga ketersediaan unsur hara bagi tanaman merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 
produksi tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pupuk biokultur mampu menyediakan unsur hara dengan 
dosis yang sesuai bagi tanaman, selain itu dengan pemberian pupuk biokultur, tanah mampumenyimpan air dalam 
kondisi air terbatas, sehingga penggunaan air lebih efisien dalam memberikan hasil berupa bahan kering tanaman 
sebagai hasil fotosintesis dan mampu memanfaatkan unsur hara yang terdapat pada pupuk pelengkap cair biokultur 
dengan maksimal sehingga akan menghasilkan bobot kering yang tinggi. Menurut Goldswotty dan Fisher (1992) 
bobot kering umbi memperlihatkan jumlah bahan kering yang diakumulasikan selama pertumbuhan, hampir 90% 
bahan kering tanaman adalah hasil fotosintesis.

Kualitas Umbi
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pupuk organik cair biokultur berpengaruh 

nyata terhadap kualitas umbi yang terdiri atas diameter umbi dan kadar air umbi. Pemberian pupuk cair biokultur 
dengan dosis 750 L. ha-1 menghasilkan umbi dengan diameter tertinggi dan kadar air umbi terendah dan nyata 
berbeda dengan tanpa pupuk biokultur (Tabel 2).
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Tabel 2. Diameter umbi dan kadar air umbi pada perlakuan berbagai dosis pupuk organik cair biokultur.

Perlakuan Diameter umbi (cm) Kadar air umbi (%)
B0 1.21a 73.15a
B1 1.73b 72.76a
B2 1.88b 71.83a
B3 2.19c 69.17b

Keterangan: Rata-rata yang diikuti huruf sama pada huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda pada uji BNJ taraf 
5%

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pemberian pupuk organik cair biokulturdengan dosis 750 L. ha-1 

menghasilkan diameter umbi bawang merah lebih besar dan berbeda nyata dengan perlakuan dosis lainya. Hal ini 
sesuai pendapat Sumiarti dan Soetiarso (2003) bahwa pupuk pelengkap cair dapat memperbaiki sifat fisik tanah, 
meningkatkan aktifitas biologi tanah serta meningkatkan ketersedian unsur hara bagi tanaman. 

Pertumbuhan tanaman yang optimal sangat di pengaruhi oleh ketersedian hara makro dan hara mikro serta 
juga sangat di pengaruhi oleh faktor genetik. Pupuk pelengkap cair memiliki sifat alami dan menyediakan unsur 
makro dan unsur mikro (Lasmini et al., 2015; Santoso et al., 2015). Semakin besar diameter umbi yang dihasilkan 
maka semakin banyak unsur hara makro dan unsur hara mikro yang dimanfaatkan untuk perkembangan umbi, 
sehingga dengan penambahan pupuk cair biokultur ini tanaman mampu tumbuh optimal dan berproduksi tinggi.

Pemberian pupuk organik cair biokulturdengan dosis 750 L. ha-1 menghasilkan kadar air umbi bawang merah 
lebih rendah dan berbeda nyata dengan perlakuan dosis lainya.Kadar air umbi menunjukkan banyaknya kandungan 
air dalam umbi setelah dipanen. Kandungan air dalam bahan pangan ikut menentukan aceptability, kesegaran 
dan daya tahan bahan itu sendiri Hal ini disebabkan karena penggunaan pupuk organik cair dapatmeningkatkan 
kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan air lebih lama di dalam tanah sehingga meningkatkan kadar 
air tanah. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Komar et al. (2001) bahwa perubahan kadar air pada umbi 
dipengaruhi oleh evaporasi dan respirasi yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap bobot umbi. Sedangkan 
menurut Winarno (1985)kadar air yang tinggi dalam bahan pangan yang pengolahanya menggunakan minyak 
goreng (termasuk bawang goreng) tidak dikehendaki karena akan memacu reaksi hidrólisis dan oksidasi ketika 
bahan tersebut digoreng. Disamping itu secara ekonomis kurang menguntungkan karena membutuhkan waktu 
lebih lama hingga menjadi matang serta bahan yang digoreng rendemennya menjadi berkurang dan warnanya 
menjadi kurang menarik.

KESIMPULAN 
Pemberian biokultur dengan dosis sebanyak 750 L. ha-1 berpengaruh lebih baik pada tinggi tanaman, berat 

segar tanaman, bobot eskip umbi, bobot kering umbi, diameter umbi, kadar air umbi dan hasil umbi dibandingkan 
perlakuan lainnya.Hasil umbi tertinggi diperoleh pada pemberian biokultur sebanyak 750 L. ha-1 yaitu 9.27 t. ha-1.
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ABSTRACT
The main problem of chili pepper cultivation on dry land is low water and nutrient capacity as well as high 

pest and disease level, thus affecting low productivity. Dry land adaptive varieties of red chili cultivated with 
environmentally friendly technology isan option to enhance productivity and quality of chili pepper. The aims of 
this study was to get the most adaptive high yield varieties of red chili and effective environmental technology 
to applied at low dry land of Jambi Province.The study is located in Desa Kasang Kota Karang, Kumpeh Ulu, 
Muaro Jambi, on Januari to Desember 2016. Red pepper varieties studied were Kencana, Tanjung 2, SSP, Yuni, 
Lado and PM 99. Technology applied was silver black mulch, organic compost application, balanced fertilization, 
Trichoderma application, PGPR, the use of corn as a border plants around pepper crops, the used of yellow traps 
and reduces chemical pesticides. The results showed that the highest production was obtained from red pepper 
SSP of 1.5 tons per ha, significantly different from other varieties, although the intensity of leaf curling disease 
was quite high.

Keywords: enhanced quality, high-yielding variety, low land

PENDAHULUAN
Cabai merah termasuk dalam 7 komoditas strategis nasional bersama padi, jagung, kedelai, bawang merah, 

sapi dan tebu. Provinsi Jambi termasuk dalam lokasi pengembangan kawasan hortikultura untuk komoditi cabai 
merah sesuai dengan Kepmentan No. 830/Kpts/RC.040/12/2016.Usaha tani cabai merah di Provinsi Jambi 
umumnya dilakukan di lahan kering secara konvensional dengan input teknologi rendah.Kendala budidaya 
cabai merah di lahan kering adalah rendahnya ketersediaan air, tingkat erosi tinggi (Sumarni et al., 2014) dan 
ketersediaan hara rendah. Kendala lainnya adalah ketersediaan benih unggul rendah sehingga petani umumnya 
menggunakan benih cabai yang diperoleh dari hasil panen musim sebelumnya. Usaha tani konvensional umumnya 
menggunakanpestisida dan pupuk anorganik yang berlebihan. Penggunaan pestisida berlebihan dan terus menerus 
tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan (Narkhede et al., 2011), selain itutingginya residu dan kontaminasi 
pestisida mengakibatkan rendahnya status pangan cabai merah (Miskiyah dan Munarso, 2009).

Berbagai kendala tersebut menyebabkan rendahnya produktivitas cabai merah di Provinsi Jambi. Upaya yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas cabai merah di lahan kering adalah penerapan teknologi ramah 
lingkungan yang optimal dan dapat diadopsi oleh petani. Teknologi ramah lingkungan perlu diterapkan selain 
untuk meningkatkan produktivitas, juga meningkatkan kualitas produk terkait keamanan pangan.

Benih unggul merupakan komponen teknologi yang penting. Tanaman cabai merah memiliki perakaran yang 
agak dalam dan rentan terhadap cekaman kekeringan. Pertumbuhan akar tanaman akan terhambat pada kondisi 
kekeringan (Yusniwati et al., 2008). Kondisi kekeringan yang terjadi dalam waktu cukup lama dapat menyebabkan 
tanaman menjadi kerdil dan layu. Sebaliknya kondisi lahan tergenang mengakibatkan kerusakan akar, penurunan 
kadar N jaringan dan klorofil daun (Susilawati et al., 2012a) serta menurunkan kemampuan tanaman bertahan 
hidup pada fase generatif (Susilawati et al., 2012b). Teknologi pemanfaatan varietas unggul berdaya hasil tinggi 
serta tahan kekeringan dan hama penyakit sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas cabai merah di 
lahan kering.

Beberapa VUB cabai merah telah terbukti memiliki ketahanan yang tinggi terhadap cekaman kekeringan 
maupun hama penyakit. Cabai merah varietas Kencana dan Tanjung-2 merupakan VUB cabai merah berdaya 
hasil tinggi, tahan serangan hama dan penyakit dan memiliki daya adaptasi luas baik di dataran rendah, medium 
maupun dataran tinggi serta dapat ditanam di luar musim (basah, kemarau basah, kering dan ekstrim kering). Cabai 
merah varietas Kencana memiliki keunggulan tahan penyakit antraknosa. Cabai merah Tanjung-2 telah terbukti 
meningkatkan pendapatan petani di Ciamis, Jawa Barat (Basuki et al., 2014). Cabai merah SSP dan Yuni adalah 
VUB cabai merah keluaran Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB yang memiliki keunggulan produksi tinggi 
dan beradaptasi baik pada dataran rendah. Varietas Lado dan PM 999 adalah varietas cabai merah yang biasa 
digunakan oleh petani di lokasi pengkajian.
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Penggunaan varietas unggul tahan hama penyakit perlu didukung oleh teknologi pengendalian HPT dan 
pemupukan ramah lingkungan. Inovasi teknologi yang diterapkan antara lain pemanfaatan sumber daya lokal 
yang terdapat di sekitar lokasi pengkajian. Pupuk organik bersumber dari sisa tanaman dan ternak yang telah 
dikomposkan, dan aplikasi PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) untuk meningkatkan penyerapan nutrisi 
oleh perakaran tanaman dan proteksi terhadap serangan penyakit (Taufik et al., 2005; Taufik 2010). Pengendalian 
virus kuning dilakukan dengan pemasangan sungkup sejak persemaian.

Komponen teknologi penting lain yang diperlukan pada lahan kering adalah optimasi ketersediaan air. 
Aplikasi mulsa dapat mengurangi transpirasi tanah dan meningkatkan kelembaban serta menjaga ketersediaan 
air. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mulsa sejak masa pembibitan dan pertumbuhan 
vegetatif awal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah (Alviana, 2009) dan meningkatkan 
produksi (Sumarni et al., 2006; Gunadi dan Sulastrini, 2013). Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui varietas 
unggul cabai merah adapatif lahan kering dataran rendah di Muaro Jambi dan teknologi ramah lingkungan yang 
dapat diterapkan.

BAHAN DAN METODE
Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2016 di lahan petani yang 

merupakan sentra tanaman cabai yaitu Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro 
Jambi. Bahan dan alat yang digunakan terdiri dari benih cabai merah, jagung untuk tanaman border, pupuk kandang, 
kapur pertanian, trichoderma, pupuk urea, rock phosphat, KCl, dan NPK, PGPR, pestrine, perangkap likat kuning, 
kain kasa untuk sungkup di persemaian, mulsa plastik hitam perak, handsprayer, handtraktor, meteran dan papan 
merk.

Pengakajian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)satu faktor dengan 6 perlakuan varietas 
cabai merah dataran rendah, yaitu Varietas Yuni, SSP, Kencana, Tanjung 2, Lado dan PM 999. Masing-masing 
perlakuan diulang 4 kali. Inovasi teknologi yang diaplikasikan terdiri dari: penggunaan sungkup di persemaian 
(netting house), pupuk organik, penggunaan biopestisida (pestisida nabati), penggunaan border tanaman jagung 
untuk menekan virus kuning dan antraknosa, penggunaan guludan yang lebih tinggi, penggunaan mulsa plastik 
hitam perak dan pengendalian HPT secara terpadu. Cabai merah ditanam pada bedengan berukuran lebar 1 m, 
tinggi 30 cm, dan jarak antar bedengan 80-90 cm. Jarak tanam 60 cm x 60 cm dan pada tiap bedengan terdapat 2 
baris tanaman.

Data yang diamati terdiri dari data pertumbuhan (tinggi tanaman dan jumlah cabang primer), komponen hasil 
(jumlah dan berat buah panen per tanaman, berat buah per hektar) dan hasil (produksi dan produktivitas)serta 
serangan hama dan penyakit utama. Data dianalisis dengan analisis ragam dan uji lanjut DMRT 0,5%.

Media persemaian terdiri dari campuran tanah dan pupuk kandang yang sudah matang dengan perbandingan 
1:1. Perlakuan benih sebelum disemai adalah perendaman benih pada air hangat (Suhu 45–50°C) selama 1 malam. 
Benih disemai satu persatu dalam wadah daun pisang yang sudah diisi media semai, kemudian benih ditutup dengan 
media semai dengan cara diayak (disaring). Persemaian  ditutup dengan daun pisang/kelapa untuk mempertahankan 
kelembaban. Benih yang disemai akan tumbuh setelah umur 5–7 hari, selanjutnya tutup persemaian dibuka dan 
dibiarkan beberapa hari. Penanaman dilakukan setelah bibit berumur 20-30 hari setelah semai atau daun 4-5 helai 
dan tinggi 5-10 cm. Sebelum tanam diaplikasikan trichoderma sebanyak 2 g per lubang tanam.

Pupuk dasar berupa pupuk organik diberikan 1 bulan sebelum penanaman dengan dosis 30 ton/ha bersamaan 
dengan pupuk rock phosphat sebanyak 200 kg/ha dan trichoderma 2 kg/ton pupuk kandang. Pupuk susulan berupa 
Urea: 100 kg/ha, KCl 150 kg/ha dan NPK 150 kg/ha diberikan 3 kali pada umur 3, 6 dan 9 minggu setelah 
tanam. 

Pengendalian OPT pada tanaman cabai dilakukan melalui pendekatan PHT seperti membuat perangkap likat 
warna kuning, penanaman tanaman border jagung 1 bulan sebelum tanam cabai. Keputusan penggunaan pestisida 
diambil berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan secara rutin, yaitu jika populasi OPT atau kerusakan tanaman 
yang ditimbulkannya telah mencapai atau melampaui Ambang Pengendalian (AP) baru dilakukan penyemprotan 
pestisida.

Panen dimulai pada umur 70-75 HST. Pemanenan dilakukan setiap 5-7 hari pada buah yang telah matang 
sempurna. Panen dilakukan pada cuaca cerah agar sisa-sisa embun yang menempel pada buah menguap, sehingga 
patogen penyakit tidak dapat berkembang. Pengamatan komponen produksi dilakukan sampai panen ke-3. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan terhadap komponen pertumbuhan tanaman cabai merah menunjukkan bahwaterdapat 

perbedaan yang nyata antara tinggi cabai merah varietas Lado dibandingkan varietas lainnya (Tabel 1), tetapi tidak 
berkorelasi positif dengan jumlah cabang produktif. Jumlah cabang produktif terbanyak terdapat pada varietas 
Yuni dan PM 999 (Tabel 1).
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Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman dan jumlah cabang produktifbeberapa varietas cabai merah pada umur 7 
MST

Varietas Tinggi tanaman (cm) Jumlah cabang produktif
PM 999 32.18 c 19.12 b
SSP IPB 31.86 c 5.28 a
Lado 34.90 d 9.54 a
Yuni IPB 31.42 c 15.50 b
Tanjung-2 24.18 a 7.33 a
Kencana 27.75 b 9.63 a

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

Pengamatan terhadap komponen produksi yaitu jumlah dan bobot buah per pohon menunjukkan bahwa 
jumlah buah pada tiap varietas tidak berbeda nyata (Tabel 2). Secara kuantitas varietas SSP menghasilkan jumlah 
buah terbanyak dibandingkan varietas lainnya, hal ini seiringdengan bobot buah per pohon yang dihasilkan. Bobot 
buah per pohon tertinggi diperoleh pada varietas SSP dibandingkan varietas lainnya (Tabel 2).

Tabel 2. Rata-rata jumlah dan bobot buah per pohon beberapa varietas cabai merah pada panen ke-3

Varietas Jumlah buah/pohon Bobot buah/pohon(g)
PM 999 F1 15.63a 30.96a
SSP-IPB 23.67a 88.71b
Lado F1 20.71a 52.25a
Yuni-IPB 15.00a 48.46a
Tanjung 2 18.29a 46.29a
Kencana 16.17a 38.96a

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

Pertumbuhan tanaman yang optimal ditunjang oleh berbagai faktor antara lain jumlah nutrisi dan air yang 
terpenuhi, serta pengendalian hama dan penyakit yang efisien.Pemberian pupuk organik (alami) pada tanaman 
cabai merah dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman (tinggi tanaman, cabang, jumlah daun dan panjang 
daun), mempengaruhi laju pertumbuhan akar dan batang, pembentukan daun dan peningkatan kandungan pigmen 
fotosintesis, serta meningkatkan kualitas dan hasil cabai merah (Narkhede et al., 2011, Huez-Lopez et al., 2011). 
Peningkatan pertumbuhan dan hasil cabai merah tersebut disebabkan karena pupuk organik tidak hanya menambah 
unsur hara bagi tanaman, tetapi juga menciptakan kondisi tanah yang sesuai untuk tanaman dengan memperbaiki 
areasi, mempermudah penetrasi akar ke dalam tanah, memperbaiki kapasitas menahan air, meningkatkan pH tanah, 
kapasitas tukar kation dan serapan hara, menurunkan Al-dd yang toksik bagi tanaman, struktur tanah jadi remah 
(Abdurachman et al.,1999 dalam Sumarni et al. 2014), tanpa terjadinya akumulasi senyawa toksik pada lahan 
dan air tanah (Vlahova & Oopov, 2013). Penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati selain dapat meningkatkan 
pertumbuhan tanaman, hasil, dan kualitas hasil cabai merah (Reyes et al., 2008, Malgorzata & Georgios, 2008), 
juga dapat mengurangi penggunaan pupuk NPK (Widawati et al., 2010, Suliasih et al., 2010).

Pemberian pupuk organik (≥ 30 t/ha) dan pengurangan pupuk NPK (50%) juga dapat mempertahankan 
kesuburan tanah Andisol, sedangkan pemberian 30 t/ha kompos pupuk kandang + 750 kg/ha pupuk NPK dapat 
meningkatkan hasil buah cabai merah (Sumarni et al., 2014). Hasil penelitian Alviana dan Susila (2009) menyatakan 
bahwa rekomendasi dosis pupuk optimum pada budidaya tanaman cabai merah yang dibudidayakan dengan irigasi 
tetes dan mulsa polyethylene di Andosol yaitu 237.07 kg N/ha, 108.33 kg P2O5/ha, dan 188.4 kg K2O/ha.

Aplikasi trichoderma diberikan pada kompos dan lubang tanam sebelum penanaman cabai merah. 
Trichoderma sebagai alternatif dalam meningkatkan mikroba tanah yang akan mempercepat proses pengomposan, 
menjaga kesuburan tanah serta mikroba akan tetap hidup dan aktif di dalam kompos. Trichoderma selain sebagai 
organisme pengurai juga berfungsi sebagai agen hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman. Hasil penelitian 
Sepwanti (2016) menunjukkan bahwa aplikasi kompos yang diperkaya dengan trichoderma T. Harzianum 
meningkatkan jumlah dan berat buah per tanaman.Input teknologi lainnya adalah pemasangan mulsa bertujuan 
untuk mempertahankan kelembaban tanah. Hasil penelitian Kasi et al., (2017) menunjukkan bahwa pemasangan 
mulsa jerami meningkatkan jumlah stomata daun cabai merah pada masa pembibitan. 

Produksi cabai merah tertinggi pada pengkajian ini diperoleh dari varietas SSP dengan bobot buah per pohon 
88.71 g atau 1,5 ton per Ha. Hasil tersebut belum optimal karena pengamatan hanya dilakukan hingga panen ke 3. 
Pengkajian lebih lanjut pada varietas cabai merah di lokasi yang sama sangat diperlukan untuk memperoleh hasil 
yang lebih optimal. 
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Intensitas serangan hama dan penyakit tanaman pada setiap varietas yang diuji tidak berbeda nyata (Tabel 
3).Secara umum tingkat serangan hama dan penyakit dapat dikendalikan dan tidak mengurangi produksi tanaman. 
Varietas cabai merah hibrida yang diuji memiliki ketahanan terhadap penyakit yang cukup tinggi, ditunjang dengan 
upaya pengendalian HPT ramah lingkungan yang diterapkan.

Tabel 3. Intensitas serangan hama dan Penyakit beberapa varietas cabai merah

Varietas Intensitas serangan penyakit (%)
PM 999 F1 26.69 a
SSP-IPB 58.85c
Lado F1 54.39 bc 
Yuni-IPB 43.15 ab
Tanjung 2 41.22 ab
Kencana 46.95 bc

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

Aplikasi PGPR terbukti dapat mengendalikan serangan virus pada tanaman cabai (Taufik et al., 2005; Safriani 
et al., 2016), dan teknologi pengelolaan hama terpadu (PHT) tidak hanya mengurangi serangan hama dan penyakit 
tetapi juga mendukung peningkatan produksi cabai merah (Nugroho, 2013).

KESIMPULAN
Cabai merah varietas SSP adaptif di lahan kering dataran rendah Muaro Jambi. Paket teknologi ramah 

lingkungan yang dapat diterapkan meliputi penggunaan mulsa hitam perak, pupuk organik, trichoderma, PGPR, 
border tanaman jagung dan perangkap likat kuning.
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ABSTRACT
Information regarding ocra cultivation especially on germination stage needs to be done  in order to achieve 

optimum productivity. Some of external factors that influencing germination are environment temperature and 
growing medium. This research aimed to observe the optimum temperature and growing medium in germination 
and seed vigor test. It was conducted at field lab and integrated lab of Department of Agroecotechnology, Trilogi 
University, Jakarta. The research took place from September to December 2016. Plot design was used in this 
research and divided to three repetitions. Main plot was germination temperature consisted of two levels which 
were 22-24°C (T1) and 28-30°C (T2) and sub-plot was growing medium consisted of five levels which were 
stencil paper (M1), top soil (M2), compost (M3), mixture of top soil and compost (1:1) (M4), and mixture of 
top soil, compost and rice husk (1:1:1) (M5). The observed variables were vigor index, germination test, normal 
sprouts dry weight, length of radicle, length of hypocotyl, and sprouts fresh weight. From the observation results, 
it can be concluded that the application of top soil and compost that used as a single for growth medium at 28-
30°C was considered effective to obtain vigor index, normal sprouts dry weight, and normal sprouts fresh weight. 
It also concluded that the longest radicle obtained by applying mixture of top soil, compost and rice husk with 
comparison 1:1:1.

Keywords: rice husk, compost, length of hypocotyl, length of radicle, top soil.

PENDAHULUAN
Okra merupakan tanaman sayur yang menyimpan begitu banyak zat penting yang berguna untuk kesehatan. 

Akan tetapi tanaman ini masih belum banyak dikenal oleh masyarakat secara umum. Petani Indonesia belum 
banyak mengembangkan tanaman tersebut, padahal okra mengandung serat dan nutrisi yang sangat bermanfaat. 
Menurut Al-Jabar (2014) dalam 100 g okra mengandung serat sebesar 2.5 g lebih tinggi dibandingkan dengan kubis 
sebesar 1.9 g. Okra juga diketahui mengandung serat lebih tinggi dibandingkan sayuran lainnya seperti kangkung 
yang hanya 1.9 g (Al-Jabar, 2015), mentimun 0.5 g (Priyanto, 2013), dan paprika  2.1 g (Suparyo, 2016). Sabitha 
(2011) mengemukakan bahwa kulit dan biji okra memiliki kandungan serat yang berfungsi untuk menormalisasi 
glukosa darah dan lemak yang dapat menurunkan gula dalam kondisi diabetes. Hal ini menunjukkan bahwa okra 
termasuk tanaman yang menjanjikan untuk dibudidayakan karena keuntungan manfaatnya.

Berbagai informasi tentang budidaya okra penting untuk diketahui, termasuk pada fase perkecambahannya. 
Fase perkecambahan okra sangat dipengaruhi oleh suhu dan media tanam yang digunakan. Menurut Serhat 
dan Mut (2007) pengaruh suhu perkecambahan terhadap daya berkecambah penting untuk dipelajari, karena 
berbedanya kebutuhan suhu perkecambahan yang optimal pada setiap spesies tanaman. Penggunaan media tanam 
yang tepat juga diketahui mempengaruhi hasil perkecambahan benih. Beberapa penelitian terdahulu melaporkan 
bahwa komposisi media tanam antara campuran top soil : pasir : kompos (1:1:1) berpengaruh terhadap umur 
berkecambah benih mengkudu (Pujiastuti et al., 2004). Perkecambahan pada suhu 40 oC dengan media tanam 
tanah asal hutan aren campur pupuk organik (1:1) dengan tambahan NPK 1 g/kg media dapat menghasilkan daya 
berkecambah, kecepatan berkecambah, bobot kering kecambah dan indeks vigor hipotetik benih aren lebih baik 
(Soleh et al., 2008). Komposisi media perkecambahan tanah campur pasir (2:1) dapat menghasilkan persentase 
benih berkecambah dan waktu berkecambah pada benih andalas (Anisa, 2011). Benih purwoceng yang ditanam 
pada media kertas stensil dengan suhu perkecambahan diantara 23-25oC menghasilkan nilai daya berkecambah, 
potensi tumbuh maksimum, indeks vigor dan kecepatan tumbuh terbaik (Rusmin et al., 2014). Media tanam dengan 
perbandingan komposisi top soil campur kompos kotoran sapi (1:2) merupakan hasil terbaik yang mempengaruhi 
pertumbuhan tinggi, berat kering akar, dan indeks mutu bibit jabon (Prananda et al., 2014). Media tanam campuran 
tanah, pasir, dan pupuk bokhasi kandang sapi dengan perbandingan (1:1:3) menghasilkan tinggi bibit, jumlah daun 
dan panjang akar yang optimal pada benih pala (Tony et al., 2015). Arang sekam sebagai komposit dengan media 
top soil mampu memberikan respons yang lebih baik terhadap petumbuhan tinggi, diameter, berat kering pucuk 
dan berat kering akar pada bibit cempaka wasian (Irawan dan Kafiar, 2015).
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Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa suhu dan media tanam memiliki peranan penting pada fase 
perkecambahn benih. Perkecambahan okra sebetulnya telah diteliti di negara lain, hal tersebut telah dikemukakan 
oleh Yusuf et al., (2010) yang melaporkanbahwa tanaman okra dapat berkecambah pada suhu antara 21 oC - 35 
oC tetapi gagal berkecambah pada suhu 5, 7 dan 15 oC dengan menggunakan komposisi media tanam pasir liat, 
lempung berpasir dan lempung liat berpasir. Penelitian tersebut menjadi acuan penelitian ini dengan menggunakan 
suhu harian Indonesia antara 22-30 oC dan media tanam yang lebih mudah diperoleh yaitu kertas stensil, top soil, 
kompos dan arang sekam.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan sejak September-Desember 2016. Perkacambahan benih okra dilakukan di Net 

House Kebun Percobaan Agroekoteknologi dan Laboratorium Terpadu, Universitas Trilogi, Jakarta. Alat-alat 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah oven untuk mensterilkan media, penggaris utuk mengukur panjang 
hipokotil dan radikula, timbangan analitik untuk menimbang bobot basah dan bobot kering kecambah, desikator 
untuk menyerap kadar air, germinator sebagai tempat perkecambahan benih, dan tray isi 50 sebagai wadah untuk 
media perkecambahan. Bahan yang digunakan dalam pengujian vigor benih adalah benih okra, kertas stensil, top 
soil, kompos dan arang sekam.

Percobaan disusun menggunakan rancangan petak terbagi dengan tiga ulangan. Petak utama adalah suhu 
perkecambahan yang terdiri dari dua taraf yaitu 22-24 oC (T1), dan 28-30 oC (T2), dan anak petak adalah media 
tanam yang terdiri atas lima taraf yaitu kertas stensil (M1), top soil (M2), kompos (M3), top soil campur kompos 
(1:1) (M4), top soil campur kompos campur arang sekam (1:1:1) (M5), sehingga diperoleh 10 kombinasi perlakuan. 
Benih dikecambahkan pada media yang telah ditentukan. Media yang digunakan sudah disterilkan terlebih dahulu 
menggunakan oven dengan suhu 133 oC selama 2 jam. Jumlah benih yang digunakan untuk setiap ulangan pada 
tiap-tiap perlakuan adalah 25 butir benih. Benih yang telah dikecambahkan diletakkan pada laboratorium dengan 
suhu 22-24 oC dan di dalam net hosue dengan suhu 28-30 oC.

Peubah yang diamati diantaranya: indeks vigor (%) diamati dengan menghitung kecambah normal pada 
pengamatan pertama (hari kelima) per jumlah benih yang ditanam, daya berkecambah (%) diamati dengan 
menjumlahkan kecambah normal pada pengamatan pertama (hari kelima) dan pengamatan kedua (hari ketujuh) 
per jumlah benih yang di tanam, panjang radikula (cm) diamati dengan menghitung panjang akar kecambah 
menggunakan penggaris pada hari terakhir pengamatan (hari ketujuh), panjang hipokotil (cm) diamati dengan 
menghitung panjang bakal batang yang berada diantara plumula hingga pangkal radikula pada hari terakhir 
pengamatan (hari ketujuh), bobot basah (g) dihitung dengan menimbang bobot kecambah normal tanpa kotiledon 
dengan timbangan analitik, bobot kering kecambah normal (g) dihitung dengan menimbang bobot kecambah 
normal yang telah dibuang kotiledonnya dan di oven selama 3 hari pada suhu 60 oC.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan top soil sebagai media tanam pada okra dengan suhu perkecambahan 28-30 oC menghasilkan 

indeks vigor dan bobot kering kecambah normal terbaik dibandingkan seluruh perlakuan yang diujikan (Tabel 1). 
Dua kombinasi suhu dan media tanam tersebut secara konstan menghasilkan perkecambahan   terbaik pada okra. 
Hal ini senada dengan Choudhary (2015) bahwa tanaman okra membutuhkan lingkungan yang hangat dan lembab 
dengan suhu antara 24-28 oC. Suhu yang lebih tinggi pada tanaman akan tumbuh lebih cepat dan lebih baik pada 
awal penanaman karena akan membantu memperlambat proses berbuah.
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Tabel 1. Interaksi antara suhu dan media tanam pada benih okra terhadap indeks vigor (IV) dan bobot kering 
kecambah normal (BKKN)

Media tanam
Suhu perkecambahan

22-24oC 28-30oC
-------------------------------------------------Indeks vigor (%)---------------------------------------------

Kertas stensil 84.44 ab 84.45 ab
Kompos 44.44 d 84.45 ab
Top soil 84.44 ab 93.33 a
Top soil+kompos 73.33 abc 53.33 cd
Top soil+kompos+arang sekam 53.33 cd 66.67 bc

----------------------------------------bobot kering kecambah normal (g)--------------------------------
Kertas stensil 0.31 c 0.27 c
Kompos 0.27 c 0.51 a
Top soil 0.38 bc 0.51 a
Top soil+kompos 0.34 c 0.34 c
Top soil+kompos+arang sekam 0.34 c 0.48 ab

Keterangan:  angka yang sekolom dan sebaris pada masing-masing parameter pengamatan tidak berbeda nyata pada taraf 5% 
dengan DMRT.

Perkecambahan okra dengan menggunakan media top soil dan kertas stensil memberikan hasil yang sama 
baik terhadap indeks vigor benih. Umumnya pengujian viabilitas pada benih berukuran besar seperti okra memang 
menggunakan kertas stensil sebagai media perkecambahan dengan metode uji kertas digulung dalam plastik 
(UKDDP), namun hal tersebut tidak diikuti dengan bobot kering kecambah normal (BKKN) yang dihasilkan. Hal 
ini menunjukkan kertas stensil tidak cukup mampu menjadi media tanam yang dapat menyediakan air dan oksigen 
pada fase perkecamabahan okra karena BKKN yang dihasilkan lebih rendah 0.2 – 0.24 g dibandingkan dengan 
penggunaan top soil. Menurut Fang et al., (2015) top soil merupakan lapisan tanah teratas yang biasanya tekstur dan 
ciri dominannya lebih subur dan mengandung bahan organik lebih banyak. Lapisan tanah yang tingkat kedalamnya 
melebihi 30 cm (bukan top soil) akan menghambat pertumbuhan akar karena lapisan tersebut mengandung batuan 
keras dan secara kimia tidak menguntungkan.

Penggunaan kompos dan top soil menghasilkan IV dan BKKN yang sama baiknya sehingga kedua media ini 
bisa dijadikan alternatif sebagai media tanam pada fase perkecambahan okra. Menurut Yulianingtyas et al,. (2015) 
pertumbuhan awal bibit tanaman ditentukan oleh media tanam dan ukuran bibit. Oleh karena itu kompos dan top 
soil memenuhi syarat sebagai substrat media untuk pengujian viabilitas benih okra.

Media tanam campuran top soil, kompos dan arang sekam (1:1:1) dengan suhu 28-30 oC menghasilkan 
panjang radikula terbaik (Tabel 2). Radikula yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi akar sempurna yang 
mampu membantu tanaman untuk mencari air dan unsur hara setelah kotiledon gugur. Menurut Isnaeni dan 
Habibah (2014) suhu yang optimal akan mempengaruhi munculnya panjang radikula karena pemberian perlakuan 
suhu yang tepat menyebabkan proses perkecambahan akan cepat dan menghasilkan akar yang panjang. Pemakaian 
top soil harus diimbangi dengan media lain terutama kompos dan arang sekam karena media ini cukup padat 
sehingga membuat pertumbuhan akan terhambat. Menurut Sumekto (2006) kompos memiliki beberapa fungsi 
seperti: mampu menyimpan air lebih lama, memudahkan pertumbuhan akar tanaman, menggemburkan tanah, 
memperbaiki struktur dan tekstur tanah serta meningkatkan porositas dan aerasi tanah. Pemakaian top soil juga 
baik bila diimbangi dengan arang sekam karena mampu menyimpan air sehingga menjaga kelembaban dalam 
media serta dapat meningkatkan kesuburan media tanam karena kandungan nitrogen dan karbon di dalamnya.  
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Tabel 2. Interaksi antara perbedaan suhu tanam dan media tanam terhadap panjang radikula dan bobot segar 
kecambah benih okra

Media tanam
Suhu tanam

22-24oC 28-30oC
---------------------------------------Panjang radikula (cm)--------------------------------
Kertas stensil 9.31 b 4.13 c
Kompos 4.19 c 6.61 bc
Top soil 10.13 ab 8.71 bc
Top soil+kompos 8.62 bc 8.53 bc
Top soil+kompos+arang sekam 9.00 bc 14.13 a
------------------------------------bobot segar kecambah (g)------------------------------
Kertas stensil 4.22 de 3.47 e
Kompos 4.80 bcde 6.80 a
Top soil 5.57 abcd 6.65 a
Top soil+kompos 6.36 ab 4.38 cde
Top soil+kompos+arang sekam 5.34 abcd 5.90 abc

Keterangan: angka yang sekolom dan sebaris pada masing-masing parameter pengamatan tidak berbeda nyata pada taraf 5% 
dengan DMRT.

Penggunaan top soil dan kompos secara tunggal sebaga media tanam untuk perkecambahan okra dengan 
suhu 28-30 oC menghasilkan bobot srgar kecambah terbaik (Table 2). Penggunaan to[ soil secara tungal sangat 
direkomendasikan sebagai media tanam untuk memperoleh viabilitas benih.

KESIMPULAN
 Penggunaan top soil sebagai media perkecambahan pada suhu 28-30 oC mampu dinilai efektif untuk 

memperoleh Indeks Vigor, Bobot Kering Kecambah Normal dan Bobot Segar Kecambah. Sementara untuk 
memperoleh panjang radikula terbaik sebaiknya penggunaan top soil di kombinasikan dengan kompos dan arang 
sekam.
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ABSTRACT
Shallots (Allium cepa var. ascalonicum B.) is cultivated by using vegetative seed (bulb). Bulb seed cannot be 

stored for long time and has a limited availability or become unavailable during off-season, especially when the 
price is very high. True Shallot Seed (TSS) technology is an alternative technology in shallot seed as an effort in 
supplying qualified seed with sufficient quantity throughout the years. The Major constraints of TSS technology are 
the varieties which commonly cultivated by farmers are still limited, and also TSS technology has not yet broadly 
spread. IAARD has conducted dissemination of TSS production technology in several provinces to produced 
TSS from both of local and IAARD’s new superior varieties, as well as accelerating TSS innovation technology 
development to breeder/farmer. In 2016, sequences activities of TSS production technology dissemination by 
technology transfers such as: production demo plot, field day, workshop, preparation of TSS technical guidelines, 
and coaching TSS prospective breeders were conducted at three provinces, namely North Sumatera, Central and 
East Java. The result showed that in Tobasa the demoplot produced about 32 kg of TSS from varieties Trisula. It 
was the highest TSS production from 6 locations. Field day, workshop, and TSS technical guidelines were used as 
a media to socialize TSS technology as a new shallot seed technology to stakeholdershas good responses. There 
were four prospective breeders ready to develop TSS.

Keywords: Allium cepa var. ascalonicum L., TSS technology innovation, IAARD’s new superior varieties, local 
varieties, dissemination

PENDAHULUAN
Bawang merah (Allium cepa var. ascalonicum L.) termasuk salah satu komoditas sayuran yang mempunyai 

nilai ekonomis tinggi dan strategis dalam pembangunan pertanian. Pada Sidang Kabinet Bidang Pangan di 
Bukittinggi tanggal 29 Oktober 2013, bawang merah ditetapkan sebagai salah satu komoditas pangan prioritas 
dan termasuk salah satu produk pertanian penting pengendali inflasi pada Program Pembangunan Pertanian 2015-
2019.

Kendala utama peningkatan produksi bawang merah, antara lain adalah ketersediaan benih bermutu yang 
terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas. Pada umumnya bawang merah diperbanyak menggunakan benih 
vegetatif (umbi) yang tidak dapat disimpan lama dengan periode simpan 3-4 bulan (Suwandi & Hilman, 1995). 
Setelahoff-season (musim hujan),ketersediaan benih umbi juga terbatas atau tidak tersedia terutama jika harga 
sangat tinggi akibat selama off-season di daerah sentra produksi terjadi penurunan penanaman bawang merah 
hingga tinggal 30%. Umbi yang digunakan sebagai sumber benih dari generasi ke generasi dan kurangnya seleksi 
benih menyebabkan terjadinya penyakit degeneratif, seperti moler (Fusarium sp.), antraknose (Colletrotichum sp), 
bakteri dan virus (Permadi 1995). Hal ini diduga menjadi penyebab rendahnya produktivitas dan mutu umbi. 

Alternatif sumber benih bawang merah yang potensial untuk dikembangkan yaitu dengan biji botani 
(TSS = True Shallot Seed). TSS menghasilkan nisbah perbanyakan benih yang tinggi (1:200-300), memiliki daya 
simpan (> 1 tahun) dan tidak ada masa dormansi sehingga penyediaan benih terjamin sepanjang tahun (Copeland 
&McDonald 1995, Rosliani et al. 2012). Menurut Brink &Basuki (2012), Currah & Proctor (1990), Permadi 
&Putrasamedja (1991) benih asal TSS menghasilkan tanaman yang lebih sehat karena lebih tahan terhadap 
serangan penyakit serta tanaman lebih subur sehingga produktivitas lebih tinggi dua kalinya daripad asal umbi. 
Berdasarkan kelebihan TSS tersebut maka permasalahan kelangkaan benih setiap musim tanam dapat teratasi. 

Saat ini, penggunaan benih TSS di Indonesia belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Kendalanya 
adalah ketersediaan benih TSS dengan varietas yang diminati petani (varietas-varietas lokal dan varietas unggul 
Balitbangtan) masih sangat terbatas, serta belum tersebarnya inovasi teknologi TSS yang dihasilkan Balitbangtan 
di level penangkar petani. Di daerah tropis, TSS cocok diproduksi di ekosistem dataran tinggi pada musim kemarau 
(Hilman et al. 2014, Rosliani et al. 2005, Rosliani et al. 2012) dengan ketinggian tempat > 900 m dpl untuk 
merangsang pembungaan bawang merah yang memerlukan suhu lingkungan rendah antara 16-180 C (Rabinowitch, 
1990).
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Pengembangan benih TSS diharapkan mampu mendukung Program Menuju Mandiri Benih Bawang Merah 
2013 yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura. Salah satu upaya pengembangan perbenihan 
bawang merah asal TSS yaitu melalui transfer teknologi TSS kepada para pengguna. Balitsa sebagai penghasil 
teknologi produksi TSS, sejak tahun 2013 telah melakukan diseminasi teknologi TSS ke beberapa propinsi dengan 
pendampingan oleh BPTP Balitbangtan yang berinteraksi langsung dengan pengguna (Rosliani 2013; Hilman 
2013; Prajudi et. al., 2014; Rosliani, 2015). Pembuatan demplot produksi benih TSS merupakan salah satu sarana 
dalam rangka transfer teknologi tersebut sekaligus sebagai usaha menyediakan benih TSS. Kegiatan pendampingan 
teknologi oleh BPTP yang intensif akan mendorong terbentuknya penangkar-penangkar TSS terutama di daerah-
daerah sentra/pengembangan baru produksi bawang merah. Tanpa adanya upaya pembinaan penangkaran biji 
bawang merah di tingkat petani, petani akan mengalami ketergantungan terhadap benih komersial yang dihasilkan 
produsen swasta.

Selain Pulau Jawa sebagai sentra produksi bawang merah terluas di Indonesia, daerah-daerah lain di luar Jawa 
juga berpotensi sebagai daerah sentra maupun daerah pengembangan baru bawang merah TSS. Pengembangan 
perbenihan bawang merah asal TSS akan difokuskan terhadap penyediaan benih TSS maupun transfer teknologi 
dengan pendampingan oleh BPTP Sumatera Utara, BPTP Jawa Tengah, dan BPTP Jawa Timur. 

Tujuan kegiatan yaitu mendiseminasikan teknologi TSS melalui demplot produksi TSS, inisiasi calon 
penangkar TSS, penyusunan booklet juknis Produksi TSS, workshop dan temu lapang.

BAHAN DAN METODE
Kegiatan dilaksanakan di 3 propinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, mulai bulan 

April – pertengahan Desember 2016. Varietas bawang merah yang diproduksi TSS yaitu Trisula, Bima, dan Biru 
Lancor. Metode diseminasi yang digunakan yaitu demostrasi plot, penyusunan buku petunjuk teknis produksi 
TSS, workshop dan temu lapang serta penumbuhan calon penangkar.

Demonstrasi Plot (Demplot) Produksi TSS
Demplot produksi TSS dilaksanakan di dataran tinggi lahan kering pada ketinggian antara 1000 – 1500 m 

dpl. Setiap propinsi dipilih 2 lokasi demplot produksi dengan luas lahan antara 500-1000 m2. Untuk mempercepat 
induksi pembungaan dilakukan vernalisasi benih umbi di Ruang pendingin selama 4 minggu pada suhu 9-100 C. 
Perendaman benih umbi dengan larutan Benzylaminopurine 37,5 ppm sebelum penanaman di lapangan untuk 
meningkatkan ukuran umbel bunga, sedangkan unsur boron diberikan untuk meningkatkan viabilitas serbuk sari 
bunga pada umur 3,5 dan 7 minggu melalui penyiraman ke umbel bunga yang masih kuncup dan tunas apikal daun. 
Untuk meningkatkan penyerbukan bunga bawang merah digunakan serangga penyerbuk lebah madu (A.cerana), 
lalat hijau dan tanaman penarik serangga penyerbuk yaitu tanaman tagetes/sawi kuning/tanaman buah-buahan 
dan tanaman lainnya yang berwarna putih/kuning yang ada di sekitar pertanaman bawang merah. Panen kapsul 
dilakukan bertahap 4-5 kali pada umur 110-145 hari dengan ciri-ciri kulit kapsul berwarna kekuningan/coklat dan 
keriput, dan kapsul dalam satu umbel ada yang sudah pecah. Prosesing dilakukan secara manual dan mutu benih 
diuji di Laboratorium Balitsa Lembang. Pengamatan meliputi persentase pembungaan, jumlah bunga per tanaman, 
bobot TSS per rumpun dan bobot total per 1000 m2, daya berkecambah, R/C rasio, kondisi lingkungan (temperatur, 
curah hujan dll), populasi dan kerusakan tanaman akibat serangan OPT, serta jenis serangga penyerbuk alamiah.

Penumbuhan Calon Penangkar TSS
Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan demplot produksi TSS dalam bentuk pendampingan 

materi petunjuk teknis dan praktek pada demplot. Setiap lokasi produksi ada calon penangkar yang menjadi petani 
kooperator demplot, kecuali di Kebun Percobaan Gur-gur BPTP Tobasa Sumut. Pendampingan teknik produksi 
dilakukan terutama pada saat awal kegiatan dan sebanyak 5 kali selama penanaman produksi TSS di demplot 
bersamaan dengan aplikasi BAP, saat tanam, aplikasi boron, aplikasi lebah madu/pembungaan, panen, pasca 
panen/prosesing benih.

Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Produksi TSS
Petunjuk teknik produksi TSS disusun dalam bentuk booklet yang berisi pemilihan varietas dan benih, 

budidaya, vernalisasi benih umbi dan aplikasi BAP serta Boron, panen dan prosesing serta pengujian mutu.
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Workshop
Workshop produksi TSS dilaksanakan di Aula BPTP Balitbangtan Jawa Timur Malang pada bulan Juli 2016. 

Workshop dihadiri sekitar 85 orang peserta yang berasal dari 31 Institusi terkait, penangkar benih dan petani/
kelompok tani. Materi workshop meliputi sosialisasi Teknik Produksi TSS (True Seed of Shallot) dan umbi benih 
asal TSS serta sosialisasi Kepmentan No 131/Kpts/SP.130/D/11/2015 tentang sertifikasi perbenihan bawang 
merah.

Temu Lapang
Temu lapang dilaksanakan di demplot KP. Gur Gur Tobasa Sumatera Utara dan demplot Bauji Batu Jawa 

Timur bulan September – Oktober 2016 pada kondisi sebagian bunga bawang merah siap panen dan sebagian 
pengisian kapsul (keragaan optimum). Peserta yang hadir berasal dari berbagai instansi meliputi Direktorat 
Perbenihan Hortikultura, Puslitbang Hortikultura, Pemda, Bappeda, Diperta Provinsi dan 6 Kabupaten, Peneliti 
BPTP, BBI, BPSB, Akademisi, Perbankan, produsen swasta, Baperluh, penangkar benih dan petani/kelompok tani 
yang berjumlah sekitar 125-140 orang. Pada kegiatan temu lapang dilakukan panen biji di lapangan dan diskusi 
untuk mengetahui respon peserta terhadap teknologi yang didesiminasikan serta persepsi dan preferensi pengguna 
terhadap teknologi perbenihan bawang merah melalui TSS dan umpan baliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demplot Produksi TSS 
Tingkat pembungaan dan produksi TSS bervariasi tergantung varietas, ketinggian lokasi, serangan OPT, 

kehadiran serangga penyerbuk maupun kondisi cuaca di setiap lokasi. Pada Tabel 1. tampak bahwa produksi TSS 
Trisula di Tobasa menunjukkan hasil tertinggi yaitu 3,7 g/rumpun dengan total TSS 32 kg/1000 m2 (effisiensi 
lahan 60%). Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan yang mendukung yaitu tidak adanya serangan OPT, 
kehadiran serangga penyerbuk yang melimpah dan kondisi iklim yang kering (Tabel 2 dan Tabel 3). Lingkungan 
yang mendukung menghasilkan tanaman yang sehat, tingkat pembungaan dan pengkapsulan tinggi (Gambar 1a 
dan 1c) yang berakibat terhadap produksi dan mutu TSS yang tinggi dan hasil samping berupa benih umbi yang 
bermutu sehingga secara ekonomi juga menguntungkan (R/C ratio = 3,15). 

Di Batu Malang, bawang merah Trisula menunjukkan produksi TSS yang cukup secara kuantitas dan kualitas 
hasil 1,2 g/rumpun dengan total 11,5 kg/1000 m2. Produksi TSS Trisula tersebut seharusnya mampu lebih tinggi 
lagi karena tingkat pembungaan termasuk tinggi yaitu sekitar 98% tanaman berbunga dengan jumlah bunga 6 
per rumpun (Gambar 1b dan 1d ) dan kehadiran serangga penyerbuk secara alamiah yang cukup memadai (Tabel 
2). Namun karena cuaca kurang mendukung (Tabel 3) dengan kelembaban dan curah hujan tinggi pada waktu 
pembentukan kapsul dan biji/TSS sehingga tangkai dan kapsul banyak terserang cendawan P.destructor (Tabel 2). 
Mutu benih masih di atas 70% sesuai dengan Persyaratan Teknis Minimum yang diatur pada Kepmentan No 131/
Kpts/SP.130/D/11/2015 tentang sertifikasi perbenihan bawang merah. Produksi benih umbi siap tanam sebagai 
hasil samping adalah cukup tinggi sebanyak 800 kg/1000 m2 dan secara ekonomi masih cukup menguntungkan 
(R/C rasio 2,37).

Di lokasi demplot lainnya, produksi TSS varietas Trisula, Bima dan Biru Lancor menunjukkan produksi dan 
mutu TSS yang rendah (Tabel 1). Menurut Rosliani et al. (2016), perbedaan kondisi lingkungan dan pengelolaan 
kultur teknis di lapangan mempengaruhi tingkat pembungaan dan produksi TSS. Cold storage untuk vernalisasi 
benih umbi (suhu 100C selama 4 minggu) yang merupakan salah satu syarat untuk menginduksi pembungaan bawang 
merah (Satjadipura, 1990), sering tidak tersedia di lapangan sehingga menjadi kendala dalam memproduksi TSS. 
Begitu pula dengan penggunaan naungan plastic putih yang sering diabaikan. Pemilihan waktu tanam yang tepat 
menjadi persyaratan tumbuh di daerah iklim basah (Rosliani et al., 2005; Sumarni & Soetiarso, 1998 ), meskipun 
adakalanya meleset karena anomali iklim seperti yang terjadi di lokasi demplot lainnya. Namun ketidakberhasilan 
memproduksi TSS di satu lokasi tidak berkorelasi positif dengan tingkat adopsi oleh petani maupun penangkar 
benih.
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Tabel 1. Tingkat Pembungaan, Produksi dan mutu TSS, Produksi umbi dan R/C rasio di lokasi demplot

Lokasi (m d.p.l) Varietas

Pembungaan Bawang 
Merah Produksi Biji/TSS 

Viabilitas (%) Bobot 
umbi (kg)

*R/C 
ratio%-ase 

berbunga 
(%)

Jumlah 
bunga/ 
rumpun 

Per rumpun 
(g)

Per 1000 
m2 (kg)

Karo (1.430) Trisula 80 5 0,8  3,9 >70 100 -
Tobasa (1.017) Trisula 90 10 3,7  32,0 >70 234 3,15
Wonosobo 
(1.050)

Trisula 63 3 0,1  1,5 < 70 228 -

Karanganyar 
(1.200)

Bima 60 4 0,5 3,5 < 70 300 0,38

Probolinggo 
(1.200)

Biru 
Lancor

80 6 0,9 4,8 < 70 328 -

Batu (1.440) Trisula 98 6 1,2  11,5 >70 800 2,37

Tabel 2. Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Jenis Serangga Penyerbuk di Lokasi Demplot 

Lokasi (mdpl)
Serangan OPT (%) Jenis Penyerbuk 

alamiahS.exigua Stemphyllium Colletrotichum P.destructor Fusarium
Karo (1.430) 0 90 90 0 0 Tidak ada***
Tobasa (1.017) 0 0 0 0 0 A.cerana*
Wonosobo (1.050) 50 90 0 0 0 Tidak ada***
Karanganyar (1.200) 50 0 90 0 10 A.cerana**
Probolinggo (1.200) 25 0 0 18 0 A.cerana**, lalat 

hijau
Batu (1.440) 11 0 0 30 0 A.cerana**, 

A.dorsata, lalat 
hijau

Keterangan: * banyak sekali/melimpah; **cukup, ***introduksi lebah madu A.cerana

Tabel 3. Kondisi Cuaca Selama Produksi TSS di Lokasi Demplot 

Lokasi (m d.p.l) Rerata RH 
(%)

Rerata Temperatur (00 C)
Rerata Jumlah Hari Rerata Volume Curah 

Hujan (mm)siang malam
Karo 87 24 19 23 >150
Tobasa 65 29 17 4 <10
Wonosobo 90 22 18 20Ø 250
Karanganyar 87 20 18 20Ø 542
Probolinggo 65 23 18 10 82
Batu 63 27 19 10 114
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Gambar 1. Demplot Produksi TSS dan Pembentukan Kapsul di Tobasa (A dan C) dan di Batu (B dan D)

Inisiasi Calon Penangkar TSS
Penumbuhan calon penangkar TSS dilakukan bersamaan dengan kegiatan demplot produksi TSS. Dari 6 

lokasi demplot produksi TSS, 5 lokasi demplot dikerjakan oleh 5 calon penangkar terpilih sedangkan di Tobasa 
demplot dilaksanakan di kebun percobaan BPTP Sumut tanpa inisiasi calon penangkar. Empat calon penangkar 
TSS yang menjadi pelaksana demplot produksi TSS menunjukkan minat yang cukup besar untuk mengembangkan 
TSS secara mandiri, sedangkan satu calon penangkar tidak berminat dengan penangkaran TSS yang disebabkan 
karena alasan masalah permodalan dan lamanya produksi TSS. Umumnya transfer teknologi produksi TSS di 6 
lokasi termasuk cukup berhasil meskipun tidak semua demplot berhasil memproduksi TSS sesuai target karena 
adanya kendala cuaca. Teknologi produksi TSS merupakan teknologi baru yang memerlukan ketekunan dan modal 
awal yang cukup besar. Modal awal diperlukan terutama untuk menyediakan naungan, sarana vernalisasi dan alat 
prosesing. Oleh karena itu, kekuatan modal dan ketekunan penangkar serta penguasaan teknis sangat dibutuhkan 
bagi penangkaran TSS. 

Penyusunan Petunjuk Teknis Produksi TSS
Petunjuk teknik produksi TSS telah berhasil disusun dalam bentuk booklet yang dicetak sebanyak 400 

eksemplar. Booklet tersebut telah disebarkan kepada stake holders (dinas terkait, peneliti/pengkaji, penyuluh, 
produsen benih swasta, penangkar, dan petani/kelompok tani) di 3 propinsi lokasi kegiatan. Booklet tersebut berisi 
persyaratan tumbuh, teknik budidaya, teknik pembungaan dan pembijian, cara penyerbukan, panen dan prosesing 
serta pengujian mutu.

Respon terhadap Teknologi TSS 
Transfer teknologi produksi TSS dan sertifikasinya disosialisasikan melalui temu lapang dan workshop 

kepada stake holders yang berasal dari pemerintah, instansi terkait, perbankan, akademisi, produsen swasta, 
penyuluh maupun penangkar/petani/kelompok tani. Teknologi TSS umumnya mendapat respon yang positif dari 
berbagai pihak. Stake holders umumnya menganggap bahwa inovasi TSS dapat menjadi alternative sumber benih 
bawang merah untuk kultivar yang biasa dibudidayakan oleh petani. Mereka juga meyakini bahwa teknologi 
TSS dapat memecahkan masalah penyediaan benih bawang merah, sebagaimana stake holders di daerah lainnya 
(Rosliani et al., 2015). Biji atau TSS varietas Trisula yang didemplotkan sangat menarik peserta temu lapang 
baik di Tobasa Sumatera Utara maupun di Batu Jawa Timur. Produksi TSS Trisula yang sangat menakjubkan di 
Tobasa menjadi titik tolak program pemerintah untuk penyediaan benih TSS varietas local dan VUB Balitbangtan. 
Dukungan terhadap pengembangan TSS varietas-varietas local maupun varietas unggul baru (VUB) Balitbangtan 
juga disuarakan oleh Ditjen Hortikultura, pemerintah daerah beserta instansi-instansi terkait dan petani/kelompok 
tani. Menurut penangkar/petani bahwa teknologi produksi TSS dapat diadopsi asalkan mereka mendapat pelatihan 
dan pendampingan yang intensif serta mendapat bantuan modal untuk sarana dan prasarana awal. Namun ada 
sebagian petani/kelompok tani hanya menginginkan TSS varietas-varietas yang disukai mereka tersedia sebagai 
sumber benih. 
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Benih biji/TSS telah dapat disertifikasi dengan keluarnya peraturan Kepmentan No 131/Kpts/SP.130/
D/11/2015 tentang sertifikasi perbenihan bawang merah. Sosialisasi peraturan tersebut mendapat respon yang 
positif dan sebagian stake holders memiliki pemahaman yang sama tentang adanya klausul yang harus direvisi 
karena dapat menjadi kendala dalam pengembangan teknologi TSS seperti penggunaan screen house untuk 
produksi TSS kelas benih Breeder Seed (BS) dan Benih Dasar (BD). Apresiasi diberikan oleh BPSBTPH yang 
akan membantu dalam penyiapan sertifikasi biji/TSS sesuai dengan tupoksinya. Klausul delegasi legalitas untuk 
mempercepat penyediaan benih TSS VUB Balitbangtan (seperti Trisula) mendapat apresiasi yang sangat baik 
dari semua pihak. Peningkatan ketersediaan benih varietas Trisula harus menjadi prioritas program Balitbangtan 
mengingat VUB bawang merah ini telah menjadi daya tarik para petani/penangkar.

KESIMPULAN
 Varietas Trisulamenunjukkan tingkat pembungaan yang tinggi dengan produksi TSS tertinggi mencapai 

32 kg/1000 m2 dan R/C rasio sebesar 3,15. Responden atau stake holders dapat menerima inovasi teknologi 
produksi TSS dan mengharapkan pelatihan dan pendampingan yang intensif serta penyediaan TSS dengan varietas 
yang disukai. Empat calon penangkar TSS yang mendapat pendampingan berminat dalam pengembangan TSS.

UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih kami haturkan kepada pihak SMARTD Balitbangtan yang telah mendanai proposal 

kegiatan kerjasama KKP3S tersebut serta rekan-rekan peneliti lainnya yang ikut membantu dalam pelaksanaan 
kegiatan diseminasi.
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ABSTRACT
Fruit palm fiber is a palm oil mill waste that has potential as a compost raw material. The aim of this research 

is to analyze the dynamics of physico-chemical properties in the process of composting palm fiber and to analyze 
its potential as a growing medium growing for green mustard plant. This research was carried out in Citra Widya 
Edukasi Oil Palm Polytechnic Institute in January until July 2017. The experimental method used in 2 stages. 
First stage was fiber composting treated by commercial activator A and B and second stage was in Completely 
Randomized Design which was fiber compost test as a green mustard growing medium. Fiber compost test consists 
of 3 treatments which are 50% fiber compost (activator A), 50% fiber compost (activator B) and 100% subsoil 
(stage 2). The results showed that C/N ratio on fiber compost decreased. The resulting C/N ratio was 16.86% 
(activator A) and 24.12% (activator B). Provision of 50% fiber compost (activator A) as growing medium giving 
in the highest growth as observasi in the leaf number, leaf area, root length, and dry weight parameter of green 
mustard plant.

Keywords: Activator, horticulture, solid waste, growing medium

PENDAHULUAN
Usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 luas areal dan 

produksi kelapa sawit mencapai 11 juta ha dengan produksi 33 juta ton (Ditjenbun, 2015). Peningkatan usaha 
perkebunan kelapa sawit berdampak pada luas lahan dan banyaknya tanaman kelapa sawit. Hal ini menyebabkan 
meningkatkan limbah yang dihasilkan. Budidaya tanaman kelapa sawit menghasilkan limbah pelepah dan tunasan 
panen serta hasil pengendalian gulma. Pada pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) di Pabrik menghasilkan limbah 
berupa Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS), fiber, cangkang dan tandan kosong.

Fiber dan cangkangpada perkebunan kelapa sawit biasanya digunakan sebagai bahan bakar. Panas yang 
dihasilkan oleh cangkang lebih tinggi dibandingkan oleh fiber buah kelapa sawit. Berdasarkan data yang didapat 
Pricilia (2014) di PT Bahana Karya Semesta, rata – rata jumlah produksi fiber kelapa sawit dalam satu bulan yaitu 
1.122,14 ton dengan jumlah TBS 8.997 ton. Selain jumlah yang dihasilkan tinggi, fiber juga memiliki kandungan 
hara yang tinggi. Berdasarkan Hock et al. (2009) dan Ahmad et al. (2011) kandungan kimia fiber buah kelapa 
sawit adalah Nitrogen 0,8%, Posfor 0,1%, Kalium 0,5%, dan rasio C/N 56,9% yang memiliki potensi untuk 
dijadikan kompos. Oleh karena itu, fiber buahkelapa sawit berpotensi untuk dijadikan media tanam melalui proses 
pengomposan. Dengan adanya proses pengomposan, maka rasio C/N fiber buah kelapa sawit yang tinggi dapat 
diturunkan.

Kompos merupakan hasil perombakan bahan organik oleh mikroba, sehingga menghasilkan bahan yang dapat 
dijadikan sebagai media tanam. Menurut Schuchard et al. (1998) untuk menguji tingkat kematangan kompos, dapat 
dilihat dari kriteria sekunder dan primer. Kriteria sekunder dapat dilihat dari sifat fisik dan kimia pada kompos. 
Sedangkan kriteria primer dapat dilihat pada respon pertumbuhan suatu tanaman. Hal ini sesuai dengan penelitian 
Yunindanova (2013) yang menggunakan fiber buahdan tandan kosong sebagai kompos terhadap pertumbuhan 
tomat. Tanaman tomat tersebut, menghasilkan bobot panen yang tinggi.

Yunindanova (2013) menambahkan bahwa untuk menguji tingkat kematangan kompos berdasarkan kriteria 
primer pengomposan, maka sebaiknya dilakukan pada tanaman yang sensitif. Berdasarkan syarat tumbuhnya salah 
satu tanaman yang sensitif dalam proses pertumbuhannya yaitu sawi hijau (Brassica juncea L.). Oleh karena itu, 
perlu dilakukan penelitian alternatif pemanfaatan fiber sebagai bahan baku kompos yang dapat dimanfaatkan lebih 
lanjut sebagai media tanam organik sawi hijau (Brassica juncea L.)

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika fisika dan kimia dalam proses pembuatan kompos fiber buah 
kelapa sawit dan potensinya sebagai media tanam pertumbuhan sawi hijau (Brassica juncea L.).
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BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Juli 2017 di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. 

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fiber buah kelapa sawit, kotoran sapi, biji sawi hijau 
(caisim), talang air, subsoil, aktivator A (Agrisimba) dan aktivator B (Efektif Mikroorganisme-4), aquades, pupuk 
anorganik (Urea), keranjang, tali, kardus, kapas, dan balok – balok kayu. Fiber diperoleh dari PT Perkebunan 
Nusantara VIII, Malingping, Banten, Jawa Barat. 

Penelitian ini dilakukan pada 2 tahap yaitu pada tahap pertama, dilakukan pengomposan dengan metode 
Takakura selama 36 hari yang terdiri atas 2 perlakuan. Setiap perlakuan terdiri atas campuran kotoran sapi dengan 
fiber kelapa sawit dengan perbandingan masing – masing 7 kg. Kedua perlakuan tersebut diberikan aktivator A 
dan B yang diaplikasikan 6 hari sekali. Sebelum aktivator A diaplikasikan, terlebih dahulu diaktifkan dengan cara 
melarutkan 28 ml ke dalam air sebanyak 1400 ml dan urea 14 gr. Pada tahap kedua dilakukan uji kompos fiber 
sebagai media tanam dengan metode eksperimenRancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan satu 
faktor atau nonfaktorial dengan 2 ulangan. Perlakuan yang diuji yaitu K0 (subsoil 100%), KA (kompos fiber 50% 
dengan pemberian aktivator A + subsoil 50%, KE (kompos fiber 50% dengan pemberian aktivator B + subsoil 
50%). Setiap perlakuan terdiri atas 2 ulangan, sehingga terdapat 6 unit percobaan dan setiap unit percobaan terdiri 
atas 7 sampel, sehingga jumlah tanaman yang digunakan yaitu 42 tanaman pada wadah tanam secara vertikultur. 

Parameter pada pembuatan kompos yaitu suhu (0C), konduktifitas (mS.cm-1), dan tingkat kemasaman (pH). 
Untuk parameter pengamatan terhadap tanaman sawi hijau yaitu secara morfologi (tinggi tanaman, jumlah daun, 
luas daun, panjang akar) dan secara fisiologi (bobot basah tajuk dan akar, bobot kering tajuk dan akar. 

Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan sidik ragam. Jika dalam sidik ragam ada pengaruh 
nyata pada taraf 5%, maka dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan Multiple Range Test). Pengolahan data dilakukan 
dengan menggunakan Microsot Excel dan Statistical Analysis System (SAS 9.1.3 Portable).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Fisika dan Kimia Pengomposan
Suhu, Konduktivitas, dan Tingkat Kemasaman (pH) Kompos

Suhu pada kompos fiber dengan pemberian aktivator A dan B selama 4 minggu, mengalami penurunan. 
Perlakuan aktivator A minggu pertama memiliki suhu 36,90C dan pada minggu ke-4 memiliki suhu 30,30C. 
Sedangkan perlakuan aktivator B pada minggu pertama memiliki suhu 37,60C dan pada minggu ke-4 memiliki 
suhu 31,80C. Penurunan suhu kompos pada pemberian aktivator A mengalami penurunan sebesar 6,50C, sedangkan 
suhu kompos pada pemberian aktivator B mengalami penurunan sebesar 5,70C. Pengukuran suhu pada kompos 
dengan perlakuan aktivator A dan B dapat dilihat pada Gambar 1(a).

Kisaran suhu pada kedua perlakuan kompos fiber adalah 30,30C – 37,60C. Hal ini menunjukkan bahwa 
adanya aktivitas bakteri Mesophilic pada proses pengomposan. Bakteri Mesophilic adalah bakteri yang bekerja 
pada suhu <450C, yang dapat memperkecil partikel bahan organik sehingga memudahkan proses pematangan 
kompos (Gotaas, 1956). Pengaruh kedua aktivator terhadap bahan kompos memiliki pengaruh yang hampir sama 
pada waktu pengomposan. Hal ini sejalan dengan penelitian Salim dan Sriharti (2008) yang menyatakan bahwa 
suhu akhir kompos mencapai 37,880C (aktivator A) dan 37,890C (aktivator B).

Pengukuran konduktivitas pada kompos dengan pemberian aktivator A dan B selama 4 minggu, yaitu 1,473 
mS.cm-1 dan 0,856 mS.cm-1. Konduktivitas yang terjadi pada proses pengomposan dari minggu ke-1 sampai minggu 
ke-4 masih tergolong rendah. Nilai konduktivitas yang rendah disebabkan oleh rendahnya proses dekomposisi 
bahan organik. Hal ini sesuai dengan Pattnaik dan Vikram (2010) yang menyatakan bahwa peningkatan nilai 
konduktivitas selama proses dekomposisi diakibatkan oleh adanya degradasi bahan organik yang melepaskan 
mineral sebagai substansi yang dapat disebar seperti Ca, Mg, K dan P pada bentuk yang tersedia. Hasil pengukuran 
konduktivitas pada kompos dengan pemberian aktivator A dan B dapat dilihat pada Gambar 2(b).

Pengukuran konduktivitas kompos pada awal pengomposan memiliki nilai yang tinggi, kemudian mengalami 
penurunan. Hal ini disebabkan karena pada saat proses pengomposan terjadi, mikroba dalam aktifitasnya 
menggunakan unsur hara sebagai makanannya. Mukhlas (2012) menyatakan bahwa nilai konduktivitas suatu 
bahan organik dipengaruhi oleh banyaknya unsur hara yang terkandung di dalamnya. Jika pupuk organik 
mengandung sedikit unsur hara makro, maka jumlah ion yang dihasilkan ketika pupuk dilarutkan akan sedikit, 
sehingga konduktivitasnya tidak terlalu tinggi., dan jika pupuk organik mengandung banyak unsur hara maka nilai 
konduktivitas suatu larutan akan tinggi.
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Gambar 1. Perubahan kompos fiber buah kelapa sawit (a). Pengukuran suhu, (b). Pengukuran konduktivitas, (c) 
Pengukuran tingkat kemasaman

Pengukuran tingkat kemasaman (pH) pada kompos dengan pemberian aktivator A dan B selama 4 minggu 
yaitu 7,6 (aktivator A) dan 8,2 (aktivator B). Perubahan tingkat kemasamam dengan pemberian aktivator A 
dan B terhadap kompos dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4 mengalami penurunan, seperti yang dilihat pada 
Gambar 3(c). Tingkat kemasaman kompos dengan pemberian aktivator A (7,6) dan B (8,2) sudah mencapai 
tingkat kemasaman netral yaitu 4 – 8 (Permentan, 2009). Nilai pH kompos pada minggu 1 memiliki pH tinggi. 
Hal ini dikarenakan kompos mengalami proses dekomposisi yang menyebabkan pH tinggi. Dan setelah minggu 
ke-2 kompos mulai mengalami penurunan. Pada fase tersebut menunjukkan kompos mulai mengalami proses 
pematangan, yang mengakibatkan proses dekomposisi terhenti sampai kompos menjadi matang. Pada proses 
dekomposisi, mikroba pada bahan organik berubah menjadi asam organik yang mengakibatkan nilai pH turun.

Kandungan Hara pada Fiber Buah Kelapa Sawit
Kondisi kompos setelah dilakukan pengomposan yaitu mengalami penambahan unsur hara pada N, P, K, Mg, 

C-organik dan nilai rasio C/N mengalami penurunan yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan unsur hara pada perlakuan fiber dan kompos fiber buah kelapa sawit

Perlakuan
N P K C-organik Mg Rasio C/N

---------------------(%)------------------------
Fiber buah kelapa sawit 0,32 0,02 0,78 40,86 0,16 167,58
Kompos fiber (aktivator A) 2,81 1,02 1,58 47,36 0,39 16,86
Kompos fiber (aktivator B) 2,00 1,13 1,83 48,34 0,41 24,12

Kandungan unsur hara pada media tanam kompos sudah memenuhi kriteria pengomposan menurut Permentan 
(2009), terutama menurunnya nilai rasio C/N pada proses pengomposan. Nilai rasio C/N pada kompos dengan 
pemberian aktivator A dan B mengalami penurunan dan sudah memenuhi baku mutu kompos yaitu 15% - 25%. 
Surtinah (2013) menyatakan bahwa nilai rasio C/N mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Jika nilai rasio C/N 
tinggi maka kandungan unsur hara dalam bahan organik sedikit tersedia bagi tanaman, sedangkan jika nilai rasio C/N 
rendah, maka ketersediaan unsur hara bagi tanaman tercukupi dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini 
dapat dilihat pada nilai kandungan N, P, K, dan Mg yang mengalami peningkatan unsur hara setelah dikomposkan. 
Selain itu, peningkatan unsur hara terjadi karena adanya penambahan kotoran sapi pada saat pengomposan yang 
memiliki kandungan unsur hara N 0,32%, P 0,27%, K 3,11%, dan Mg 0,34%. Hal ini sejalan dengan penelitian 
Surtinah (2013) yang menyatakan bahwa, dengan adanya penambahan kotoran sapi pada kompos serasah jagung 
manis, mengakibatkan kompos tersebut memiliki kandungan N tinggi.
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Respon Morfologi Pertumbuhan Sawi Hijau

Tinggi Tanaman Sawi Hijau
Pemberian kompos fiber 50% (aktivator A) + subsoil 50%dan kompos fiber 50% (aktivator B) + subsoil 

50%berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman sawi hijau pada hari ke-21 sampai ke-30. Namun, 
pemberian kedua kompos fiber 50% tidak berpengaruh nyata pada hari ke-3 sampai ke-18 setelah tanam. Akan 
tetapi, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan secara fisik antara perlakuan media tanam kompos dan tanpa kompos 
pada hari ke-3 sampai hari ke-15. Pengaruh media tanam kompos fiber buah kelapa sawit terhadap tinggi tanaman 
sawi hijau sampai 30 hari setelah tanam dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengaruh media tanam kompos fiber buah kelapa sawit terhadap tinggi tanaman sawi hijau sampai 30 
hari setelah tanam

Perlakuan Media Tanam
Umur (HST)  

0 3 6 9 12 15
-------------------------(cm)------------------------

Subsoil 100% 2 2,95 3,6 4,65 5,55 6,25 
Kompos fiber 50% (aktivator A) + subsoil 50% 2 4,90 4,35 6,40 8,65 11,10 
Kompos fiber 50% (aktivator B) + subsoil 50% 2 3,45 4,15 6,10 8,35 11,25 

Perlakuan Media Tanam
Umur (HST)

18 21 24 27 30
-------------------------(cm)------------------------

Subsoil 100% 6,90 7,75 b 8,35 b 8,75 b 9,50 b
Kompos fiber 50% (aktivator A) + subsoil 50% 13,90 16,85 a 20,35 a 21,40 a 25,80 a
Kompos fiber 50% (aktivator B) + subsoil 50% 14,05 17,70 a 22,10 a 24,00 a 28,75 a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan nyata 
menurut uji DMRT pada taraf 5%, HST: Hari setelah tanam.

Tinggi tanaman tertinggi pada perlakuan kompos fiber 50% (aktivator B) + subsoil 50%yang tidak berpengaruh 
nyata terhadap kompos fiber 50% (aktivator A) + subsoil 50%dan tinggi tanaman terendah terdapat pada perlakuan 
subsoil 100%. Hal ini dikarenakan kandungan N pada kompos fiber aktivator A dan B(2,81% dan 2%) lebih 
tinggi daripada kandungan subsoil (0,08%). Nitrogen (N) merupakan unsur hara makro yang dapat mendukung 
pertumbuhan tanaman sawi. Hal ini sesuai dengan penelitian Erawan et al. (2013) yang menyatakan bahwa semakin 
tinggi dosis pupuk N (urea) yang diberikan maka pertumbuhan tanaman sawi hijau semakin tinggi.

Jumlah Daun Sawi Hijau
Pemberian kedua perlakuan kompos fiber berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan jumlah daun sawi hijau 

mulai hari ke-18 sampai hari ke-30. Sedangkan pemberian kedua perlakuan kompos fiber mulai hari ke-3 sampai 
hari ke-15 tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah daun sawi hijau. Pengaruh media tanam kompos fiber buah 
kelapa sawit terhadap jumlah daun sawi hijau sampai 30 hari setelah tanam dapat dilihat pada Tabel 3.

Pemberian kedua perlakuan kompos fiber terhadap media tanam sawi hijau memiliki jumlah daun tertinggi 
yaitu sebanyak 10 helai daun. Hal ini dikarenakan kandungan N pada kompos lebih tinggi dibandingkan dengan 
subsoil. Pemberian kedua perlakuan kompos fiber pada hari ke-3 sampai hari ke-15 tidak berpengaruh nyata 
terhadap jumlah daun sawi hijau. Hal ini disebabkan karena pada umur tanaman tersebut, sawi hijau belum mampu 
menyerap unsur hara secara sempurna dan daun yang belum terbuka sempurna serta jumlah daun yang masih 
terbatas menyerap unsur hara. Hasil penelitian ini sama dengan hasil Fransisca (2009) yang melaporkan bahwa 
penggunaan pupuk kascing dan pupuk organik cair tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan sawi hijau pada 
umur 16-20 hari setelah tanam.
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Tabel 3. Pengaruh media tanam kompos fiber buah kelapa sawit terhadap jumlah daun sawi hijau sampai 30 
hari setelah tanam

Perlakuan Media Tanam
Umur (HST)

0 3 6 9 12 15
-------------------- (helai)-------------------

Subsoil 100% 2,92 3,64 4,71 5,07 5,78 3,71
Kompos fiber 50% (aktivator A) + subsoil 50% 2,78 3,28 4,42 5,50 5,78 5,21
Kompos fiber 50% (aktivator B) + subsoil 50% 2,92 3,21 4,50 5,50 5,71 5,07

Perlakuan Media Tanam
Umur (HST)

18 21 24 27 30
-------------------- (helai)--------------------

Subsoil 100% 3,94 b 3,64 b 3,95 b 3,84 b 3,80 b
Kompos fiber 50% (aktivator A) + subsoil 50% 6,50 a 7,50 a 8,21 a 9,42 a 10,28 a
Kompos fiber 50% (aktivator B) + subsoil 50% 6,42 a 7,07 a 8,00 a 8,85 a 9,92 a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan nyata 
menurut uji DMRT pada taraf 5%, HST : Hari setelah tanam.

Luas Daun Sawi Hijau
Pemberian kedua kompos fiber berpengaruh nyata terhadap luas daun pada pertumbuhan tanaman sawi hijau. 

Luas daun pada perlakuan kompos fiber 50% dengan bantuan aktivator A + subsoil 50%memiliki 82,49 cm2 

sedangkan perlakuan kompos fiber 50% (aktivator B) + subsoil 50%memiliki 79,65 cm2. Pengaruh media tanam 
kompos fiber buah kelapa sawit terhadap luas daun sawi hijau 30 hari setelah tanam dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengaruh media tanam kompos fiber buah kelapa sawit terhadap luas daun sawi hijau 30 hari setelah tanam

Perlakuan Media Tanam
Umur 30 HST

---------------(cm2)---------------
Subsoil 100% 10,01 b 
Kompos fiber 50% (aktivator A) + subsoil 50% 82,49 a
Kompos fiber 50% (aktivator B) + subsoil 50% 79,65 a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan nyata 
menurut uji DMRT pada taraf 5%, HST : Hari setelah tanam.

Luas daun yang tertinggi terdapat pada perlakuan kompos dengan aktivator fiber 50% (aktivator A) + subsoil 
50%yaitu 82,49 cm2 yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan kompos fiber 50% (aktivator B) + subsoil 50%. 
Sumber unsur hara dalam pertumbuhan vegetatif tanaman yaitu Nitrogen. Nilai kandungan N pada kedua kompos 
yaitu 2,81% (aktivator A) dan 2,00% (aktivator B). Kandungan Nitrogen pada kedua kompos tersebut dapat 
mendukung proses pertumbuhan tanaman sawi hijau secara vegetatif. Nitrogen berfungsi untuk meningkatkan 
pertumbuhan daun sehingga daun akan menjadi banyak jumlahnya dan akan menjadi lebar dengan warna yang 
lebih hijau yang akan meningkatkan kadar protein dalam tubuh tanaman. Hal ini dapat dilihat adanya pengaruh 
nyata terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun serta didukung oleh jarak tanam yang sesuai. Hal ini sejalan 
dengan hasil penelitian Abas et al. (2012) yang menyatakan bahwa indeks luas daun pada caisim yang terbaik 
adalah jarak tanam 20 cm.

Panjang Akar Sawi Hijau
Pemberian kompos fiber 50% (aktivator A) + subsoil 50% berpengaruh nyata terhadap panjang akar. 

Sedangkan pemberian kompos fiber 50% (aktivator B) + subsoil 50% tidak berpengaruh nyata. Pengaruh media 
tanam kompos fiber buah kelapa sawit terhadap panjang akar sawi hijau 30 hari setelah tanam dapat dilihat pada 
Tabel 5.

Tabel 5. Pengaruh media tanam kompos fiber buah kelapa terhadap panjang akar sawi hijau 30 hari setelah 
tanam

Perlakuan Media Tanam
Umur 30 HST

-----------------(cm)---------------
Subsoil 100% 13,17 b
Kompos fiber 50% (aktivator A) + subsoil 50% 31,62 a
Kompos fiber 50% (aktivator B) + subsoil 50% 22,5ab

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan nyata 
menurut uji DMRT pada taraf 5%, HST : Hari setelah tanam.
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Panjang akar tertinggi terdapat pada perlakuan kompos fiber 50% (aktivator A) + subsoil 50% yaitu 31,62 
cm yang tidak berpengaruh nyata terhadap perlakuan kompos fiber 50% (aktivator B) + subsoil 50% yaitu 22,95 
cm. Sedangkan perlakuan tanpa kompos memiliki panjang akar terendah yaitu 13,17 cm. Hal ini dikarenakan 
kandungan hara P pada kedua kompos tersebut tinggi yaitu 1,02% (aktivator A) dan 1,13% (aktivator B), seperti 
yang diketahui bahwa P dapat memperkuat perakaran tanaman. Hal ini juga didukung dengan adanya penambahan 
kotoran sapi pada saat pengomposan. Maryam (2015) menyatakan bahwa penggunaan kotoran sapi dapat 
menghasilkan panjang akar yang terbaik bagi tanaman sayuran. 
Respon Fisiologi Pertumbuhan Sawi Hijau 

Biomassa Sawi Hijau
Pemberian kompos fiber 50% (aktivator A) dan kompos fiber 50% (aktivator B) berpengaruh nyata pada 

biomassa sawi hijau yakni bobot basah dan kering tajuk serta bobot basah dan kering akar. Pengaruh media tanam 
kompos fiber buah kelapa sawit terhadap biomassa sawi hijau sampai 30 hari setelah tanam dapat dilihat pada 
Tabel 6.

Tabel 6. Pengaruh media tanam kompos fiber buah kelapa sawit terhadap biomassa sawi hijau 30 hari setelah 
tanam

Perlakuan Media Tanam

Umur 30 HST

Bobot Basah Tajuk Bobot Kering Tajuk Bobot Basah Akar Bobot Kering 
Akar

-----------------------------(gr)---------------------------
Subsoil 100% 2,37 b 0,81 b 0,60 b 0,12 b
Kompos fiber 50% (aktivator A) + subsoil 
50% 74,75 a 4,50 a 9,25 a 1,39 a

Kompos fiber 50% (aktivator B) + subsoil 
50% 77,75 a 5,75 a 6,50 ab 1,00 a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan nyata 
menurut uji DMRT pada taraf 5%, HST : Hari setelah tanam.

Perlakuan kompos fiber 50% (aktivator A) + subsoil 50% memiliki bobot basah akar yang tinggi dan bobot 
basah tajuk tertinggi terdapat pada perlakuan kompos fiber 50% (aktivator B) + subsoil 50%. Hal ini dikarenakan, 
semakin tinggi tanaman dan semakin banyak jumlah daun, maka bobot basah akan semakin meningkat. Nurshanti 
(2010) menyatakan bahwa semakin tinggi suatu tanaman, maka semakin tinggi bobot basah yang dihasilkan pada 
caisim dengan varietas tropica. Hal ini juga dapat dilihat pada pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun pada 
perlakuan kompos fiber 50% (aktivator A dan B) + subsoil 50%.

Bobot kering tajuk dan akar tertinggi terdapat pada perlakuan kedua kompos fiber. Hal ini menunjukkan 
bahwa kemampuan tanaman sawi hijau menyerap unsur hara dan mengamulasikannya menjadi cadangan makanan 
atau sumber energi bagi tanaman itu sendiri. Lakitan (1993) menyatakan bahwa bobot basah tanaman terdiri dari 
80% - 90% dan sisanya adalah bobot kering tanaman, sehingga kemampuan tanaman menyerap unsur hara dapat 
dilihat pada bobot kering suatu tanaman.

KESIMPULAN
1. Kondisi kompos fiber pada akhir pengomposan yaitu (a) Suhu kompos yaitu 30,30C (aktivator A) dan 31,80C 

(aktivator B); (b) Konduktivitas kompos yaitu 1,473 mS.cm-1 (aktivator A ) dan 0,856 mS.cm-1 (aktivator 
B); (c) Tingkat kemasaman (pH) kompos yaitu 7,6 (aktivator A) dan 8,2 (aktivator B); (d) Nilai rasio C/N 
16,86 (aktivator A) dan 24,12% (aktivator B), serta kandungan N, P, K, dan Mg mengalami peningkatan 
unsur hara.

2. Potensi kompos fiber 50%(aktivator A) dengan subsoil 50% sebagai media tanam dapat menghasilkan 
pertumbuhan tertinggi dilihat pada parameter jumlah daun, luas daun, panjang akar, serta bobot kering 
tanaman sawi hijau (Brassica juncea L.).
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ABSTRACT
The problem of shallot farming in lowland of Jambi Province is in the used of varieties. It was not specific 

location, high production inputs, especially fertilizers and agrochemical materials and cultivation techniques. 
Fertilizer inorganic of high doses, can reduce quality of shallot. The assessment was conductedin the village 
of Kasang Reef City, District Kumpeh Ulu Muaro Jambi, from August to December 2016. The assessment was 
conducted on farmers’ land using Random Block Design (RAK) with 6 varieties: Katumi, Biru Lancor, Super 
Philip, Tajuk, Bauji, and Manjung. Each treatment was repeated 4 times. Cultivation technology, introduced the 
concept of eco-friendly: organic compost; balanced fertilization, Trichoderma, PGPR, silver black plastic mulch 
and yellow traps and integrated pest and diseases control. Six varieties of onion in the studied can adapt in the 
lowlands with their productivity of varieties as follows: Katumi 6.1 ton/ha, Bauji 7.5 ton/ha, Biru Lancor 6.0 ton/
ha, Tajuk 6.6 ton/ha, Super Philip 5.8 ton/ha, and Manjung 7.2 ton/ha. Productivity is lower than the potential 
yield, due to hot weather and rain so the disease is easy to grow and tubers to root.

Keywords: trichoderma, productivity, organic compost

PENDAHULUAN
Bawang merah termasuk komoditas pilihan petani di sebagian daerah karena mampu berkompetisi dengan 

komoditas lain, baik dari segi pemasaran maupun nilai ekonominya (Suwandi, 2014). Bawang merah mempunyai 
nilai ekonomi dan permintaan pasar yang tinggi, sehingga merupakan salah satu komoditas yang mulai 
dikembangkan di Provinsi Jambi. Tahun 2013, rata-rata produktivitas bawang merah di Provinsi Jambi 4,74 ton/ha 
(BPS Provinsi Jambi, 2014), sedangkan rata-rata produktivitas nasional 9,82 ton/ha (Dirjen Hortikultura, 2014).

Peningkatan produksi dan produktivitas bawang merah merupakan salah satu program utama pemerintah 
Provinsi Jambi. Usahatani bawang merah di daerah ini masih banyak yang dilakukan secara tradisional dan dengan 
teknologi minimal, sehingga produksi rendah dan tingkat serangan hama dan penyakit tinggi. Hal ini terutama 
terjadi karena kondisi lingkungan pada saat musim hujan atau musim kering yang panjang. 

Bawang merah mulai dikembangkan di Provinsi Jambi, tidak hanya di dataran tinggi, tetapi juga di dataran 
rendah. Kendala utama usahatani bawang merah adalah dalam hal penggunaan varietas yang belum adaftif (spesifik 
lokasi), input produksi tinggi terutama pupuk dan bahan agrokimia serta teknik budidaya yang belum optimal. 
Pemupukan anorganik dosis tinggi yang terus menerus dapat mengurangi kualitas hasil umbi bawang merah, yaitu 
besarnya susut bobot umbi setelah disimpan (Asandi dan Koestoni 1990, Hilman dan Asgar, 1995 dalam Suwandi 
et al. 2008). Hal ini juga dapat mendorong berkembangnya penyakit, penurunan produktivitas lahan, polusi tanah 
dan air meningkat serta biaya produksi bawang merah semakin mahal.

Inovasi teknologi ramah lingkungan antara lain dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang terdapat 
di sekitar lokasi pengkajian sebagai pupuk organik dan pestisida nabati sehingga dapat mengurangi pemakaian 
pupuk kimia. Pupuk organik dapat bersumber dari sisa tanaman dan ternak yang diproses lebih lanjut dengan 
trichoderma.

Suplai bawang merah untuk Provinsi Jambi berasal dari luar daerah, karena tingkat produktivitasnya masih 
rendah. Rendahnya produksi tersebut disebabkan petani belum menerapkan teknologi spesifik lokasi secara optimal. 
Peningkatan produksi antara lain dapat dilakukan dengan penggunaan varietas adaptif dan teknologi budidaya, 
panen dan pasca panen yang tepat. Tersedianya varietas bawang merah adaptif di Provinsi Jambi diharapkan akan 
dapat meningkatkan luas tanam dan mendorong peningkatan produktivitas persatuan luas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan varietas unggul bawang merah yang adaptif dan berproduksi 
tinggi di lahan kering dataran rendah Provinsi Jambi dengan teknologi budidaya ramah lingkungan.
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BAHAN DAN METODE
 Kegiatan dilaksanakan di lahan petani Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten 

Muaro Jambi, Provinsi Jambi mulai Bulan Agustus –Desember tahun 2016. Bahan dan alat yang digunakan terdiri 
dari benih bawang merah, pupuk kandang, kapur pertanian, trichoderma, pupuk urea, rock phosphat, KCl, NPK, 
PGPR, pestrine, perangkap likat kuning, mulsa plastik hitam perak, tali plastik, cangkul, garu, ember, parang, 
bambu, handtraktor, handsprayer, meteran, papan merk dan ATK.

Rancangan percobaan pada penelitian ini yaitu Rancangan Acak Kelompok satu faktor dengan perlakuan 6 
varietas bawang merah dataran rendah. Varietas tersebut adalah Katumi, Biru Lancor, Super Philip, Tajuk, Bauji, 
dan Manjung. Masing-masing perlakuan diulang 4 kali. 

Pengolahan lahan dan pemupukan dasar. Tanah dicangkul sedalam 20 cm, kemudian dibuat bedengan-
bedengan dengan lebar 0,9 – 1 meter, tinggi 25 cm. Pada saat pengolahan tanah, diberikan dolomit dengan dosis 
1 – 1,5 t/ha, pupuk organik dengan dosis 30 ton/ha (1 bulan sebelum tanam); pupuk KCl: 60 kg/ha, rock phosphat 
sebanyak 100 kg/ha, dan NPK Mutiara 500 kg/ha, diberikan 7 hari sebelum tanam. Selanjutnya dilakukan 
pemasangan mulsa plastik hitam perak dan 2-3 hari sebelum penanaman, dibuat lubang tanam dengan jarak tanam 
20 cm x 15 cm.

Persiapan benihdanpenanaman. Penampilan umbi bibit harus segar dan sehat, bernas (padat, tidak keriput), 
dan warnanya cerah (tidak kusam). Ukuran umbi bibit sedang (Ø = 1,5 – 1,8 cm atau 5 – 10 g) dan sebelum 
ditanam, kulit luar umbi bibit yang mengering dibersihkan terlebih dahulu. Umbi bibit ditanam dengan jarak 
tanam 20 cm x 15 cm, lubang tanaman dibuat sedalam rata-rata setinggi umbi. Umbi bawang merah dimasukkan 
ke dalam lubang tanaman dengan gerakan seperti memutar sekerup, sehingga ujung umbi tampak rata dengan 
permukaan tanah.

Pemupukandanpengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Pupuk susulan berupa Urea: 180 kg/ha, 
diberikan 10-15 dan 30 -35 hari setelah tanam. Pengendalian OPT pada tanaman bawang dilakukan melalui 
pendekatan PHT seperti memasang perangkap lekat kuning, keputusan penggunaan pestisida diambil berdasarkan 
hasil pengamatan yang dilakukan secara rutin, yaitu jika populasi OPT atau kerusakan tanaman yang ditimbulkannya 
telah mencapai atau melampaui Ambang Pengendalian (AP) baru dilakukan penyemprotan pestisida. 

Panen. Bawang merah dapat dipanen setelah umurnya cukup tua, biasanya pada umur 80 hari. Tanaman 
bawang merah dipanen setelah terlihat tanda-tanda 60% leher batang lunak, tanaman rebah, dan daun menguning. 
Pemanenan sebaiknya dilaksanakan pada keadaan tanah kering dan cuaca yang cerah untuk mencegah serangan 
penyakit busuk umbi di gudang. Bawang merah yang telah dipanen kemudian diikat pada batangnya untuk 
mempermudah penanganan. Selanjutnya umbi dijemur sampai cukup kering (1-2 minggu) di bawah sinar matahari 
langsung, kemudian dilakukukan pengelompokan berdasarkan kualitas umbi.

Pengamatan. Data yang diambil terdiri dari data pertumbuhan, komponen hasil dan hasil tanaman, serta 
serangan hama dan penyakit utama. Data pertumbuhan, komponen hasil dan hasil yang diambil terdiri dari: tinggi 
tanaman, jumlah daun per tanaman, panjang daun, jumlah umbi per rumpun, bobot umbi per rumpun, dan produksi 
per hektar.Data pertumbuhan dan hasil tanaman yang didapat akan dianalisis statistik (anova) dan jika berbeda 
nyata akan diuji lanjut dengan uji DMRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Vegetatif 
Pertumbuhan vegetatif tanaman yang diamati terdiri dari tinggi tanaman, jumlah daun dan panjang daun. 

Pengamatan dilakukan mulai tanaman umur 2 minggu setelah tanam sampai tanaman berumur 5 minggu setelah 
tanam. Grafik pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun dan panjang daun dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Grafik pertumbuhan tinggi tanaman beberapa varietas bawang merah
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Pertambahan tinggi tanaman meningkat cepat pada minggu ke 2-3 MST (umur 14-21 HST). Umur 21 HST 
merupakan umur kritis untuk pengukuran kecepatan pertumbuhan, karena dapat mempresentasikan tingkat virgoritas 
tanaman (Purba, 2014). Hal ini terlihat dari data pertumbuhan vegetatif yang ditandai dengan pertumbuhan tinggi 
tanaman yang cepat pada keenam varietas bawang merah yang diadaptasikan. 

Hasil analisis statistik dan uji lanjut DMRT menunjukkan bahwa varietas Bauji dan Manjung memperlihatkan 
tinggi tanaman terbaik, dibandingkan empat varietas lainnya (Tabel 1).

Tabel 1. Pertumbuhan Tinggi Tanaman, Jumlah daun dan Panjang Daun Tanaman Bawang pada umur 5 MST

Varietas Tinggi Tanaman (cm) JumlahDaun/ Rumpun Panjang Daun (cm)
Katumi 33.0 ab 36.1 a 29.5 ab
Bauji 35.2 c 26.9 a 31.9 c
Manjung 35.0 c 33.6 a 31.05 bc
Super Philip 33.4 b 27.1 a 30.6 abc
Tajuk 33.5 b 35.2 a 30.6 abc
BiruLancor 31.8 a 25.8 a 29.1 a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbedanyata menurut uji DMRT pada taraf nyata 5%.

Jumlah daun per rumpun tidak menunjukkan perbedaan yang nyata untuk semua varietas, sedangkan panjang 
daun berkorelasi positif dengan tinggi tanaman. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Perdana et al. (2015) dan 
Adnyana (2016). 

Jumlah daun diduga berkorelasi dengan jumlah umbi, semakin banyak jumlah daun maka umbi yang dihasilkan 
juga semakin banyak. Purba (2014) menyatakan bahwa peningkatan jumlah daun pada varietas Katumi lebih 
banyak dari pada varietas Manjung. Hal ini berpotensi untuk mempercepat laju fotosintesis dan meningkatkan 
kandungan fotosintat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan umbi bawang sehingga produksi umbi 
bawang yang dihasilkan pada saat panen juga semakin banyak. 

Secara keseluruhan pertumbuhan tanaman bawang merah semua varietas menunjukkan pertumbuhan yang 
baik sampai memasuki masa pertumbuhan generatif tanaman.Kondisi cuaca yang tidak menentu, di saat panas, 
tiba-tiba hujan sehingga menyebabkan beberapa tanaman bawang merah diserang penyakit layu fusarium,yang 
menyebabkan daun menjadi kuning, umbi busuk dan tanaman akhirnya menjadi layu. Pengendalian yang 
dilakukan pada tahap awal secara mekanis, dengan mencabut tanaman yang terserang. Apabila tanaman yang 
terserang tidak menunjukkan perubahan dilakukan pengendalian secara organik dan langkah terakhir dengan 
pestisida kimia dan ini dapat mengatasi penyakit yang menyerang tanaman. Pengendalian hama dilakukan dengan 
menggunakan perangkap likat kuning yang diletakkan dengan jarak lebih kurang 2-3 meter di areal pertanaman. 
Cara ini efektif untuk mengendalikan hama, dalam hal ini serangan hama tidak mempengaruhi pertumbuhan dan 
produksi tanaman.

Tingkat Serangan Penyakit
Pengamatan terhadap penyakit yang menyerang tanaman bawang merah mulai terlihat pada umur 1,5 bulan 

atau pada saat memasuki fase generatif dan intensitas hujan tinggi. Penyakit yang menyerang adalah layu fusarium 
(Fusarium oxysporum). Menurut (Udiarto et al., 2005), potensi kehilangan hasil akibat penyakit layu fusarium pada 
tanaman bawang merah bisamencapai 27%. Prakoso et al., (2016) menambahkan bahwa penyakit layu fusarium 
(moler) merupakan salah satu penyakit utama pada bawang merah yang dapat menyebabkan beberapa kerusakan 
pada tanaman bawang merah. 

Gejala awal penyakit moler yaitu batang semu dan daun tumbuh lebih panjang dan meliuk/melengkung, 
warna daun hijau pucat (kuning), agak layu-layu, akar tanaman busuk, tanaman terkulai seperti akan roboh, dan 
di dasar umbi lapis terlihat koloni jamur berwarna putih (Wiyatiningsih, 2007; Basriawati et al.,(2016) Persentase 
serangan penyakit layu fusarium dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Intensitas Serangan Penyakit layu fusarium pada Beberapa Varietas Bawang Merah

Varietas Intensitas Penyakit (%)
Katumi 8,5 
Bauji 4,82
Manjung 3,06 
Super Philip 21,91 
Tajuk 15,6 
Biru Lancor 3,24 
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Varietas Manjung lebih tahan terhadap serangan penyakit layu fusarium dibandingkan varietas lainnya.
Menurut Prakoso et al., (2016) varietas Manjung memiliki bentuk morfologi yang sulit di infeksi oleh Fusarium 
oxysporum. f.sp. cepae karena memiliki ketebalan lapisan pada umbi dan jaringan perakaran yang cukup kuat dan 
tebal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sastrahidayat (1986), yang menyatakan bahwa ketebalan dinding umbi 
pada tanaman merupakan salah satu ketahanan morfologi yang dimiliki tanaman tersebut. Sel-sel epidermis yang 
berdinding kuat dan tebal atau lapisan umbi yang banyak akan membuat penetrasi secara langsung mengalami 
kesulitan atau bahkan tidak mungkin dilakukan sama sekali.

Pertumbuhan Generatif
Petumbuhan generatif tanaman bawang merah yang diamati terdiri dari, jumlah umbi per rumpun, berat umbi 

per rumpun dan produktivitas, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Jumlah Umbi per Rumpun, Berat Umbi dan Produktivitas Bawang Merah

Varietas Jumlah Umbi/rumpun Berat Umbi/Rumpun (g) Produktivitas (ton/ha)
Katumi 6.0 ab 43.1 a 6,1
Bauji 5.1 a 49.2 a 7,5
Manjung 6.0 ab 38.3 a 7,2
Super Philip 5.5 ab 32.4 a 5,8
Tajuk 6.4 b 20.5 a 6,6,
BiruLancor 5.3 ab 23.0 a 6,0

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

Secara keseluruhan keenam varietas yang dicobakan tersebut dapat beradaptasi di dataran rendah, walaupun 
produksi belum maksimal karena memasuki fase generatif atau pembentukan umbi intensitas hujan tinggi. Hal ini 
menyebabkan proses fotosintesis pada tanaman kurang optimal karena suplai unsur hara ke tanaman terganggu. 

Produktivitas ke enam varietas tersebut yaitu Katumi 6,1 ton/ha, Bauji 7,5 ton/ha, Biru lancor 6,0 ton/ha, 
Tajuk 6,6 ton/ha, Super Philip 5,8 ton/ha, dan Manjung 7,2 ton/ha umbi kering. Produktivitas ini lebih rendah dari 
pada potensi hasil. Hal ini diduga karena serangan penyakit moler yang menyerang tanaman sehingg mengurangi 
produksi umbi. Suhu udara siang hari pada musim hujan juga kurang mendukung tanaman untuk berfotosintesis, 
akibatnya fotosintat yang diakumulasikan sedikit sebagai padatan terlarut dalam umbi dan pengisian umbi bawang 
tidak optimal sehingga produksi rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Azmi et al., (2011), bahwa banyaknya 
cahaya yang diterima daun selama masa pengumbian dapat meningkatkan padatan terlarut dalam umbi bawang.

KESIMPULAN
Varietas unggul bawang merah Bauji dan Manjung adaftif untuk dikembangkan di lahan kering dataran rendah 

Kabupaten Muaro Jambi dengan produktivitas masing-masing sebesar 7,5 dan 7,2 ton/ha pada musim hujan.
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ABSTRACT
Shallot (Allium ascalonicum L.) is one of vegetables that is very useful and have a good market prospects. 

Fertilization that does not fit the recommended dosage, in the process of increasing the shallot production, resulting 
in various problem to the environment and production decline. The use of arbuscular mycorrhiza is expected to 
be one of solutions to solve the problem. The purpose of this study was to determine the effect of arbuscular 
mycorrhiza on the shallot productivity from generative seeds on Andisol soil. The experiment was conducted 
at KP Margahayu, Balitsa - Lembang (altitude: 1250 m asl), from February to June 2017. The experimental 
design used was a Randomized Complete Block Design (RCBD) with 5 treatments in the nursery: A. Without 
arbuscular mycorrhiza; B. Arbuscular mycorrhiza 0.5 kg/m2; C. Arbuscular mycorrhiza 1 kg/m2; D. Arbuscular 
mycorrhiza 1.5 kg/m2; And E. Arbuscular mycorrhiza 2 kg/m2 with 8 replications. The shallot variety which used 
was Pancasona. The arbuscular mycorrhiza which used were combination of 4 strains, Acaulospora sp., Gigaspora 
sp., Glomus sp., and Scultellospora sp. The results showed that mycorrhizal application on shallot seeds was not 
effective in increasing both vegetative growth and crop production in highland, on Andisol soil type.

Keywords: Allium ascalonicum L., Glomus, Gigaspora, Acaulopora, Scultellospora

PENDAHULUAN
Bawang merah (Allium ascalonicum L.) merupakan tanaman sayuran yang memiliki banyak manfaat dan 

mempunyai prospek pasar yang baik. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal 
Hortikultura, luas tanaman bawang merah pada tahun 2014 seluas 120.704 ha yang tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Di Pulau Jawa, 
penanaman bawang merah tersebar terutama di Cirebon, Brebes, Tegal, Nganjuk, dan Probolinggo sebagai sentra 
produksi.

Luas tanaman bawang merah pada tahun 2014 di Pulau Jawa seluas 89.417 ha dengan jumlah produksi yang 
ditargetkan sebesar 942.617 ton. Konsumsi bawang merah adalah 2,49 kg per kapita per tahun (Direktorat Jendral 
Hortikultura, 2015). Kebutuhan ini terus meningkat setiap tahun, namun petani belum dapat memenuhi permintaan 
bawang merah nasional.

Salah satu usaha meningkatkan produksi bawang merah ialah melalui penggunan pupuk secara baik dan 
benar yaitu berdasarkan ketepatan dalam hal jumlah, jenis, cara, harga, dan waktu. Pada umumnya petani bawang 
merah cenderung menggunakan pupuk tidak sesuai dengan dosis rekomendasi (190 kg N/ha, 92 kg P2O5/Ha, dan 
120 kg K2O/Ha), sehingga menyebabkan tanah menjadi keras/kurus, air tercemar dan keseimbangan unsur hara 
tanah terganggu, serta mendorong terjadinya lingkungan yang cocok untuk perkembangan hama dan penyakit yang 
dapat menimbulkan penurunan produktivitas tanaman bawang merah yang cukup besar (Sumarni et al, 2012). 
Permasalahan tersebut diharapkan salah satunya dapat diatasi dengan meningkatkan kesuburan tanah melalui 
penerapan sistim pertanian ramah lingkungan dengan menggunakan mikoriza arbuskular.

Mikoriza arbuskular adalah cendawan yang bersimbiosis dengan perakaran tanaman tingkat tinggi. Mikoriza 
arbuskular tumbuh dari luar perakaran, membentuk hifa, lalu masuk ke dalam jaringan perakaran, dan kemudian 
membantu transportasi hara di dalam sel tumbuhan. Hifa eksternal sangat penting dalam penyerapan unsur hara 
karena panjang hifa eksternal dapat mencapai beberapa kali panjang akar sehingga memperluas permukaan akar 
dalam menyerap larutan nutrisi dalam tanah (Douds and Millner, 1999). Mikoriza arbuskular mampu memperbaiki 
produksi tanaman budidaya dan mengoptimalkan serapan pupuk, terutama unsur fosfat (Musfal, 2010). Peningkatan 
penyerapan fosfat diiringi dengan peningkatan penyerapan hara lain, seperti nitrogen (N), seng (Zn), tembaga (Cu), 
dan belerang (S). 

Penggunaan mikoriza arbuskular diharapkan selain dapat meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman 
bawang merah, juga dapat mencegah kerusakan lingkungan (polusi tanah) sehingga usahatani bawang merah dapat 
dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersifat ramah lingkungan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian mikoriza arbuscular terhadap produktivitas 
tanaman bawang merah.Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis optimal dan cara aplikasi yang 
efektif mikoriza arbuskular dalam meningkatkan produktivitas tanaman bawang merah.Hipotesis yang diajukan 
adalah: Penggunaan mikoriza arbuskular dapat meningkatkan pertumbuhan, dan produksi tanaman bawang merah 
asal biji, dan; Cara aplikasi dan dosis mikoriza arbuskular yang tepat dapat memberikan pertumbuhan dan produksi 
tanaman bawang merah asal biji.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di lahan Kebun Percobaan Margahayu, Balitsa-Lembang (Jawa Barat) dengan jenis 

tanah Andisol, dari bulan Februari – Juni 2017. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan kelompok 
lengkap teracak (RKLT) dengan 5 perlakuan dan 8 ulangan. Perlakuan adalah sebagai berikut:
A. Tanpa mikoriza
B. Mikoriza 0,5 kg/m2 diaplikasikan di persemaian 
C. Mikoriza 1,0 kg/m2 diaplikasikan di persemaian 
D. Mikoriza 1,5 kg/m2 diaplikasikan di persemaian

E. Mikoriza 2,0 kg/m2 diaplikasikan di persemaian
Benih bawang merah yang digunakan berupa biji atau True Shallot Seed (TSS) varietas Pancasona. Mikoriza 

diaplikasikan pada bedengan semai dengan cara disebar merata dan ditutup tanah setebal 1 cm, kemudian biji 
disebar di atas permukaan tanah tersebut. Biji yang sudah disemai ditutup lagi dengan tanah tipis dan disiram. Untuk 
mempercepat biji berkecambah, persemaian ditutup mulsa plastik hitam dan penutup mulsa dibuka umur 5 hari 
setelah berkecambah. Semaian atau seedling selama 1,5 bulan dipelihara dengan pemberian pupuk, penyemprotan 
pestisida untuk mencegah serangan hama dan penyakit, penyiraman dan penyiangan rumput.

Seedling umur 1,5 bulan dipindahtanamkan pada bedengan yang ditutup mulsa plastik hitam perak dengan 
jarak tanam 15 cm x 20 cm. Ukuran plot-plot percobaan yaitu 1,4 m x 10 m = 14 m2 sehingga populasi tanaman per 
plot perlakuan ada 325 tanaman. Total luas lahan percobaan adalah 500 m2. Pupuk dasar yang digunakan adalah 
pupuk kandang kuda 10 ton/ha dan SP-36 (75 kg P2O5/ha), sedangkan pupuk susulan yang digunakan adalah NPK 
16-16-16 dengan dosis 600 kg/ha, yang diberikan pada semua perlakuan, baik tanpa mikoriza maupun dengan 
mikoriza. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan gulma pada saluran drainase dan lubang tanam pada umur 
15, 30, 45, dan 60 hari setelah tanam. Penyemprotan tanaman dengan air untuk menghilangkan embun di ujung 
daun pada pagi hari sebelum matahari terbit setiap kali setelah hujan turun pada malam harinya. Pembuangan 
bunga dan daun-daun yang kuning terkena penyakit sebanyak dua kali dalam seminggu. Untuk mencegah adanya 
serangan penyakit terutama pada musim hujan dilakukan penyemprotan fungisida berbahan aktif Klorotalonil 
secara rutin seminggu 2 kali. 
Peubah pengamatan meliputi :
1. Sifat kimia tanah sebelum dan sesudah percobaan
2. Tingkat serangan hama dan penyakit 
3. Derajat infeksi akar tanaman bawang merah dan populasi mikoriza
4. Pertumbuhan vegetatif tanaman.
5. Hasil tanaman.

Data pengamatan dianalisis dengan menggunakan Uji F hitung untuk mengetahui perlakuan yang berpengaruh 
terhadap peubah yang diamati. Uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan digunakan uji Beda Nyata 
Jujur (HSD) pada taraf 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sifat Kimia Tanah Percobaan
Tanah Lembang merupakan tanah Andisol yang memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Pengaruh 

pemberian perlakuan yang berbeda memberikan hasil yang berbeda terhadap sifat kimia tanah sesudah percobaan. 
Berdasarkan Balai Penelitian Tanah (2005), tanah sebelum perlakuan memiliki kriteria sangat tinggi, kecuali unsur 
N tinggi dan P yaitu sedang dan pH masam.
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Hasil analisis tanah dari Laboratorium Tanah dan Tanaman Balitsa, menunjukkan bahwa tanah percobaan 
dengan jenis tanah Andisol memiliki karakteristik tanah sebagai berikut yaitu kemasaman tanah termasuk tinggi 
(pH = 5,1), kandungan C organik termasuk kriteria sangat tinggi (8,39%) dan kandungan N tanah juga termasuk 
tinggi (0,66) dengan C/N rasio termasuk sedang (13), yang berarti bahan organik tanah sudah terdekomposisi 
dengan baik. 

Tabel 1. Karakteristik Kimia Tanah Sebelum dan Sesudah Percobaan

Sampel Tanah pH (H2O) C Organik
(%) N (%) Rasio C:N P Tersedia

(ppm P2O5)
K Tersedia
(ppm K2O)

Sebelum Perlakuan 5,1 8,39 0,66 13 7,8 431,5
Setelah Perlakuan
A : Tanpa mikoriza 5,1 7,37 0,69 11 9,3 87,2
B : Mikoriza 0,5 kg/m2 di persemaian 5,1 7,25 0,69 11 6,9 152,0
C : Mikoriza 1,0 kg/m2 di persemaian 5,2 7,69 0,72 11 9,4 91,1
D : Mikoriza 1,5 kg/m2 di persemaian 5,4 7,12 0,50 14 13,5 154,5
E : Mikoriza 2,0 kg/m2 di persemaian 5,1 6,82 0,89 8 10,9 122,0

Kandungan K tersedia dalam tanah Andisol juga termasuk sangat tinggi (431,5 ppm), tetapi kandungan P 
tersedia tanah termasuk rendah (7,8 ppm). Rendahnya P tersedia tanah Andisol disebabkan karena pada tanah 
masam P diikat oleh Al dan Fe tanah sehingga menjadi tidak tersedia. Secara umum, tanah Andisol memiliki 
kesuburan yang baik, tetapi memerlukan penambahan bahan amelioran seperti pengapuran dan pupuk organik 
(pupuk kandang atau kompos). Pengapuran diperlukan untuk melepas ikatan P-Al atau P-Fe dan menetralisir 
kadar unsur mikro yang cukup tinggi terutama Al. Sementara itu, pupuk organik diperlukan untuk menyimpan air 
tanah dan mengikat unsur-unsur hara pada tanah Andisol yang memiliki struktur tanah gembur dengan porositas 
dan aerasi yang cukup tinggi sehingga menyebabkan air yang diberikan mudah hilang dari tanah dan pupuk juga 
mudah tercuci (leaching).

Hasil analisis kimia tanah sesudah percobaan menunjukkan adanya peningkatan nilai pH pada perlakuan 
D yang diiringi dengan peningkatan P tersedia yang paling tinggi. Kenaikan nilai pH akan meningkatkan pula 
ketersediaan hara P dalam tanah. Peningkatan P tanah selain dari inokulasi mikoriza juga dapat berasal dari 
penambahan kapur dolomit, pupuk kandang maupun pupuk anorganik. Secara umum kandungan C organik pada 
semua perlakuan menurun dibandingkan dengan tanah sebelum percobaan. Hal ini disebabkan karena tanah 
Andisol kaya akan kandungan organik dalam tanah dan digunakan untuk metabolisme tanaman. Kandungan N 
dalam tanah meningkat pada semua perlakuan kecuali perlakuan D. Mikoriza yang diinfeksi pada akar mampu 
meningkatkan kandungan N dalam tanah. K tersedia dalam tanah menurun pada semua perlakuan. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa K tersedia dalam tanah digunakan untuk metabolisme tanaman. Hasil analisis kimia tanah 
setelah percobaan menunjukkan secara umum adanya indikasi perlakuan B yang diberi mikoriza 2 kg/m2 dan 
perlakuan D yang diberi mikoriza 10 g/lubang tanam memiliki residu N dan K yang lebih rendah dari perlakuan 
lainnya. Ini kemungkinan terkait dengan serapan hara oleh tanaman pada perlakuan B dan D yang lebih tinggi 
daripada perlakuan lainnya yang tercermin dari bobot umbi panen total per plot (Tabel 4).

Tingkat Serangan Hama dan Penyakit 
Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwahama yang banyak menyerang tanaman adalah ulat Agrotis, 

yang banyak menyerang tanaman muda baru pindah tanam dari persemaian ke lapangan. Akibatnya, banyak 
dilakukan penyulaman tanaman yang menyebabkan tanaman pertumbuhannya tidak seragam. Serangan hama 
Agrotis merata di semua perlakuan sekitar 70%. Sedangkan penyakit yang banyak menyerang tanaman bawang 
merah adalah antraknose dimana ujung daun menjadi kering. Penyakit ini banyak menyerang tanaman bawang 
merah pada musim hujan. Tingkat serangan penyakit antraknose sekitar 60-70% pada perlakuan A, B, C dan D. 
Sedangkan pada perlakuan E, tanaman bawang merah agak tahan terhadap penyakit antraknose hanya 30-40%.
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A B C D E
Gambar 1.  Perlakuan A: tidak ada infeksi, Perlakuan B: terinfeksi Aspergillus sp (tanda panah), Perlakuan 

C: tidak ada infeksi, Perlakuan D: tidak ada infeksi, Perlakuan E: terinfeksi Aspergillus sp (tanda 
panah).

Gambar 1. menunjukkan bahwa tidak terjadi infeksi mikoriza pada semua perlakuan. Pada penelitian ini, 
mikoriza diaplikasikan pada media semai kemudian ditutup dengan media tanam setebal 1 cm dan selanjutnya di 
atas media tanam ditabur dengan benih TSS. Kegagalan mikoriza dalam menginfeksi akar bawang merah diduga 
karena benih TSS membutuhkan waktu yang cukup lama (5-6 hari) untuk berkecambah, sehingga ketika tahap 
prainfeksi mikoriza terjadi, yang ditandai dengan berkecambahnya mikoriza dan terbentuknya appresoria (alat 
untuk menginfeksi akar tanaman), akar TSS belum terbentuk, yang menyebabkan mikoriza terlambat mendapatkan 
nutrisi dan mati. 

Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Bawang Merah

Tabel 2. Pengaruh Aplikasi Mikoriza terhadap Tinggi Tanaman Bawang Merah

Perlakuan
Tinggi Tanaman (cm)

4MST 5MST 6MST 7MST

A : Tanpa mikoriza 11.20 a 21.48 a 26.00 a 33.96 b

B : Mikoriza 0,5 kg/m2 di persemaian 12.76 a 23.12 a  22.68 a 29.52 ab

C : Mikoriza 1,0 kg/m2 di persemaian 14.36 a 22.18 a 23.40 a 29.44 ab

D : Mikoriza 1,5 kg/m2 di persemaian 13.20 a 20.16 a 23.68 a 26.68 a

E : Mikoriza 2,0 kg/m2 di persemaian 11.76 a 18.56 a 25.16 a 33.24 b

Rerata 12.66 21.1 24.18 30.57

Keterangan: MST = Minggu Setelah Tanam

Tabel 2 dan 3 menunjukkan hasil analisis statistik pengaruh mikoriza terhadap pertumbuhan tinggi tanaman 
dan jumlah daun tanaman bawang merah asal TSS. Pemberian mikoriza yang diaplikasikan di persemaian bawang 
merah menunjukkan tidak ada pengaruh yang nyata terhadap peningkatan pertumbuhan tanaman sampel pada 
peubah tinggi tanaman dan jumlah daun umur 4, 5 dan 6 Minggu Setelah Tanam (MST). Perbedaan yang nyata antar 
perlakuan terjadi pada peubah tinggi tanaman umur 7 MST (Tabel 2). Perlakuan E (mikoriza dengan dosis 2 kg/
m2 di persemaian) menghasilkan pertumbuhan tinggi tanaman sampel yang nyata dibandingkan dengan perlakuan 
mikoriza pada dosis rendah, terutama dengan perlakuan D (mikoriza dengan dosis 1,5 kg/m2 di persemaian). 
Perlakuan E memiliki tinggi tanaman yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan A (tanpa mikoriza).

Tabel 3. Pengaruh Aplikasi Mikoriza terhadap Jumlah Daun Bawang Merah

Perlakuan
Jumlah Daun

4MST 5MST 6MST 7MST
A : Tanpa mikoriza 2.64 a 3.56 a 3.92 a 3.84 a
B : Mikoriza 0,5 kg/m2 di persemaian 2.76 a 3.68 a 3.76 a 3.80 a
C : Mikoriza 1,0 kg/m2 di persemaian 2.72 a 3.12 a 3.68 a 3.68 a
D : Mikoriza 1,5 kg/m2 di persemaian 2.68 a 3.44 a 3.52 a 3.56 a
E : Mikoriza 2,0 kg/m2 di persemaian 2.40 a 3.20 a 3.64 a 3.92 a

Rerata 2.64 3.4 3.7 3.76
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Pada umur 7 MST, umumnya perlakuan mikoriza menunjukkan tinggi tanaman yang lebih rendah dari 
perlakuan A (kontrol/tanpa mikoriza) dan perlakuan E. Begitu pula pada peubah jumlah daun, kelima perlakuan 
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada umur 4, 5, 6 dan 7 MST (Tabel 3).

Secara umum pertumbuhan bawang merah asal biji/TSS cukup baik namun tidak seragam pertumbuhannya di 
lapang. Hal ini karena adanya serangan hama dan penyakit. Tidak berpengaruhnya aplikasi mikoriza, diduga karena 
mikoriza tidak dapat bekerja secara efektif akibat tidak terjadinya infeksi mikoriza ke akar. Ada beberapa penyebab 
antara lain diduga waktu aplikasi mikoriza yang kurang tepat dimana mikoriza diaplikasikan pada waktu beberapa 
saat sebelum tanam biji/TSS. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa benih TSS membutuhkan 
waktu yang cukup lama (5-6 hari) untuk berkecambah, sedangkan mikoriza berkecambah lebih cepat yaitu 2-3 
hari. Ketika appresoria (alat untuk menginfeksi akar tanaman) mikoriza terbentuk, biji/TSS belum berkecambah/
berakar sehingga mikoriza tidak dapat bersimbiosis dengan akar tanaman bawang merah. Atau kemungkinan 
aplikasi mikoriza yang diletakkan 1 cm dibawah media semai biji/TSS terlalu jauh jaraknya untuk akar mikoriza 
(2-3 mm) dapat menjangkau akar kecambah biji (2-3 mm), sehingga akar mikoriza juga sulit untuk bersimbiosis 
dengan akar tanaman dan mati sebelum menyentuh akar tanaman. Untuk mendapatkan hasil data yang lebih nyata 
disarankan aplikasi mikoriza pada tanaman bawang merah asal TSS perlu dicari cara dan waktu yang tepat.

Hasil Tanaman Bawang Merah
Hasil analisis statistika terhadap hasil produksi bawang merah asal benih TSS tersaji dalam Tabel 4. Sejalan 

dengan infeksi akar dan pertumbuhan vegetatifnya, perlakuan mikoriza juga tidak menunjukkan peningkatan yang 
nyata secara statistika terhadap bobot basah umbi sampel, bobot kering umbi sampel dan bobot basah umbi per 
plot. Secara visual peningkatan hasil tertinggi ada pada perlakuan E (mikoriza dengan dosis 2 kg/m2 di persemaian) 
yaitu sebesar 28,48% (1,806.90 kg/3 m2) tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan tanpa mikoriza (perlakuan 
A). Hasil yang lebih baik pada perlakuan E karena tanaman pada perlakuan ini agak tahan terhadap serangan 
penyakit antraknose. Rata-rata bobot umbi bawang merah yang dihasilkan per plot adalah 1574.26 gr/3 m2. 

Tabel 4. Pengaruh Aplikasi Mikoriza terhadap Produksi Tanaman Bawang Merah

Perlakuan
Produksi (gram)

Bobot Basah 
Sample

Bobot Kering 
Sample Bobot Total Jumlah Umbi 

Sample
A : Tanpa mikoriza 93.50 a 40.00 a 1,406.50 a 2.56 a
B : Mikoriza 0,5 kg/m2 di persemaian 101.50 a 45.00 a 1,738.30 a 2.52 a
C : Mikoriza 1,0 kg/m2 di persemaian 97.00 a 45.00 a 1,192.00 a 2.40 a
D : Mikoriza 1,5 kg/m2 di persemaian 106.00 a 51.00 a 1,727.60 a 2.84 ab
E : Mikoriza 2,0 kg/m2 di persemaian 140.50 a 71.00 a 1,806.90 a 3.32 b

Rerata 107.7 50.4 1574.26 2.73

Pada Tabel 4 tampak bahwa ada perbedaan yang nyata diantara perlakuan terhadap jumlah umbi sampel per 
tanaman. Perlakuan E (mikoriza dengan dosis 2 kg/m2 di persemaian) nyata dapat meningkatkan jumlah umbi per 
tanaman, yaitu rata-rata 3.32 umbi per tanaman.

Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa pengujian mikoriza pada berbagai dosis terhadap pertumbuhan dan 
produksi bawang merah asal biji/TSS tidak dapat direkomendasikan untuk budidaya bawang merah di dataran 
tinggi pada jenis tanah Andisol karena meskipun ada peningkatan baik pada pertumbuhan maupun hasil tetapi 
secara statistik tidak efektif. 

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian mikoriza pada bawang merah asal TSS tidak efektif dalam 

meningkatkan pertumbuhan vegetatif maupun produksi tanaman pada jenis tanah Andisol dataran tinggi. Hasil 
percobaan ini menunjukkan bahwa aplikasi mikoriza tidak dapat direkomendasikan pada tanaman bawang merah 
di dataran tinggi pada tanah Andisol. Penulis menyarankan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui cara dan 
waktu aplikasi mikoriza yang tepat untuk mengetahui efektivitas mikoriza pada tanaman bawang merah asal biji/
TSS pada beberapa jenis tanah termasuk pada tanah Andisol.



230

Efektivitas Fungi Mikoriza Arbuskular pada Tanaman Bawang Merah Asal Biji di Tanah Andisol

Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal
Douds D.D. and Millner P. 1999. Biodiversity of arbuscular mycor rhizal fungi in agroecosystems. Agriculture, 

Ecosystems and Environment 74:77–93.
Musfal. 2010. Potensi fungi mikoriza arbuskula untuk meningkatkan hasil tanaman jagung. Jurnal Litbang 

Pertanian 29(4):153-158.
Sumarni, N., Rosliani, R. & Basuki, R.S. 2012. Respons pertumbuhan, hasil umbi, dan serapan hara NPK tanaman 

bawang merah terhadap berbagai dosis pemupukan NPK pada tanah Alluvial. J.Hortikultura 14(1):366-
375.

Buku
Balai Penelitian Tanah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. 2005. Analisis 

Kimia Tanah, Tanaman, Air, dan Pupuk. Balai Penelitian Tanah, Bogor.
Direktorat Jendral Hortikultura, Kementerian Pertanian. 2015. Statistik Produksi Hortikultura Tahun 2014. 

Direktorat Jendral Hortikultura, Jakarta.



Respon Pertumbuhan dan Produksi Beberapa Varietas Cabai Merah  
terhadap Penggunaan Pupuk Hayati

Silvia Yuniarti1*, Yati Astuti1

1Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten 
email korespondensi: silvia_yuniarti@yahoo.com

ABSTRACT
Red chilli is a horticultural commodity that has high economic value. Components of technology that play 

a role in increasing production is the use of improved varieties. The purpose of this assessment is to determine 
the growth and production response of some red chili varieties to the application of biofertilizer. The study was 
conducted from April to September 2015 in Kadomas, Pandeglang District, Banten Province. Assessment using 
Randomized Block Design (RAK) with 4 treatments, namely: A. Kencana Varieties + Existing fertilizer + Agrimeth, 
B. Kencana varieties + fertilizer eksisiting, C. Variety PM 99 + Existing fertilizer + Agrimeth, D. Varieties PM 
99 + fertilizer Existing. Each treatment was repeated 5 times. Parameters observed were plant height, number of 
productive branches and production. The results show that plant height and number of productive branches show 
significant differences. The highest plant height is PM 99 + Existing fertilizer + Agrimeth, and the largest number 
of productive branch is PM 99 + Existing fertilizer + Agrimeth. The highest production was obtained on Kencana 
+ existing fertilizer + Agrimeth that is 8,192 kg ha1.
Keywords: Agrimeth, red chilli, varieties

ABSTRAK
Cabai merah merupakan komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Komponen teknologi 

yang berperan dalam meningkatkan produksi adalah penggunaan varietas unggul. Tujuan dari pengkajian ini 
adalah untuk mengetahui respon pertumbuhan dan produksi beberapa varietas cabai merah terhadap pemberian 
pupuk hayati. Kajian dilaksanakan bulan April-September 2015 di Kelurahan Kadomas, Kabupaten Pandeglang, 
Provinsi Banten. Pengkajian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan, yaitu : A. 
Varietas Kencana + pupuk eksisting + Agrimeth, B. Varietas Kencana + pupuk eksisiting, C. Varietas PM 99 
+ pupuk eksisting + Agrimeth, D. Varietas PM 99 + pupuk eksisting. Setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali. 
Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman, jumlah cabang produktif dan produksi. Hasil kajian menunjukkan 
bahwa tinggi tanaman dan jumlah cabang produktif menunjukkan perbedaan yang nyata. Tinggi tanaman tertinggi 
adalah Varietas PM 99 + pupuk eksisting + Agrimeth, dan jumlah cabang produktif terbanyak adalah Varietas 
PM 99 + pupuk eksisting + Agrimeth. Produksi tertinggi didapat pada Varietas Kencana + pupuk eksisiting + 
Agrimeth sebanyak 8,192 kg ha-1

Kata kunci: agrimeth, varietas, cabai merah

PENDAHULUAN
Cabai merah merupakan komoditas sayuran yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi. Permintaan cabai 

merah dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya 
berbagai industri makanan, sedangkan rata-rata produksi cabai merah tergolong masih rendah. Berdasarkan data 
BPS Banten tahun 2012, produktivitas cabai merah di Provinsi Banten sebesar 79,54 kuintal ha-1 jauh lebih rendah 
dibandingkan dengan jumlah yang dikonsumsi.

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas cabai merah, antara lain 
dengan penggunaan varietas bermutu dan pemupukan yang seimbang (Hayati et al. 2012). Penggunaan benih 
bermutu merupakan kunci utama untuk memperoleh hasil tanaman yang tinggi. Penggunaan varietas yang sesuai 
dengan kondisi lingkungan diharapkan tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang tinggi (Prajnanta, 2004). 
Menurut Las (2003), peran teknologi varietas dan pemupukan sangat nyata dalam peningkatan produktivitas 
maupun produksi. Pemupukan merupakan salah satu usaha penting untuk meningkatkan produksi, bahkan sampai 
saat ini dianggap sebagai salah satu faktor yang dominan dalam produksi pertanian, sehingga dalam rekomendasi 
pemupukan harus didasarkan atas kebutuhan tanaman dan ketersediaannya di dalam tanah. Jumlah unsur hara 
dalam tanah dapat dimanipulasi dengan mudah melalui pemupukan. Keseimbangan hara melalui pemupukan 
diperlukan untuk proses produksi tanaman dan sekaligus menjaga serta memperbaiki kesuburan tanah (Bratney 
dan Pringle, 1997).
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Dalam upaya meningkatkan produktivitas cabai di Provinsi Banten, maka perlu dilakukan inovasi teknologi 
penggunaan varietas unggul yang memiliki potensi hasil tinggi dan tahan terhadap hama penyakit. Kegiatan 
pengenalan varietas dapat dilakukan melalui uji adaptasi beberapa varietas unggul cabai dari Badan Litbang 
Kementerian Pertanian dalam bentuk pengkajian atau demplot. Penggunaan benih bermutu merupakan kunci 
utama untuk memperoleh hasil yang tinggi. Hidayat et al. (2003) melaporkan, penyebab rendahnya produktivitas, 
antara lain tidak menggunakan benih bermutu.

Selain pemberian pupuk anorganik perlu diaplikasikan pupuk hayati yang berperan sebagai pembenah tanah 
dan menambah nutrisi hara (Saraswati, 2000). Pemanfaatan pupuk hayati diharapkan mampu meningkatkan 
serapan hara tanaman yang berdampak pada perbaikan pertumbuhan dan hasil, serta meningkatkan efisiensi 
pemupukan (Sasli, 2013; Purba, 2016). Balai Penelitian Tanah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 
telah memproduksi pupuk hayati Agrimeth yang mengandung beberapa mikroorganisme. Agrimeth terdiri dari : 
(a). Azotobacter vinelandii (penambat N2, non simbiotik dan pelarut P tanah; (b) Azospirilum sp (penambat N2 non 
simbiotik dan pengasil fitohormon); (c) Baccilus cereus ( pelarut P tanah dan penghasil senyawa anti pathogen; (d) 
Bradyrhizobium sp (penambat N2 simbiotik) dan (e) Methylobacterium sp (penghasil fitohormon) (Balai Penelitian 
Tanah, 2015). Aplikasi pupuk hayati Agrimeth diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil cabai 
merah.

Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui respon pertumbuhan dan produksi beberapa varietas 
cabai merah terhadap pemberian pupuk hayati.

BAHAN DAN METODE
Kajian dilaksanakan bulan April-September 2015 di Kelurahan Kadomas, Kabupaten Pandeglang, Provinsi 

Banten. Percobaan dilakukan pada lahan petani seluas 5000 m2. Bahan yang digunakan terdiri dari benih cabai 
varietas Kencana dan varietas PM 99, pupuk hayati agrimeth, pupuk SP-36, NPK phonska, dan pupuk NPK 
mutiara. Peralatan yang digunakan meliputi cangkul, timbangan, meteran, buku dan alat tulis. 

Budidaya cabai merah yang dilaksanakan yaitu penyemaian benih, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, 
dan panen. Penyemaian dilakukan dengan plastik kecil ukuran 5 x 8 cm dengan media semai adalah tanah dan 
pupuk kandang dengan perbandingan 1 : 1. Setelah bibit berumur 3 – 4 minggu dipindah ke lapangan.Tempat 
persemaian atau pembibitan ini diberi naungan agar terlindung dari terik matahari dan hujan. Selama persemaian 
dilakukan penyiraman dan penyiangan. Untuk lahan yang digunakan adalah lahan sawah, pada lahan ini dibuat 
bedengan dengan lebar 1 – 1,2 m dan antar bedengan dibuat parit sedalam 50 cm dengan lebar 50 - 70 cm. 
Sebelum ditutup dengan mulsa plastik hitam perak, tanah dilembabkan terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian 
dibuat lubang tanam dengan jarak tanam 50 cm x 60 cm. Pemberian pupuk organik/pupuk kandang dilakukan satu 
minggu sebelum penanaman dengan dosis 15 ton/ha. Pupuk dasar kimia yang diberikan yaitu SP-36 200 kg/ha dan 
NPK Phonska 300 kg/hayang diaplikasikan sebelum tanam (sebelum tutup mulsa), kemudian pupuk susulan NPK 
Mutiara diberikan 3 minggu setelah tanam.Pemupukan dengan cara dikocor ini diberikan setiap minggu setelah 
tanaman berumur 3 minggu dengan dosis 2 gr/1 liter yang diberikan ke tanaman ±250 ml. Selama pemeliharaan 
dilakukan penyulaman, penyiraman, pengendalian gulma, perompesan tunas dan penggunaan ajir. Pengendalian 
hama dan penyakit menggunakan pestisida sesuai anjuran.

Adapun untuk cara aplikasi pupuk hayati adalah benih cabai Varietas Kencana dan PM 99 yang akan diberi 
perlakuan pupuk hayati setelah direndam dengan air hangat diaduk dengan pupuk hayati Agrimeth kemudian baru 
disemai.

Pengkajian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan, yaitu : A. Varietas Kencana 
+ pupuk eksisting + Agrimeth, B. Varietas Kencana + pupuk eksisting, C. Varietas PM 99 + pupuk eksisting + 
Agrimeth, D. Varietas PM 99 + pupuk eksisting. Setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali sehingga terdapat 20 
petak percobaan. Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman (cm), jumlah cabang produktif diamati pada umur 
50 hst dan produksi. Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan Analysys of varians (ANOVA), bila 
terdapat pengaruh nyata dari perlakuan, dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan Multiple Range (DMRT). 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kajian menunjukkan bahwa tinggi tanaman dan jumlah cabang produktif menunjukkan perbedaan yang 

nyata (Tabel 1). Tinggi tanaman dan jumlah cabang tertinggi adalah Varietas PM 99 + pupuk eksisting + Agrimeth, 
sedangkan tinggi tanaman dan jumlah cabang produktif terendah adalah Varietas Kencana + Pupuk eksisting + 
agrimeth.

 Tinggi tanaman dan jumlah cabang varietas PM 99 baik dengan aplikasi agrimeth maupun tanpa aplikasi 
agrimeth tidak berbeda nyata. Tinggi tanaman Varietas Kencana tanpa aplikasi agrimeth lebih tinggi dibandingkan 
varietas Kencana dengan aplikasi Agrimeth. Hal ini berarti pemberian perlakuan agrimeth tidak mempengaruhi 
tinggi tanaman. 



233

Respon Pertumbuhan dan Produksi Beberapa Varietas Cabai Merah terhadap Penggunaan Pupuk Hayati

Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Tabel 1. Tinggi tanaman dan jumlah cabang produktif tanaman cabai pada umur 50 HST

Perlakuan Tinggi tanaman
(cm) Jumlah cabang produktif

A. Varietas Kencana + Pupuk eksisting + Agrimeth 70.048 a 23 a
B. Varietas Kencana + Pupuk eksisiting 88.85 b 27.45 ab
C. Varietas PM 99 + Pupuk eksisting + Agrimeth 98.32 c 28.5 b
D. Varietas PM 99 + Pupuk eksisting 95.275 c 23.8 ab

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata dengan DMRT pada taraf 
α=5%

Pada komponen produksi tidak berbanding lurus dengan tinggi tanaman dan jumlah cabang produktif. 
Produksi tertinggi justru didapat pada Varietas Kencana + pupuk eksisiting + Agrimeth sebanyak 8,192 kg ha-1 
diikuti oleh perlakuan Varietas Kencana + Pupuk eksisting sebanyak 7,840 kg ha-1, Varietas PM 99 + Pupuk 
eksisting + Agrimeth sebanyak 4,936 kg ha-1, dan Varietas PM 99 + Agrimeth sebanyak 4,544 kg ha-1. Grafik 
produksi cabai pada berbagai perlakuan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Produksi cabai pada berbagai perlakuan

 Varietas memiliki peranan penting dalam menentukan pertumbuhan dan produksi tanaman. Perbedaan 
pertumbuhan dan hasil setiap varietas selain berhubungan dengan faktor genetik juga dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan (Gardner et all., 1991). Masing-masing varietas memiliki potensi produksi yang dapat dicapai apabila 
kondisi lingkungan optimal. Pada setiap varietas tanaman terdapat perbedaan respons genotip pada berbagai 
kondisi tempat tumbuhnya (Harjadi, 1991). Varietas Kencana memiliki daya adaptasi yang luas dan dapat ditanam 
pada berbagai ketinggian tempat dari dataran rendah (0-200 m dpl), medium (200-700 m dpl) sampai dataran 
tinggi (>700 m dpl). Selain itu dapat ditanam pada berbagai tipe lahan (sawah-tegalan) tipe tanah mulai andisol 
sampai dengan tanah gambut pada berbagai musim tanam (basah, kemarau basah, kering, dan ekstrim kering). 
Pada kondisi tersebut produktivitas yang dapat dicapai antara 15-21,23 ton ha-1 (Setiawati et al., 2016).

Secara morfologis tinggi tanaman varietas PM 99 lebih tinggi dan jumlah cabang lebih banyak bila 
dibandingkan dengan varietas kencana. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hadiyanti (2016) bahwa tinggi 
tanaman varietas Kencana lebih rendah bila dibandingkan varietas lokal,namun produksi lebih tinggi. Varietas 
Kencana memiliki keunggulan dimana dalam satu ketiak dapat menghasilkan 3 buah cabai, sedangkan varietas PM 
99 hanya menghasilkan satu buah cabai setiap satu ketiak. Varietas Kencana merupakan salah satu varietas Badan 
Litbang Pertanian yang memiliki keunggulan potensi hasil 18,4 ton ha-1 (Hadiyanti et al., 2016). Varietas cabai 
unggul memiliki banyak keunggulan yaitu produksi lebih tinggi, tahan hama dan penyakit, umur genjah dan tahan 
lama setelah dipanen (Sepwanti et al., 2016).
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KESIMPULAN
Pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah cabang produktif tertinggi diperoleh pada varietas PM 99 dengan 

aplikasi pupuk hayati Agrimeth. Produksi tertinggi diperoleh pada varietas Kencana dan aplikasi pupuk hayati 
Agrimeth.
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ABSTRACT
Longan is one of the most popular fruits in Indonesia which showed from the high value of imported fruit per 

year. New high yielding of lowland variety with quality fruits that can compete with imported fruits could be one 
of the solutions to suppress the volume of imported longan. One of the promising superior varieties is the Kateki 
variety that developed in Salaman Magelang area and was released in 2016. The purpose of this research is to 
know the flowering and fruit quality character of Kateki in Banjarsari lowland, Probolinggo and its development 
opportunities in the future. The observations were flowering (dominance, male: female), panicle size, number of 
fruitset and fruit during harvest and fruit characters including fruit size, percent of consumable part, taste and total 
soluble solids. The observation result showed that Kateki plants have two types of flowers based on the flower ratio 
(Male : Female) present in the panicles: the normal panicle (60:40) and the female dominant (20:80). The quality 
of Kateki fruit is observed stable in lowland Banjarsari with mean weight of 8g, 23mm diameter, TSS 21% brix, 
67% of consumable part with medium aroma and sweet taste. With superior and stable fruit quality when planted 
in other lowlands, Kateki can be developed as one of the alternative varieties to get longan fruit with competitive 
quality. Import substitution opportunities and off-season fruit production exist in July - September in which the 
production of domestic longan fruit is low and the volume of imports is high. One effort that needs to be done is to 
develop the correct method of flowering induction so that the fruits could be harvested within that period.
Keyword: longan, flowering induction, fruit quality

PENDAHULUAN
Lengkeng merupakan salah satu jenis buah yang diminati masyarakat Indonesia. Terbukti dengan nilai impor 

buah segar yang relatif tinggi (Tabel 1). Namun demikian, terlihat tren penurunan volume impor lengkeng yang 
diduga disebabkan oleh mulai meningkatnya produksi buah lengkeng dalam negeri dengan kualitas buah yang 
mampu bersaing dengan buah impor. Hal ini dimungkinkan oleh perkembangan perkebunan lengkeng berskala 
sedang hingga besar yang memanfaatkan peluang untuk memenuhi permintaan buah segar lengkeng dalam 
negeri. 

Tabel 1. Impor buah lengkeng

Tahun Volume (kg) Nilai (US $)
2012 140.798.425 116.788.670
2013 67.235.442 55.844.658
2014 89.963.069 72.303.120
2015 59.051.325 46.328.374
2016 56.919.838 79.283.104

Keterangan : Sumber BPS, sesuai kode HS 2012

Peningkatan produksi lengkeng dengan kualitas buah bersaing dapat dicapai melalui penyediaan varietas 
unggul baru dengan kualitas buah unggul. Studi pada tahun 2013 menunjukkan salah satu varietas yang memiliki 
karakter buah unggul yaitu daging buah manis, kering dan tebal adalah Itoh (Mariana dan Sugiyatno, 2013). 
Sejalan dengan perkembangan varietas dan semakin meningkatnya pemerhati lengkeng, terutama untuk lengkeng 
dataran rendah, mulai banyak muncul varietas baru, diantaranya adalah lengkeng Kinglong (Fanshuri, 2015), Rubi 
(Wardhana dan Ismaya, 2015) dan Kateki yang telah dilepas pada tahun 2016 lalu. Berdasarkan deskripsi varietas 
yang tercantum dalam SK Pelepasan Menteri Pertanian no 058/Kpts/SR.120/D.27/5/2016, lengkeng Kateki ini 
memiliki kelebihan pada daging buahnya yang tebal, mencapai 7 mm dan padatan terlarut hingga 21.4 °Brix. 
Menilik sejarahnya, Kateki merupakan hasil seleksi pohon induk yang diintroduksi dari Thailand (P. Heryono, 
komunikasi pribadi), berkembang di Salaman Magelang dan selanjutnya dilepas sebagai varietas baru. Kateki 
menjadi salah satu varietas baru lengkeng dataran rendah yang banyak diminati mengingat keunggulan kualitas 
buahnya. 
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Sebagai salah satu balai penelitian dengan mandat buah-buahan subtropika, salah satunya lengkeng, Balitjestro 
mendukung upaya pengembangan yang dilakukan oleh pihak swasta dan petani untuk penyediaan varietas unggul 
lengkeng. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai karakteristik lengkeng Kateki serta peluang pengembangannya 
di dataran rendah, lengkeng Kateki telah dibudidayakan di Kebun Percobaan Banjarsari, Probolinggo. Tujuan 
penulisan artikel ini adalah untuk mendapatkan informasi karakter pembungaan dan kualitas buah Kateki di 
dataran rendah Banjarsari, Probolinggo serta peluang pengembangannya ke depan. 

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di KP Banjarsari, Probolinggo dengan ketinggian 4 m dpl dari September 2016 hingga 

April 2017. Untuk pengamatan periode pertama ini hanya digunakan dua tanaman mengingat keterbatasan tanaman 
dengan umur yang sama di lokasi penelitian. Terhadap dua tanaman tersebut diberikan perlakuan induksi pembungaan 
pada tanggal 15 September 2016 dengan booster lengkeng dari Amazing Grow sesuai dosis rekomendasi. Setelah 
tanaman berbunga, masing-masing pada 14 Oktober dan 24 Oktober 2016, dilakukan pengamatan masing-masing 
pada 12 malai yaitu ukuran malai dan buah jadi (3 bulan setelah anthesis). Data dianalisa menggunakan Genstat 
18; jika terdapat perbedaan signifikan dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil pada α 5%. Selanjutnya setelah 
panen, pengamatan dilakukan pada 30 buah untuk parameter ukuran buah, persen bagian yang dapat dikonsumsi, 
rasa dan total padatan terlarut. Sebagai perbandingan kualitas buah, digunakan hasil pengamatan buah Pingpong 
yang ditanam pada lokasi yang sama dan Itoh dalam studi Mariana dan Sugiyatno (2013). 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakter Pembungaan dan Kualitas Buah
Induksi pembungaan berhasil dilakukan pada kedua tanaman perlakuan dan bunga muncul 30-40 hari sejak 

perlakuan. Lengkeng pada umumnya memiliki tiga jenis bunga, bunga jantan, bunga betina dan bunga hemaprodit 
yang secara seksual berlaku sebagai jantan (Davenport dan Stern, 2005). Pada studi ini hanya ditemukan tipe bunga 
jantan dan betina. Selanjutnya diamati adanya dominansi jenis bunga pada setiap individu tanaman. Komposisi 
bunga pada umumnya (normal) memiliki kisaran rasio bunga jantan betina 60:40 atau 70:30. Dapat juga ditemukan 
adanya kondisi ekstrim dimana dominansi salah satu jenis bunga mencapai rasio 80:20 atau bahkan 90:10 (Gambar 
1). Pada penelitian ini diperoleh tipe normal dan tipe dominan betina. Pohon 1 memiliki lebih banyak bunga betina 
yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak fruitset dibanding pohon dengan malai tipe normal. Malai bunga 
dominan betina mudah dikenali dari jauh karena tidak tampak adanya benang sari menjulur keluar dari bunga 
sebagai penanda bunga jantan (Gambar 1B). Sebaliknya Pohon 2 mempunyai malai dengan tipe normal dimana 
bunga jantan mendominasi tetapi bunga betina dapat ditemukan dengan mudah (Gambar 1A). Pada malai tipe 
normal, bunga betina pada umumnya muncul terlebih dahulu di pangkal cabang malai, kemudian disusul bunga 
jantan pada keseluruhan malai. Tipe malai ke-3 tidak ditemukan pada kedua pohon Kateki, sehingga sebagai 
perbandingan digunakan pohon aksesi lain (KL 25) yang ditanam di lokasi yang sama dan memiliki malai bunga 
tipe ke 3 (Gambar 1C).

B
C

A
Gambar 1. Tipe malai berdasarkan komposisi bunga. A. Normal, B. Dominan betina, C. Dominan jantan

Tabel 2 menunjukkan hasil pengamatan pada ukuran malai dan jumlah fruitset terbentuk satu bulan setelah 
anthesis. Perbedaan signifikan diperoleh pada ukuran malai dimana Pohon 1 memiliki ukuran malai lebih besar 
dibanding Pohon 2 yang memiliki malai dengan komposisi normal. Aksesi KL 25 yang digunakan sebagai 
pembanding untuk malai dominan jantan memiliki jumlah fruitset yang paling sedikit. Hal ini dapat dimengerti 
mengingat malai dengan karakter dominan jantan memiliki jumlah bunga betina yang lebih sedikit. Data yang 
diperoleh perlu dikonfirmasi dengan pengamatan ulang untuk melihat kecenderungan karakter malai yang sama 
di tahun panen berikutnya. Secara umum pohon dengan malai dominan betina menghasilkan jumlah buah lebih 
banyak yang berarti produksi per pohon lebih tinggi (Gambar 2). Harapannya, jika karakter malai dominan betina 
stabil dalam beberapa kali pengamatan, maka Pohon 1 dapat dijadikan sebagai sumber materi perbanyakan untuk 
benih Lengkeng Kateki ke depannya.
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Gambar 2. Buah lengkeng Kateki dengan malai dominan bunga betina

Tabel 2. Ukuran malai dan jumlah fruitset terbentuk tiga bulan setelah anthesis

Tipe malai
Rerata

Panjang Lebar Jumlah fruitset
Dominan betinak1 31.42 b 25.25 b 126.5 b
Normalk2 24.75 a 20.17 a 94.17 b
Jantanr 27.38 a 20.50 a 35  a

k: Kateki, r: aksesi KL 25

Tabel 3 menyajikan hasil karakterisasi buah. Buah pada Pohon 1 dan Pohon 2 menunjukkan karakter yang 
mirip, tidak tampak perbedaan yang menyolok. Pohon 2 memiliki ukuran buah dan berat daging buah sedikit 
lebih besar yang diduga merupakan efek jumlah buah yang lebih sedikit dalam satu malai jika dibandingkan 
dengan Pohon 1. Kualitas buah lengkeng Kateki sebanding dengan Itoh sehingga layak menjadi alternatif varietas 
lengkeng dengan kualitas buah unggul. Jika dibandingkan dengan lengkeng dataran rendah Pingpong, kelebihan 
Lengkeng Kateki terletak pada presentase bagian yang dapat dikonsumsi serta daging buah yang lebih kering. 
Hasil karakterisasi buah lengkeng Kateki sedikit berbeda dengan data deskripsi buah dari dokumen pelepasan 
varietas Lengkeng Kateki terutama untuk karakter ukuran buah. Namun dari segi produksi, rerata hasil 70kg/
pohon (data tidak ditampilkan) di KP Banjarsari sudah sejalan dengan deskripsi varietas. Ukuran buah lebih kecil 
kemungkinan disebabkan oleh jumlah buah per pohon di KP Banjarsari lebih banyak dibanding jumlah buah dari 
pohon induk. Kualitas dan produksi buah stabil menjadi salah satu indikasi kemampuan adaptasi Kateki di dataran 
rendah Probolinggo. 

Tabel 3. Hasil karakterisasi buah

Varietas/
Aksesi

Ukuran buah Berat 
daging 

(g)

% bagian 
buah yang 
dikonsumsi

Tebal 
kulit 
(mm)

Total 
padatan 
terlarut 
(°Brix)

Aroma Rasa warna daging 
buah

Berat (g) Tinggi 
(mm)

Panjang 
(mm)

Lebar 
(mm)

Kateki 1 7.33 23.16 23.45 22.07 4.98 67.94 1.40 22 Sedang Manis Krem bening

Kateki 2 9.00 24.28 25.63 23.54 5.98 66.44 1.83 20 Sedang Manis Putih bening

Itoh* 9.48 2.63 2.37 2.42 6.53 68.88 0.7 22 Sedang Manis Putih-krem

Pingpong 16.94 28.84 32.22 29.22 8.98 53.65 1.2 25 Kuat Manis Kuning keabuan

Sumber: Mariana dan Sugiyatno (2013)

Peluang Pengembangan untuk Pembuahan di Luar Musim
Lengkeng dataran rendah dengan kualitas buah unggul seperti Kateki merupakan salah satu harapan dan 

peluang untuk subtitusi buah impor. Selain itu, terdapat peluang untuk mengatur pembungaan lengkeng sehingga 
diperoleh produksi buah di luar musim. Jika digambarkan secara umum, lengkeng membutuhkan waktu 6-7 
bulan dari induksi pembungaan hingga panen. Namun, terdapat kendala yang berhubungan dengan cuaca yang 
sulit dikendalikan di lapang. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, salah satu syarat dalam melakukan induksi 
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pembungaan adalah cuaca kering seminggu sebelum dan sesudah perlakuan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah 
leaching akibat hujan jika pupuk diberikan lewat tanah. Selain itu tanaman dalam kondisi optimal dan pucuk 
dorman (tidak ada tunas/daun muda) dimana C/N rasio tanaman tinggi sehingga mudah beralih ke fase generatif. 
Kandungan C tinggi juga berpotensi meningkatkan hasil seperti pada stroberi (Acuna-Maldonado and Pritts, 
2008).

Buah lengkeng produksi lokal mudah ditemui pada bulan Februari - April di Jawa Tengah dan Jawa Timur 
dan jarang ditemui di bulan-bulan lainnya. Hal ini karena pembungaan lengkeng dipengaruhi suhu dimana untuk 
berbunga lengkeng perlu suhu dibawah 22°C selama 2 bulan (Sutopo, 2015) sedangkan di Thailand, lengkeng 
justru membutuhkan suhu lebih dingin di bawah 15°C selama 30-45 hari (Cutler et al, 2007). Pada umumnya, 
kebutuhan suhu ini terpenuhi di musim kemarau antara Juli - September (Fanshuri dan Yenni, 2014). Hal ini 
menjadi salah satu alasan tingginya impor lengkeng di bulan Juli – September (Gambar 3) karena dalam kurun 
waktu tersebut produksi buah lengkeng dalam negeri rendah. Jika produksi buah lengkeng ditujukan untuk 
subtitusi buah impor pada bulan Juli - September, maka induksi pembungaan harus dilakukan mulai dari bulan 
Desember - Maret. Sayangnya, pada bulan-bulan tersebut, curah hujan tinggi karena musim hujan sehingga sulit 
untuk melakukan induksi bunga yang umum dilakukan, yaitu melalui aplikasi penyiraman di perakaran. Namun 
demikian terdapat cara induksi lain yang layak dicoba, yaitu melalui injeksi. Injeksi melalui batang mempercepat 
terserapnya nutrisi dan hormon yang diberikan dan menghindari kehilangan hara akibat terpaan hujan (Isto, 2017, 
komunikasi personal). Perlakuan dengan injeksi bisa dilakukan saat musim hujan. Perlakuan dengan injeksi juga 
telah berhasil dilakukan pada lengkeng lokal berumur di atas 20 tahun (Anonim, 2011), namun cara ini belum 
banyak diterapkan karena membutuhkan keterampilan lebih dibanding perlakuan dengan penyiraman. Studi oleh 
Prawitasari dkk. (2007) dan Yulianto dan Juanda (2008) menunjukkan peluang penggunaan zat pengatur tumbuh 
seperti paclobutrazol dan pemecah dormansi seperti ethephon untuk memacu pembungaan lengkeng diluar 
musim, bahkan saat musim hujan, dengan syarat-syarat tertentu. Paclobutrazol berhasil digunakan untuk memacu 
pembungaan pamelo (Phadung et al., 2011), leci (Mandal et al., 2014), dan Citrus sp (Goldberg-Moeller, 2013). 
Selain paclobutrazol, KCLLebih jauh, peluang lengkeng berbuah sepanjang tahun dikemukakan oleh Hendrawan 
(2013) yang mendesain rumah tanaman dengan kondisi khusus untuk lengkeng agar dapat berbuah sepanjang 
tahun dan aman dari gangguan hama buah yang merusak seperti kelelawar.
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Gambar 3. Tren impor buah lengkeng dalam lima tahun terakhir

KESIMPULAN 
 Lengkeng Kateki berkembang baik di dataran rendah Probolinggo dengan kualitas buah yang stabil 

sesuai deskripsi varietas. Diperoleh komposisi bunga normal dan dominan betina dengan malai dominan betina 
berpotensi menghasilkan fruitset lebih banyak. Pembuahan diluar musim terutama dengan tujuan panen di bulan 
Juni-September saat produksi lengkeng lokal rendah dimungkinkan dengan teknik induksi yang tepat dengan 
menggunakan ZPT dan hormon yang sesuai. 
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ABSTRACT
Tissue culture is one of the techniques for banana propagation. This research aims to study the response of 

banana plantlets resulting from tissue culture against some composition of nutrients in substrate hydroponic system 
on the acclimatization phase. The experiment was conducted in October 2016 until January 2017, in Faculty of 
Agriculture, Sebelas Maret University, Surakarta. The experiment was design using Randomized Completely 
Block Design consist of five kinds of nutrient composition that were applied to banana plantlets cv. Raja Bulu 
Kuning. The nutrient composition vary based on differences of P and Mg concentration ratio. The hydroponic 
system using substrates from sugarcane bagasse. The results showed differences of nutrient composition gave 
the height, diameter of pseudo stems, and fresh weight of plants significantly different. The nutrient composition 
with concentration of P 75 ppm and Mg 60 ppm increasing the height and diameter of pseudo stems, while 
with concentration of P 90 ppm and Mg 75 ppm increasing fresh weight of plants. Nutrients composition with 
concentration of P 75 ppm and Mg 60 ppm is most efficient for improving the growth of banana plantlets cv. Raja 
Bulu Kuning using hydroponic system based on sugarcane bagasse substrate on the acclimatization phase.
Keywords: tissue culture, Raja Bulu Kuning, sugarcane bagasse. 

PENDAHULUAN
Pisang merupakan komoditas yang sangat digemari oleh masyarakat di Indonesia. Produksi pisang di 

Indonesia menduduki urutan kelima dari produksi dunia (Susanti, 2014). Apabila dibandingkan dengan sumber 
karbohidrat lain, tingkat produktivitas pisang juga sangat tinggi. Tanaman pisang dapat tumbuh pada berbagai 
kondisi lingkungan, serta dapat berbuah sepanjang tahun sehingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai 
penyokong ketahanan pangan (Budiyanto, 2010). 

Perbanyakan tanaman pisang pada umumnya menggunakan teknik pemisahan tunas anakan. Hal ini 
membutuhkan waktu lama dan berisiko merusak tanaman induk pada rumpun pisang. Teknik kultur jaringan 
dapat digunakan untuk melipatgandakan pembentukan tunas pisang dengan waktu relatif cepat. Tanaman kecil 
hasil kultur jaringan (planlet) perlu beradaptasi dengan lingkungan yang tidak steril di luar botol kultur pada fase 
aklimatisasi, agar pada saatnya bisa dipindahtanam ke lahan. Pada fase ini risiko terjadi kematian planlet cukup 
tinggi, mengingat organ yang dibentuk pada saat di botol kultur terbiasa dalam kondisi steril dan perakaran planlet 
tumbuh pada media agar yang memiliki kadar air tinggi. Kondisi lingkungan saat aklimatisasi harus dirancang 
dapat meningkatkan vigor tanaman, sehingga memiliki kemampuan hidup dan bertahan pada kondisi alami di 
lahan. Aklimatisasi planlet pisang dapat dilakukan menggunakan sistem hidroponik substrat.

Hidroponik adalah budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuh (Wahome et al., 
2011). Media tumbuh dapat menggunakan substrat yang bersifat menyerap air, menyimpan nutrisi, dan oksigen, 
dan dapat mendukung akar tanaman seperti halnya fungsi tanah. Media tanam yang digunakan dapat berupa 
substrat organik dan substrat anorganik. Substrat organik berasal dari bahan organik yang berasal dari residu 
tanaman dan mengalami degradasi biologis. Contoh substrat organik antara lain: arang sekam, serbuk gergaji, 
sabut kelapa, akar pakis, vermikulit, gambut, dan bagasse. Contoh substrat anorganik antara lain: perlit, rockwool, 
clay granular, sand, gravel, batu apung, batu bata, dan batu karang (Cardarelli et al., 2012). Budidaya tanaman 
secara hidroponik dipilih karena efisiensi penyerapan hara yang tinggi, relatif bebas hama penyakit, dan terdapat 
kemudahan dalam pengontrolan tanaman (Correa et al., 2009).

Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai media hidroponik substrat yaitu ampas tebu (bagase). Ampas 
tebu merupakan residu dari proses penggilingan tebu setelah dikeluarkan niranya pada industri pengolahan tebu. 
Limbah tebu ini akan mudah terbakar karena mengandung serat, gula, dan mikroba, yang jika tertumpuk akan 
terfermentasi sehingga melepas panas dan menimbulkan bau, sehingga perlu adanya alternatif pemanfaatan 
limbah tebu agar lebih berguna dan tidak mencemari lingkungan. Limbah ini banyak mengandung serat dan gabus, 
sehingga sebagai substrat hidroponik bagase mampu menyimpan sementara air dan nutrisi yang mudah diserap 
oleh tanaman dan memberikan aerasi yang baik di sekitar perakaran.
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Pemberian larutan nutrisi yang teratur sangat penting pada hidroponik substrat karena media hanya berfungsi 
sebagai penopang tanaman dan sarana penerus air yang berlebihan. Larutan nutrisi dalam sistem hidroponik terdiri 
dari 2 larutan stok yaitu stok A dan stok B. Larutan nutrisi stok A mengandung unsur hara N, K, Ca, dan Fe. 
Larutan stok B mengandung unsur hara P, Mg, S, B, Mn, Cu, Na, Mo, dan Zn. Larutan stok A dan stok B ini pada 
kondisi pekat dipisahkan dengan tujuan agar tidak bereaksi sehingga terjadi endapan. Oleh karena itu, pencampuran 
keduanya dilakukan pada konsentrasi yang rendah (Otazu, 2010). Dalam larutan nutrisi, pH menentukan 
ketersediaan unsur hara penting. Kisaran pH optimum untuk larutan nutrisi hidroponik adalah antara 5,8 -6,5. Bila 
nilai pH lebih besar atau lebih kecil dari angka tersebut, maka daya larut unsur hara akan terganggu (Hussain et 
al., 2014). Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan penelitian untuk mempelajari respon pertumbuhan dan 
perkembangan planlet pisang kultivar Raja Bulu Kuning hasil kultur jaringan terhadap komposisi larutan nutrisi 
dengan modifikasi konsentrasi P dan Mg, dalam sistem hidroponik menggunakan substrat bagase tebu pada fase 
aklimatisasi.

BAHAN DAN METODE
Percobaan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 hingga bulan Januari 2017 di rumah net Fakultas Pertanian 

Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan ketinggian tempat 95 mdpl.Alat-alat yang digunakan yaitu bak 
styrofoam, mulsa plastik hitam perak, plastik transparan, gelas plastik, penggaris, EC meter, termometer dan 
hygrometer digital, timbangan analitik, jangka sorong, kamera, dan alat tulis. Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi planlet Pisang Raja Bulu Kuning hasil kultur jaringan, bagase tebu, pasir malang, dan 
larutan nutrisi hidroponik sesuai dengan komposisi perlakuan.

Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok lengkap, yang terdiri dari 5 perlakuan macam komposisi 
nutrisi yang dibedakan berdasarkan ratio konsentrasi P dan Mg dalam komposisi lengkap larutan nutrisi. 
Pengelompokan planlet dilakukan berdasarkan perbedaan berat segar planlet sebelum diaklimatisasi. Macam 
komposisi nutrisi terdiri dari: P=75 ppm dan Mg=75 ppm (K1), P=60 ppm dan Mg=75 ppm (K2), (P=90 ppm dan 
Mg=75 ppm (K3), (P=75 ppm dan Mg=60 ppm (K4), dan (P=75 ppm dan Mg=90 ppm (K5).

Selama percobaan berlangsung diberikan naungan 60%. Suhu rerata pada pagi, siang, dan sore hari berturut-
turut 26 oC, 34 oC, dan 29 oC dan kelembaban relatif rerata 74%, 60%, dan 84%. Aplikasi larutan nutrisi dilakukan 
dengan teknik genangan. Kepekatan larutan nutrisi yang diaplikasikan untuk tiap-tiap perlakuan setara dengan 
nilai EC 1,8.

Peubah respon yang diamati adalah jumlah akar, panjang akar, diameter batang, tinggi, jumlah daun, semu, 
dan berat basah tanaman. Data dianalisis menggunakan uji peragam pada ? 5%. Pembandingan respon antar 
perlakuan menggunakan uji Tukey pada ? 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Akar
Kemampuan akar dalam proses penyerapan larutan nutrisi tergantung pada luas permukaan serap akar yang 

dipengaruhi oleh jumlah dan panjang akar. Peningkatan jumlah akar akan menghasilkan serapan nutrisi lebih banyak, 
sehingga memengaruhi jumlah fotosintat yang dihasilkan. Lebih lanjut hasil fotosintat juga akan dimanfaatkan 
oleh tanaman untuk pertumbuhan akar (Aguzaen, 2009). Unsur yang dibutuhkan dalam pembentukan akar adalah 
N, P, dan Ca. Menurut Laksono dan Darso (2017) bahwa pemberian nutrisi yang optimal mampu menambah 
jumlah dan panjang perakaran tanaman.

Hasil analisis jumlah akar membuktikan perbedaan komposisi nutrisi tidak berpengaruh nyata terhadap 
pertambahan jumlah akar tanaman pisang. Gambar 1 menunjukkan rerata pertambahan jumlah akar antara 4,4 
hingga 4,8 helai. Pada tingkat konsentrasi P dan Mg yang berbeda, akar pisang tidak merespon sehingga diduga 
perimbangan konsentrasi P dan Mg dalam larutan nutrisi yang diaplikasikan berada pada tingkat kecukupan yang 
sesuai dengan kebutuhan tanaman.
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Keterangan: Angka diikuti huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji Tukey α 5%

Gambar 1.Grafik rerata pertambahan jumlah akar tanaman pada berbagai komposisi nutrisi



245

Aklimatisasi Planlet Pisang Berbasis Sistem Hidroponik Substrat dengan Beberapa Komposisi Nutrisi

Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Panjang Akar
Tanaman membutuhkan suplai air dan hara untuk menjalankan proses metabolismenya. Akar merupakan 

organ pada tanaman yang berperan penting sebagai penyerap unsur hara dan mentranslokasikannya ke organ lain 
seperti batang dan daun (Sa’ad et al., 2009). Kemampuan akar menjangkau nutrisi dan oksigen yang diperlukan 
salah satunya dapat diketahui dari panjang akar. 

Hasil analisis panjang akar membuktikan perbedaan komposisi tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan 
panjang akar tanaman pisang. Gambar 2 menunjukkan rerata pertambahan panjang akar antara 6,3 cm hingga 11,1 
cm.Respon pertumbuhan panjang akar yang tidak berbeda nyata pada tiap perlakuan menunjukkan bahwa akar 
tanaman mampu tumbuh dengan baik pada tiap-tiap konsentrasi P dan Mg yang berbeda.Menurut Moekasan dan 
Prabaningrum (2011), unsur Fosfat (P) diperlukan untuk pemanjangan akar. Pemberian Fosfat (P) yang cukup, 
perakaran tanaman akan bertambah banyak dan panjang, sehingga akan meningkatkan keefektifan penyerapan 
unsur hara. Selain itu unsur P juga berfungsi sebagai proses transportasi unsur hara dari akar ke daun, akumulasi, 
dan translokasi sukrosa dari daun menuju ke jaringan simpanan dalam batang, berperan dalam pertumbuhan akar, 
serta sintesis selulosa, sehingga memperkuat dinding sel, batang, dan meningkatkan pertumbuhan (Susila et al., 
2010).
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Keterangan: Angka diikuti huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji Tukey α 5%

Gambar 2. Grafik rerata pertambahan panjang akar tanaman pada berbagai komposisi nutrisi

Diameter Batang Semu
Pada tanaman pisang, batang utama terletak pada bagian bonggol tanaman, sedangkan batang yang terlihat 

menjulang ke atas merupakan batang basah atau biasa disebut batang semu. Batang semu ini merupakan pelepah-
pelepah pisang yang bersatu sehingga membentuk batang. 

Hasil analisis diameter batang semu membuktikan perbedaan komposisi berpengaruh secara nyata. terhadap 
pertambahan diameter batang semu.Gambar 3 menunjukkan rerata diameter batang semu pada komposisi P 75 
ppm dan Mg 90 ppm (K5) paling besar dan berbeda nyata dibandingkan pada komposisi K1 namun tidak berbeda 
nyata dibandingkan pada komposisi nutrisi K2, K3, dan K4. Komposisi K5 mengandung unsur Mg lebih tinggi 
(90 ppm) dibanding komposisi nutrisi lainnya. Diketahui unsur Mg berfungsi dalam membantu penyebaran unsur 
P ke seluruh bagian tanaman, dimana unsur P mampu mendorong metabolisme tanaman yang menyebabkan 
pembesaran sel, pembelahan sel dan diferensiasi sel berjalan lancar (Surtinah, 2007), yang selanjutnya berdampak 
pada perbesaran batang semu.

Keterangan: Angka diikuti huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji Tukey α 5%

Gambar 3. Grafik rerata pertambahan diameter batang semu tanaman pada berbagai komposisi nutrisi



246

Aklimatisasi Planlet Pisang Berbasis Sistem Hidroponik Substrat dengan Beberapa Komposisi Nutrisi

Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Tinggi Tanaman
Tinggi tanaman merupakan aktivitas pembentukan xilem dan floem, dan sebagai bentuk perbesaran 

tanaman hasil dari pembelahan sel-sel yang tumbuh sehingga meningkatkan tinggi tanaman (Wasonowati, 2011). 
Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif yang meliputi pertambahan volume dan massa (Asher, 2011).

Hasil analisis tinggi tanaman umur 10 minggu menunjukkan perbedaan komposisi berpengaruh secara nyata 
terhadap pertambahan tinggi tanaman. Tabel 1 memperlihatkan pada komposisi nutrisi P 75 ppm dan Mg 60 ppm 
(K4) rerata pertambahan tinggi tanaman yang terbesar yaitu sebesar 32,87 cm dan berbeda nyata dibandingkan pada 
komposisi K1, namun tidak berbeda nyata dibandingkan pada komposisi nutrisi K2, K3, dan K5. Menurut Istamar 
(2003) proses pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh faktor nutrisi yang berfungsi sebagai sumber energi dan 
cahaya yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Perimbangan konsentrasi P 75 ppm dan 
Mg 60 ppm dalam larutan nutrisi lengkap telah mencukupi kebutuhan tanaman. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Harjoko (2009) bahwa pertumbuhan tinggi tanaman akan optimal bila tanaman mampu menyerap larutan nutrisi 
yang mengandung nutrisi cukup. 

Tabel 1. Rerata pertambahan tinggi tanaman (cm) pada berbagai komposisi nutrisi

Konsentrasi P dan Mg dalam komposisi nutrisi Rerata
P 75 ppm dan Mg 75 ppm (K1)  22.89 b
P 60 ppm dan Mg 75 ppm (K2) 28.71 ab
P 90 ppm dan Mg 75 ppm (K3) 31.32 a
P 75 ppm dan Mg 60 ppm (K4) 32.87 a
P 75 ppm dan Mg 90 ppm (K5) 31.16 a

Keterangan:  Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji Tukey α 5%

Jumlah Daun
Daun merupakan organ utama tanaman tempat berlangsungnya fotosintesis. Proses fotosintesis akan 

menghasilkan fotosintat yang nantinya disimpan dalam berbagai produk simpan (sink) (Wimas et al., 2008). 
Selama tahap multiplikasi tunas di dalam botol, planlet pisang telah menghasilkan daun sempurna meskipun 
dengan ukuran sangat kecil. Saat fase aklimatisasi, pada umumnya daun yang dihasilkan selama pertumbuhan 
tunas di dalam botol kultur akan layu dan mengering. Oleh karena itu pembentukan daun baru sangat penting untuk 
mempertahankan agar planlet dapat tumbuh normal dan memiliki vigor yang kuat, sehingga mampu bertahan 
hidup pada saat dipindahtanam ke lahan. Menurut Suryadi (2009) makin banyak jumlah daun pada tanaman maka 
jumlah energi yang dihasilkan dari hasil fotosintesis akan semakin besar pula, sehingga pertumbuhan tanaman 
akan semakin baik.

Hasil analisis jumlah daun tanaman umur 10 minggu membuktikan perbedaan komposisi tidak berpengaruh 
nyata terhadap pertambahan jumlah daun. Tabel 2 memperlihatkan pada komposisi nutrisi P 75 ppm dan Mg 60 
ppm menunjukkan rerata pertambahan jumlah daun yang terbesar yaitu sebesar 4,6 meskipun tidak berbeda nyata 
dibandingkan pada semua komposisi lainnya. Pada tingkat konsentrasi P dan Mg yang berbeda, perimbangan 
konsentrasi P dan Mg dalam larutan nutrisi yang diaplikasikan berada pada tingkat kecukupan yang sesuai dengan 
kebutuhan tanaman untuk mendorong munculnya daun baru selama fase aklimatisasi.

Tabel 2. Rerata pertambahan jumlah daun tanaman pada berbagai komposisi nutrisi

Konsentrasi P dan Mg dalam komposisi nutrisi Rerata
P 75 ppm dan Mg 75 ppm (K1) 3.5 a
P 60 ppm dan Mg 75 ppm (K2) 4.1 a
P 90 ppm dan Mg 75 ppm (K3) 4.3 a
P 75 ppm dan Mg 60 ppm (K4) 4.6 a
P 75 ppm dan Mg 90 ppm (K5) 4.5 a

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji Tukey α 5%

Berat Basah Tanaman
Berat brangkasan tanaman merupakan gambaran hasil dari akumulasi fotosintat yang dihasilkan dari proses 

fotosintesis. Fotosintat tersebut tidak hanya digunakan sebagai sumber energi untuk proses metabolisme, tetapi 
juga digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Setyawati et al., 2013). 

Hasil analisis berat basah tanaman menunjukkan perbedaan komposisi berpengaruh secara nyata terhadap 
pertambahan berat basah tanaman. Gambar 4 memperlihatkan pada komposisi nutrisi P 90 ppm dan Mg 75 
ppm (K3) rerata pertambahan berat basah tanaman yang terbesar yaitu sebesar 22,4 gram dan berbeda nyata 
dibandingkan pada komposisi K, namun tidak berbeda nyata dibandingkan pada komposisi nutrisi K2, K4, dan K5. 
Menurut Istamar (2003) proses pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh faktor nutrisi. Seo et al. (2009) menyatakan 
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peningkatan konsentrasi unsur P dalam larutan nutrisi hidroponik dapat mempengaruhi pertambahan berat pada 
tanaman yang dibudidayakan. Menurut Laksono (2014) ketersediaan unsur hara pada proses metabolisme sangat 
berperan penting dalam pembentukan protein, enzim, hormon, dan karbohidrat, sehingga akan meningkatkan 
proses pembelahan sel pada jaringan-jaringan tanaman. Proses tersebut akan mempengaruhi pada pembentukan 
tunas, pertumbuhan akar dan daun, sehingga secara akumulatif akan meningkatkan berat tanaman.
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Keterangan: Angka diikuti huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji Tukey α 5%

Gambar 4. Grafik rerata pertambahan berat basah tanaman pada berbagai komposisi nutrisi

KESIMPULAN
Perbedaan perimbangan konsentrasi P dan Mg dalam komposisi larutan nutrisi menghasilkan perbedaan 

respon pertumbuhan tinggi, diameter batang semu, dan berat basah planlet pisang. Komposisi nutrisi lengkap 
dengan perimbangan P 75 ppm dan Mg 60 ppm meningkatkan pertumbuhan tinggi dan diameter batang semu, 
sedangkan komposisi dengan perimbangan P 90 ppm dan Mg 75 ppm meningkatkan berat basah tanaman. 

Pada fase aklimatisasi, komposisi nutrisi lengkap dengan konsentrasi P 75 ppm dan Mg 60 ppm paling efisien 
untuk meningkatkan pertumbuhan planlet pisang Raja Bulu Kuning berbasis sistem hidroponik menggunakan 
substrat bagase tebu. 
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ABSTRACT
Banana plant is one type of fruit plant that is very potential to be developed in order to support food security. 

Needed banana propagation technology is cheap and easy to do, but can produce seeds on a large scale, uniform, 
and free from pests. Multiplication studies of tillers with remove shoot meristem and Cleavage of weevil using 
young mother trees on banana plants have been done in KP Sumani Indonesian Tropical Fruit Research Institute 
from April to August 2017. Research using Randomized Block Design (RAK) with 3 treatments, namely: 1. 
Remove shoot meristem, 2. Cleavage of weevil into 2 parts , 3. Cleavage of weevil into 4 parts. Treatment was 
repeated 5 times with 4 samples per plot of the study. The plant used is the parent tree of Kepok Tanjung banana 
which is 2 months old. Parameters observed were: when shoots appeared, number of shoots per stump, shoot 
length, number of leaves, number of roots, root length and percentage of parent mortality. analyzed using variance 
analysis and further test using the smallest real difference test (BNT). The results showed that the treatment did 
not give significant effect on the time of buds, buds, shoot length, number of leaves, root number and root length 
with average yield of three treatments: 22.42 days; 2.83 buds; 11.83 cm; 2.73 strands; 1.98 pieces and 3.60 cm. 
The treatment had a significant effect on mortality of mother tree with highest mortality in Cleavage of weevil 
into 4 parts treatment. (25%) followed by the treatment of cleavage of weevil into 2 parts (10%) and there was no 
mortality on remove shoot meristem treatment.
Keywords: multiplication studies of tillers, young mother, banana

Pendahuluan
Tanaman pisang merupakan salah satu jenis tanaman buah-buahan yang sangat potensial untuk dikembangkan 

guna menunjang ketahanan pangan. Pisang memiliki keunggulan diantaranya mengandung nutrisi, pelengkap, 
produktivitas yang cukup tinggi dan memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk 
bertahan hidup. Produksi pisang di Indonesia pada tahun 2015 lebih dari 7,2 juta ton, dengan pertumbuhan 6,36% 
dari tahun sebelumnya. Konsumsi pisang di Indonesia mencapai 6,02 kg/kapita/tahun dengan pertumbuhan 53,39% 
dari tahun sebelumnya (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2016). Tingginya pertumbuhan konsumsi 
pisang harus dibarengi dengan perluasan pertanaman pisang, dan ini berimbas pada kebutuhan penyediaan benih 
pisang.

Pisang Kepok Tanjung merupakan kultivar pisang unggul yang telah dilepas tahun 2009. Pisang ini berasal 
dari pulau Seram, Maluku dengan nama lokal pisang Sepatu Amora. Pisang ini dapat terhindar dari serangan 
penyakit moko atau layu darah karena serangga vector dari bakteri Pseudomonas tidak sempat mampir ke bunga 
jantan (jantung) untuk menginfeksi. Pada pisang kepok biasa, bunga jantan merupakan tempat yang paling disukai 
oleh serangga vector karena nectar bunganya paling manis diantara pisang yang lain. 

Perbanyakan pisang secara konvensional dapat dilakukan dengan pemisahan anakan dan bit. Dalam skala 
kecil hal ini layak dilakukan, sebab cara ini mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya besar. Akan tetapi 
untuk pengembangan dalam skala komersial, perbanyakan tanaman dengan anakan tidak efisien, sebab produksi 
yang dihasilkan tidak serempak serta tidak seragam dan tampaknya sulit dilaksanakan dalam jumlah yang banyak. 
Perbanyakan tanaman pisang juga dapat dilakukan dengan cara kultur jaringan yang memilki beberapa keunggulan: 
1) bebas hama dan penyakit, 2) umur bibit yang seragam, 3) mudah dalam transportasi dan 4) dapat tersedia 
dalam jumlah yang banyak. Namun, perbanyakan kultur jaringan memerlukan pembiayaan yang besar dan padat 
teknologi (Sunarjono 2006). Oleh sebab itu maka diperlukan teknologi perbanyakan pisang yang murah, dan 
mudah dilakukan, namun dapat menghasilkan bibit dalam skala besar, seragam, dan bebas dari hama penyakit.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di KP Sumani Balitbu Tropika mulai April hingga Agustus 2017. Penelitian menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan perlakuan teknik multiplikasi tunas yaitu: 1. Pematian tunas meristem, 
2. Pembelahan bonggol 2 bagian, 3. Pembelahan bonggol 4 bagian, Perlakuan diulang 5 kali dengan 2 sampel 
setiap plot penelitian dan total sampel 30 sampel. Tanaman yang digunakan adalah pisang varietas Kepok Tanjung 
berumur 2 bulan setelah tanam. 

Persiapan Bahan Tanaman
Bahan tanaman diperoleh dari benih hasil perbanyakan tunas anakan yang kemudian ditanam dalam polibag 

40x50 dengan media tanah dan pupuk kandang 3:1. Bahan tanaman dipelihara dibawah paranet 55%. Pemeliharaan 
bahan tanaman meliputi penyiraman, pemupukan dan pengendalian OPT. Pemupukan dilakukan dengan pemberian 
NPK Phonska 10 g pertanaman pada umur 1 bulan.

A B C D E

Gambar 1 Pelaksanaan perlakuan: A) Pohon induk pisang, B) Pembuangan pelepah/ batang semu, C) Perlakuan 
pemtian tunas meristem, D) Pembelahan bonggol jadi 2 bagian, E) Pembelahan bonggol jadi 4 
bagian

Pelaksanaan Perlakuan
Tanaman yang diperlakukan adalah pisang Kepok Tanjung yang telah berumur 2 bulan. Pada tanaman, 

batang semu dipotong 20 cm diatas permukaan tanah, kemudian batang semu dipisahkan dari bonggol mulai dari 
bagian terluar. Pemisahan batang semu menggunakan pisau yang dilakukan secara hati-hati dengan tidak merusak 
mata tunas pada banggol. Untuk perlakuan pematian tunas meristem dilakukan dengan mencongkel titik tumbuh 
tengah dengan menggunakan pisau. Untuk pembelahan bonggol dilakukan dengan membelah bonggol menjadi 
2 atau 4 bagian tanpa membongkar bonggol dari media. Bonggol kemudian ditutup dengan pasir setebal 5 cm. 
Pada bonggol akan tumbuh tunas anakan. Tunas anakan dipisahkan dari bonggol 1 bulan setelah perlakuan, yang 
kemudian ditransplanting pada polibag 20x30 dengan media tanah dan pupuk kandang 3:1.

Pengamatan
Parameter yang diamati yaitu:
1. Saat muncul tunas. Diamati waktu muncul tunas setelah perlakuan. Diamati mulai umur 1 minggu setelah 

perlakuan. Pengamatan dilakukan setiap hari hingga 1 bulan setelah perlakuan.
2. Jumlah tunas per bonggol. Diamati dengan menghitung jumlah tunas yang muncul pada setiap bonggol. 

Pengamatan dilakukan 1 bulan setelah perlakuan.
3. Panjang tunas sebelum transplanting. Diamati dengan menghitung tinggi tunas yang muncul pada setiap 

bonggol. Pengamatan dilakukan 1 bulan setelah perlakuan.
4. Jumlah daun. Diamati dengan menghitung jumlah daun pertanaman. Daun yang diamati adalah daun yang 

telah terbuka ditambah satu daun menggulung. Pengamatan dilakukan seminggu sekali setelah tunas keluar 
daun, pengamatan dilakukan hingga umur 1 bulan.

5. Jumlah akar. Diamati dengan menghitung akar pengamatan dilakukan 1 bulan setelah perlakuan (saat panen 
tunas)

6. Panjang akar. Pengamatan dilakukan umur 1bulan setelah perlakuan I saat panen tunas)
Persentasi pohon induk yang mati. Dilakukan pengamatan saat terakhir yaitu 1 bulan setelah tanam (saat 

panen anakan);
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Pohon induk yang mati x 100%
Total pohon induk dalam satu perlakuan

Data pengamatan kuantitatif dianalisa menggunakan analisa sidik ragam. Apabila didapat nilai F hitung lebih 
besar dari F tabel pada taraf nyata 5%, maka karakter kuantitatif tersebut perlu diuji lanjut menggunakan uji beda 
nyata terkecil (BNT).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil pengamatan saat muncul tunas, jumlah tunas dan tinggi tunas tidak berbeda nyata. Walupun tidak 

berbeda nyata pada perlakua belah 2 (B2) menunjukkan respon yang lebih baik dari perlakuan yang lain yaitu 
belah 4 (B4) dan pematian titik tumbuh (P). Saat muncul tunas B2 lebih cepat tumbuh begitu juga dengan jumlah 
tunas dan tinggi tunas yaitu 3.23 dan 12.87 sedangkan jumlah tunas B4 3.13 lebih baik dari P 2.15. Untuk tinggi 
tunas P lebih baik 11.58 dari pada perlakuan B4 11.04 (Tabel 1).

Tabel 1.  Data saat muncul tunas, jumlah tunas, jumlah daun, jumlah akar, panjang akar, dan kematian pohon 
induk.

Perlakuan Saat muncul 
tunas (hsp)

Jumlah 
tunas (bh)

Tinggi tunas 
(cm)

Jumlah daun
(helai)

Jumlah akar 
(bh)

Panjang akar
 (cm)

Kematian 
pohon induk

(%)
P 23.68 tn 2.15 tn 11.58 tn 2.85 tn 2.15 tn 4.01 tn 0 a*

B2 20.94 3.23 12.87 2.80 2.00 3.70 10 ab

B4 22.64 3.13 11.04 2.53 1.80 3.08 25 b

Rata-rata 22.42 2.84 11.83 2.73 1.98 3.60 11.67

Keterangan: *Data ditransformasikan ke dalam skala Akar-kuadrat (X+0,5)½. Angka rata-rata yang diikuti huruf sama tidak 
berbeda nyata menurut BNT pada taraf nyata 5%.

                       

Gambar 2. Pertumbuhan dan perkembangan tunas pisang Kepok Tanjung pada perlakuan induk yang berbeda 
pada 30 HSP; (a) bonggol dengan jumlah yang lebih sedikit tumbuh pada induk yang dimatikan 
meristemnya, (b) bonggol dengan lebih banyak tunas baru pada induk yang dibelah 2, dan (c) 
bonggol dengan tunas baru yang tumbuh pada induk yang dibelah 4

Dari Gambar 2. Dapat dilihat bahwa perlakuan B2 lebih banyak menghsilkan tunas diikuti dengan perlakuan 
B4 sedangkan pada perlakuan P tunas yang dihasilkan memang lebih sedikit tetapi kondisi tunasnya lebih panjang 
dan vigor dibanding dua perlakuan yang lain.

Pada Tabel 1. Walaupun tidak berbeda nyata perlakuan P menunjukkan data yang terbaik untuk pertumbuhan 
jumlah daun, jumlah akar dan panjang akar yaitu; 2.85, 2.15 dan 4.01begitu juga dengan kematian pohon induknya 
0 % yang berbeda nyata dengan perlakuan B2 dan B4. Pada perlakuan B2 jumlah daun 2.80, jumlah akar 2.00 dan 
panjang akar 3.70 dan kematian pohon induknya 10% sedangkan pada perlakuan B4 jumlah daun 2.53, jumlah 
akar 1.80, panjang akar 3.08 dan kematiannya mencapai 25%. Hal ini kemungkinan dikarenaka pada perlakuan 
pematian meristem tunas yang tumbuh tidak terlalu banyak memungkinkan penyerapan haranya maksimal sehingga 
pertumbuhannya lebih baik di banding dengan perlakuan pembelahan pada pohon induknya. Untuk kematian induk 
pisang pada perlakuan B4 persentasenya lebih tinggi, kemungkinan dikarenakan adanya pembelahan yang artinya 
pelukaan sehingga permukaan tempat tumbuhnya tunas lebih sempit sehingga setelah diambil tunasnya tidak ada 
bakal tunas lagi yang menyebabkan kematian pada indukan pisang dibanding perlakuan belah dua ataupun perlaku 
pematian meristem.
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KESIMPULAN
Multiplikasi tunas anakan dengan pematian tunas meristem dan pembelahan bonggol menjadi 2 bagian dan 

pembelahan bonggol menjadi 4 bagian tidak memberi pengaruh nyata terhadap saat muncul tunas, jumlah tunas, 
panjang tunas, jumlah daun, jumlah akar dan panjang akar dengan hasil rata-rata dari tiga perlakuan tersebut: 22,42 
hari; 2,84 tunas; 11,84 cm; 2,73 helai; 1,98 buah dan 3,60 cm. Perlakuan berpengaruh nyata terhadap kematian 
pohon induk dengan kematian tertinggi pada perlakuan pembelahan bonggo lmenjadi 4 bagian (25%) diikuti 
perlakuan pembelahan bonggol menjadi 2 bagian (10%) dan tidak terdapat kematian pada perlakuan pematian 
tunas meristem.

UCAPAN TERIMAKASIH
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ABSTRACT
Tangerine and mandarin have their own superior quality which is interesting to combine in order to obtain new 

citrus variety. One of the methods that could be used for that purpose is via conventional hybridization. Variety 
improvement via conventional hybridization between Banjar Tangerine and Satsuma Mandarin has produced a 
number of F1 plants generation. The focus of diversity assessment on the plants is fruit quality characters. This 
study aimed to determine the level of fruit diversity of F1 plants derived from hybridization of Banjar Tangerine x 
Satsuma Mandarin. Research materials were 52 F1 plants derived from the aforementioned hybridization as well 
as both parents for control. Observations were carried out based on IPGRI descriptor for citrus on qualitative fruit 
characters. Diversity analysis was done using NTSYS program 2.10x. The result showed that there was increasing 
diversity in fruit shape, fruit base shape, fruit skin surface, fruit skin color, and flavor character. There were 18 
characters combinations that reflected contribution of the two parents. Based on 0.51-0.56 similarity coefficients, 
F1 plants were divided into two main groups in which 41 plants had similarities with Banjar Tangerin and 11 plants 
showed similarities with Satsuma Mandarin.

Keywords: citrus diversity, F1 population, fruit quality

PENDAHULUAN
Jeruk siam (Citrus reticulata Blanco) merupakan salah satu jenis jeruk yang berkembang secara luas di dataran 

rendah sampai dataran tinggi di wilayah Indonesia. Produksi jeruk siam di sentra produksi utama mencapai 70-80 
%, sedangkan sisanya merupakan jenis jeruk lain (Balitbangtan, 2005). Tahun 2015 produktivitas jeruk keprok dan 
jeruk siam sebesar 1.744.339 ton (BPS, 2015). Kebutuhan jeruk lokal di pasar domestik sebagian besar dipenuhi 
oleh jeruk siam walaupun sebagian masyarakat Indonesia cenderung menyukai jeruk dari jenis keprok, karena 
memiliki penampilan yang lebih menarik dan cita rasa lebih enak. Campbell et al., (2004) melaporkan bahwa 
preferensi konsumen terhadap warna kulit buah satsuma terdapat pada warna kuning oranye – oranye.

Potensi keunggulan jeruk siam dan jeruk keprok menjadi sumber rujukan untuk melakukan perakitan varietas 
baru yang memiliki keunggulan kombinasi antara kedua tetuanya, keragaman genetik jeruk diperoleh melalui 
kegiatan pemuliaan, antara lain persilangan, (Uzun dan Yesiloglu, 2012). Persilangan dapat meningkatkan kualitas 
internal jeruk pada karakter rasa, aroma, tekstur pulp, kulit buah, warna dan kandungan kimia buah, (Deng dan 
Xu, 2011).

Perakitan varietas melalui persilangan konvensional pada Siam Banjar dan Keprok Satsuma menghasilkan 
sejumlah individu progeni F1. Informasi mengenai peningkatan keragaman dari hasil persilangan ini sangat 
diperlukan sebagai proses awal seleksi. Keragaman genetik dapat ditunjukkan oleh tingkat perbedaan secara 
morfologi, baik karakter kualitatif maupun kuantitatif. Besaran peran kedua tetua yang diturunkan akan terlihat 
dari karakter spesifik yang dimiliki oleh individu turunannya. 

Penilaian keragaman antar individu turunan persilangan Siam Banjar x Keprok Satsuma dititik beratkan pada 
buah. Buah menjadi bagian terpenting dalam penentuan kualitas, terutama rasa, warna dan tingkat kemudahan 
pengupasan. Sedangkan karakter kualitatif lain menjadi komponen pendukung kualitas utama buah. Penelitian ini 
bertujuan mengetahui tingkat keragaman buah F1 hasil persilangan Siam Banjar x Keprok Satsuma. 

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Tlekung dan Laboratorium Pemuliaan Tanaman Balai Penelitian 

Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro) Batu Jawa Timur pada tahun 2013 – 2014.

Bahan Penelitian
Materi penelitian yang digunakan ialah 52 individu F1 hasil persilangan Siam Banjar x Keprok Satsuma dan 

kedua tetuanya sebagai pembanding. Pada persilangan ini Siam Banjar adalah tetua betina dan Satsuma Mandarin 
adalah tetua jantan. 
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Pelaksanaan Penelitian
Materi F1 merupakan hasil persilangan (Siam Banjar x Keprok Satsuma) pada tahun 2006. Materi F1 

diperoleh melalui tindakan embryo rescue pada buah umur 3 bulan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko 
kehilangan buah sekaligus mempercepat diperolehnya individu F1 karena tidak perlu menunggu buah masak 
fisiologis. Pemeliharaan dilakukan secara in vitro sampai tunas terbentuk, selanjutnya tunas di minigrafting dengan 
batang bawah Japanche citron (JC). Tahun 2008, seluruh individu F1 hasil persilangan diadaptasikan di lapangan 
dan dipelihara secara intensif dengan teknologi budidaya optimal dalam pot. Kegiatan pemeliharaan meliputi 
penyiangan, penyiraman, pemangkasan cabang-cabang tidak produktif, pemupukan dan pengendalian terhadap 
hama penyakit. 

Parameter Pengamatan 
Sebanyak 10 buah sampel diambil secara acak dari masing-masing individu, dipanen setelah masak fisiologis. 

Pengamatan dilakukan secara deskriptif pada individu F1 berdasarkan Descriptor IPGRI (Internasional Plant 
Genetic Resources Institute) terhadap karakter kualitatif buah yang meliputi; 
a. bentuk buah dengan klasifikasi; 1) spheroid, 2) ellipsoid, 3) pyriform, 4) oblique (asymmetric), 5) obloid, dan 

6) ovoid.

Gambar 1. Deskripsi bentuk buah

b. bentuk pangkal buah dengan klasifikasi; 1) necked, 2) convex, 3) truncate, 4) concave, 5) concave collared 
dan 6) collared with neck.

Gambar 2. Deskripsi bentuk pangkal buah

c. bentuk ujung buah dengan klasifikasi; 1) mammiform, 2) acute, 3) rounded, 4) truncate, 5) depressed
d. pengamatan warna kulit buah berdasarkan bagan warna dengan kriteria; 1) oranye, 2) oranye kekuningan, 3) 

kuning, 4) kuning kehijauan, 5) hijau kekuningan, dan 6) hijau.
e. permukaan kulit buah dikelompokkan menjadi karakter; 1) halus, 2) berpori, 3) berambut, 4) kasar, 5) 

bergelombang, dan 6) lainnya. 
f. pengamatan rasa buah dilakukan melalui uji organoleptik dengan kategori; 1) sangat buruk (sangat asam), 2) 

buruk (asam, asam manis), 3) sedang (manis hambar, manis asam), 4) enak (manis) dan 5) sangat enak (manis 
segar).
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Analisis Data
Data kualitatif diperoleh berdasarkan jumlah karakter yang dominan muncul. Selanjutnya dibuat kombinasi 

karakter berdasarkan kedekatan karakter morfologi sebagai berikut:
I. kombinasi karakter bentuk buah yang terdiri atas karakter bentuk buah, bentuk pangkal buah, bentuk ujung 

buah
II. kombinasi karakter pada individu F1 ditentukan berdasarkan karakter morfologi terdekat. Kombinasi karakter 

akan membantu menentukan individu yang memiliki karakter berbeda dengan kedua tetuanya. 
Selanjutnya dilakukan analisis kluster untuk mengetahui persentase kemiripan individu F1 dengan kedua 

tetuanya berdasarkan karakter bentuk buah, bentuk pangkal buah, permukaan kulit buah dan warna kulit buah. 
Data yang digunakan merupakan hasil rerata data seluruh individu yang nyata memiliki karakter berbeda dengan 
kedua tetua. Untuk menyederhanakan penampilan data, kelompok individu yang memiliki karakter sama hanya 
diwakili satu individu (Lampiran 1). Untuk mengetahui keragaman antar individu dan tetuanya, data kualitatif yang 
diperoleh dianalisis menggunakan program NTSYS 2.10x. Dendogram dibentuk berdasarkan matriks kemiripan 
pada karakter morfologi buah dan warna kulit buah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaman Karakter Kualitatif
Karakter kualitatif buah jeruk dari individu F1 yang diamati ialah bentuk buah, bentuk pangkal buah, bentuk 

ujung buah, warna kulit, permukaan kulit, dan rasa buah, hasil pengamatan disajikan pada Tabel 1. Pada Tabel 1 
diketahui bahwa tanaman individu F1 memiliki keragaman karakter kedua tetuanya kecuali pada karakter bentuk 
ujung buah. Keragaman karakter tersebut merupakan kontribusi dari salah satu tetua ataupun karakter baru yang 
tidak sama dengan tetuanya. 

Pada karakter bentuk buah, terdapat 28 individu yang serupa dengan siam Banjar (spheroid) dan 28 individu 
serupa dengan Keprok Satsuma (obloid). Untuk karakter bentuk pangkal buah, sebagian besar individu serupa 
dengan Siam Banjar (truncate), 11 individu serupa dengan Keprok Satsuma (convex) dan hanya satu individu yang 
tidak sama dengan keduanya (concave).

Pengamatan terhadap karakter warna kulit buah menunjukkan bahwa adanya keragaman pada individu F1 
dibandingkan kedua tetuanya (kuning oranye dan kuning hijau) yaitu dengan munculnya warna kulit hijau kuning 
dan kuning (9 individu dan 11 individu tanaman). Demikian juga pada karakter permukaan kulit buah dimana 
muncul karakter halus dengan pori-pori yang samar sebanyak 11 individu. Karakter ini tidak sama dengan kedua 
tetuanya yang memiliki permukaan kulit berpori dan halus (Tabel 1).

Munculnya karakter yang berbeda dari tetua merupakan akibat dari persilangan yang dilakukan. Schierenbeck 
dan Ellstrand, (2009) menyatakan bahwa persilangan dapat membentuk kombinasi alel baru pada turunannya 
sehingga memperkaya keragaman genetik. 

Karakter rasa merupakan karakter penting dalam upaya perbaikan varietas, karena rasa merupakan penentu 
kualitas buah. Menurut Li et al., (2015) karakter rasa buah, kemudahan dalam pengupasan dan seedless menjadi 
pembeda kualitas buah. Rasa pada individu F1 beragam dan berbeda dengan tetuanya yaitu manis segar (32 
individu) dan asam (6 individu). Empat belas individu memiliki rasa yang sama dengan tetua Siam Banjar (manis 
hambar) dan tidak ada individu F1 yang memiliki rasa yang sama dengan Keprok Satsuma (Tabel 1). 

Sebagian besar individu menunjukkan ekspresi rasa manis segar, kemungkinan diduga adanya peran Satsuma 
pada peningkatan kualitas rasa tersebut. Andersen et al., (2012) menyatakan bahwa Keprok Satsuma memiliki 
karakter rasa manis asam. Selain adanya peran genetik dari kedua tetua, tingkat kualitas penampilan buah secara 
eksternal dan internal juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, misalnya nutrisi. Kandungan nutrisi berkorelasi 
nyata terhadap kualitas buah, (Khalid et al., 2012). Hal ini sependapat dengan Combrinka et al., (2013) bahwa 
faktor non genetik juga berkontribusi pada keragaman fenotipe. Selain itu, lokasi berbeda juga dapat mempengaruhi 
hasil. Studi oleh Dorji dan Yapwattanaphun, (2011a) menunjukkan keragaman karakter morfologi enam aksesi 
keprok pada lokasi yang berbeda, hal ini menunjukkan bahwa keragaman dipengaruhi oleh faktor genetik dan 
lingkungan. 

Pengamatan lebih lanjut mengenai pengaruh lingkungan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan area 
pengembangan tetua F1 dimana Siam Banjar adaptif di dataran rendah sedangkan Keprok Satsuma berkembang 
di dataran tinggi. Penelitian ini dilakukan di dataran tinggi oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran lebih 
lengkap mengenai keragaan dan keragaman tanaman F1 perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di lokasi dataran 
rendah.
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Tabel 1. Keragaman karakter kualitatif buah
Individu Bentuk Buah Pangkal Buah Ujung Buah Warna Kulit Permukaan Kulit Buah Rasa
P11.1 obloid truncate truncate kuning halus manis hambar
P11.17 spheroid convex truncate hijau kuning halus dengan pori samar manis segar 
P11.22 obloid truncate truncate kuning hijau halus manis hambar
P11.27 spheroid truncate truncate kuning hijau halus dengan pori samar manis segar 
P11.32 spheroid truncate truncate kuning hijau halus dengan pori samar manis segar 
P11.40 spheroid convex truncate hijau kuning halus manis segar 
P11.48 obloid truncate truncate kuning berpori manis hambar
P11.5 spheroid truncate truncate kuning hijau berpori manis segar 
P11.52 obloid truncate truncate kuning hijau halus manis segar 
P11.54 spheroid truncate truncate kuning hijau halus manis segar 
P11.9 spheroid truncate truncate hijau kuning halus dengan pori samar manis segar 
P12 obloid truncate truncate kuning oranye halus manis segar 
P12.11 spheroid truncate truncate kuning oranye halus manis segar 
P12.13 spheroid convex truncate hijau kuning halus dengan pori samar manis segar 
P12.18 obloid truncate truncate kuning halus manis hambar
P12.19 obloid truncate truncate hijau kuning halus asam
P12.2 spheroid truncate truncate kuning hijau halus dengan pori samar asam
P12.22 spheroid truncate truncate kuning hijau halus dengan pori samar asam
P12.26 spheroid convex truncate kuning hijau halus manis segar 
P12.27 spheroid truncate truncate kuning oranye halus dengan pori samar manis segar 
P12.28 spheroid truncate truncate kuning hijau halus manis hambar
P12.30 spheroid truncate truncate kuning hijau halus manis segar 
P12.31 spheroid truncate truncate hijau kuning halus dengan pori samar manis hambar
P12.33 obloid truncate truncate kuning hijau halus manis hambar
P12.36 spheroid truncate truncate kuning halus manis segar 
P12.41 obloid truncate truncate kuning hijau halus manis segar 
P12.42 obloid truncate truncate kuning berpori manis hambar
P12.44 obloid truncate truncate kuning halus manis segar 
P12.45 obloid truncate truncate kuning oranye halus manis segar 
P12.47 obloid truncate truncate kuning hijau halus asam
P12.50 obloid truncate truncate kuning hijau halus manis segar 
P12.52 obloid truncate truncate kuning halus dengan pori samar manis segar 
P12.53 obloid truncate truncate kuning oranye berpori manis hambar
P12.54 spheroid convex truncate kuning halus manis hambar
P12.55 obloid truncate truncate hijau kuning berpori manis segar 
P12.56 spheroid truncate truncate hijau kuning halus dengan pori samar manis hambar
P12.60 obloid truncate truncate kuning hijau berpori manis segar 
P12.61 spheroid truncate truncate kuning hijau halus manis hambar
P12.62 spheroid convex truncate kuning hijau halus dengan pori samar manis segar 
P12.65 obloid convex truncate kuning oranye berpori manis segar 
P12.70 spheroid convex truncate kuning hijau berpori asam
P12.71 obloid truncate truncate kuning oranye berpori manis segar 
P12.77 spheroid convex truncate kuning oranye halus manis segar 
P12.8 spheroid truncate truncate hijau kuning halus dengan pori samar manis segar 
P12.9 spheroid truncate truncate kuning hijau halus dengan pori samar manis hambar
P12.90 obloid truncate truncate kuning halus dengan pori samar asam
PA.1 spheroid truncate truncate kuning hijau halus dengan pori samar manis segar 
PA.3 obloid truncate truncate kuning oranye berpori manis segar 
PA.5 obloid truncate truncate kuning halus manis segar 
PA.6 spheroid truncate truncate kuning hijau halus dengan pori samar manis hambar
PA.7 spheroid convex truncate kuning oranye halus dengan pori samar manis segar 
PA.9 obloid concave truncate kuning berpori manis segar 
Satsuma obloid convex truncate kuning oranye berpori manis asam
Banjar spheroid truncate truncate kuning hijau halus manis hambar
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Kombinasi Karakter Kualitatif Buah 
Berdasarkan karakter kualitatif yang telah diamati pada setiap individu F1 dibuat kombinasi karakter berdekatan 

sehingga dapat diketahui individu yang memiliki keragaman karakter berbeda dengan tetuanya. Kombinasi 
karakter pertama berdasarkan bentuk buah, pangkal buah dan ujung buah (Tabel 2). Tabel 2 menunjukkan bahwa 
32 individu F1 memiliki keragaman karakter yang berbeda dengan dua tetuanya yaitu obloid-truncate-truncate (22 
individu), obloid-concave-truncate (1 individu), dan spheroid-convex-truncate (9 individu).

Munculnya keragaman yang cukup tinggi pada karakter ini mengindikasikan bahwa persilangan telah berhasil 
menggabungkan karakter dari kedua tetua. Namun dari Tabel 2 juga diketahui bahwa terdapat 19 individu yang 
memiliki kombinasi karakter yang serupa dengan tetua Siam Banjar. Populasi individu F1 jeruk yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah hasil persilangan dari Siam Banjar (tetua betina) x Keprok Satsuma (tetua jantan). 
Dengan adanya individu F1 yang serupa dengan tetua betina menunjukkan bahwa kontribusi bentuk buah lebih 
banyak dipengaruhi oleh tetua betina. Hal ini sejalan dengan penelitian Combrinka et al.,(2013), bahwa jeruk 
Kiyomi sebagai tetua betina lebih berperan dalam peningkatan karakter tinggi buah dan diameter buah dibanding 
tetua jantannya. 

Tabel 2. Kombinasi karakter morfologi buah (bentuk buah, pangkal buah dan ujung buah)

Karakter Jumlah individu 
obloid-truncate-truncate 22
obloid-concave-truncate 1

spheroid-convex-truncate 9
spheroid-truncate-truncate 19, dan tetua Siam Banjar

obloid-convex-truncate 1, dan tetua Keprok Satsuma

Gambar 4. Keragaman karakter bentuk buah; a) obloid-truncate-truncate, b) spheroid-truncate-truncate c) 
obloid convex-truncate, d) spheroid-convex-truncate

Kombinasi karakter kedua ialah kombinasi karakter kulit buah (warna kulit dan permukaan kulit buah) 
yang disajikan pada Tabel 3. Warna kulit buah pada jeruk dibentuk oleh pigmen klorofil dan karotenoid. Klorofil 
berperan pada pembentukan warna hijau, sedangkan warna kuning sampai oranye oleh karotenoid, (Rodrigo et 
al., 2013).

Warna kulit dan permukaan kulit buah 52 individu F1 menunjukkan 10 keragaman ekspresi yang berbeda dari 
tetuanya (Tabel 3). Munculnya keragaman warna kulit dari warna hijau hingga kuning dan kombinasi keduanya 
pada hasil persilangan diduga dipengaruhi oleh faktor genetis karena adanya kontribusi dari tetua siam yang 
memiliki warna kulit kombinasi warna kuning dan hijau. Martasari et al., (2013) mendapatkan bahwa kulit buah 
pada Siam Banjar berwarna hijau kekuningan. Sementara Andersen et al., (2012) melaporkan bahwa kulit buah 
Satsuma berwarna kuning oranye dan berpori. Karakter permukaan kulit yang halus atau berpori pada individu 
turunan disebabkan oleh karakter dominan dari salah satu tetuanya, sedangkan karakter kombinasi muncul diduga 
karena adanya kontribusi dari kedua tetuanya. Abatte et al., (2012) menyatakan bahwa pewarisan karakter dari 
kedua tetua memberikan porsi yang berbeda pada turunannya. 



258 Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Keragaman Buah F1 Hasil Persilangan Siam Banjar x Keprok Satsuma

Tabel 3. Kombinasi karakter kulit buah (warna kulit dan permukaan kulit buah)

Karakter Jumlah individu
hijau kuning-halus 2

hijau kuning-halus dengan pori samar 6
hijau kuning-berpori 1

kuning hijau-halus dengan pori samar 8
kuning hijau-berpori 3

kuning-halus 6
kuning-halus dengan pori samar 2

kuning-berpori 3
kuning oranye-halus 4

kuning oranye-halus dengan pori samar 2
kuning hijau-halus 11 dan tetua Siam Banjar

kuning oranye-berpori 4 dan tetua Keprok Satsuma

Analisis Kluster Individu F1
Analisis kluster dilakukan berdasarkan karakter morfologi buah (bentuk buah, bentuk pangkal buah, 

permukaan kulit buah dan warna kulit buah). Karakter morfologi ini dipilih karena bisa menjadi karakter pembeda 
atau penciri antar individu-individu turunan dan tetuanya. Keragaman penampilan fenotipe dapat menunjukkan 
individu yang berbeda, (Dorji dan Yapwattanaphun, 2011b).

Nilai koefisien kemiripan pada Gambar 2 menunjukkan individu yang diuji terbagi menjadi dua kelompok 
besar (A dan B) pada nilai koefisien kemiripan 0.51-0.56. Secara garis besar, tampak tetua persilangan Siam 
Banjar dan Keprok Satsuma terpisah pada dua kelompok yang berbeda. Total 41 individu Siam Banjar masuk 
dalam kelompok pertama (A) dan 11 individu beserta Keprok Satsuma masuk dalam kategori kelompok kedua 
(B). 

Dari segi morfologi, terdapat empat individu yang memiliki tingkat kemiripan 100% (koefisien kemiripan 1.0) 
dengan Siam Banjar, dan satu individu mempunyai kemiripan yang sama dengan Keprok Satsuma. Selanjutnya 
dengan koefisien kemiripan yang lebih tinggi, yaitu 0.57-0.62 terdapat di dua kelompok besar tersebut yang dapat 
dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok I termasuk di dalamnya Siam Banjar terdiri atas 27 individu, kelompok 
II terdiri atas 14 individu dan kelompok III termasuk didalamnya Keprok Satsuma terdiri atas 11 individu. 

Secara garis besar, dapat diasumsikan bahwa kelompok I memiliki kecenderungan morfologi kearah Siam 
Banjar, kelompok III cenderung kearah Keprok Satsuma dan kelompok II merupakan kelompok antara, dengan 
kombinasi karakter Siam Banjar dan Keprok Satsuma. Keragaman karakter morfologi ditemukan pada 22 kultivar 
C. sinensis dengan nilai koefisien kemiripan 0.18-0.64, dengan letak perbedaan pada bentuk buah, (Malik et al., 
2012). C. reticulata 0.15-0.74 pada karakter daun, buah dan biji, (Pal et al., 2013). Nilai koefisien keragaman 0.48 
juga diperoleh dari beberapa karakter morfologi buah pada 12 kultivar C. paradisi, (Sharma et al., 2015).
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Gambar 5. Keragaman karakter morfologi pada F1 hasil persilangan Siam Banjar dan Keprok Satsuma

Dari hasil yang telah diperoleh, menunjukkan bahwa persilangan antara Siam Banjar dan Keprok Satsuma 
dapat meningkatkan keragaman jeruk. Menurut Shahsavar et al., (2007) persilangan merupakan salah satu sumber 
utama keragaman. Selanjutnya masih perlu dilakukan seleksi atau uji lanjutan terhadap individu-individu yang 
dihasilkan dikaitkan dengan karakter-karakter unggul atau disesuaikan dengan preferensi konsumen.

Peningkatan keragaman memberikan peluang untuk memperoleh varietas unggul sesuai kebutuhan konsumen 
jeruk domestik bertambah besar. Namun demikian, beberapa tahapan antara lain uji observasi pertumbuhan di 
dataran rendah serta uji preferensi konsumen perlu dilakukan agar diperoleh informasi yang lengkap terutama untuk 
melihat potensi pengembangan individu-individu unggul terpilih dari hasil persilangan ini di dataran rendah. Hasil 
studi awal preferensi konsumen terhadap rasa dan penampilan buah dari tanaman persilangan kombinasi beberapa 
jeruk lokal komersial termasuk diantaranya Siam Banjar x Keprok Satsuma menunjukkan dari 35 individu hasil 
persilangan terdapat 4 individu hasil persilangan Siam Banjar x Keprok Satsuma dengan rasa buah sebanding 
dengan varietas pembanding, Batu 55, dan 1 individu dengan rasa buah lebih baik dari Batu 55, (Mariana dan 
Arisah 2014). Studi lebih lanjut diperlukan untuk menegaskan hasil yang telah diperoleh dengan melibatkan lebih 
banyak panelis dan lebih banyak karakter yang diuji.

KESIMPULAN
Individu tanaman F1 hasil persilangan Siam Banjar x Keprok Satsuma menunjukkan peningkatan keragaman. 

Peningkatan keragaman terjadi pada bentuk buah, bentuk pangkal buah, permukaan kulit buah, warna buah, rasa 
dan karakter kuantitatif. Terdapat 18 kombinasi karakter yang mencerminkan kontribusi kedua tetua. Berdasarkan 
koefisien kemiripan individu F1 terbagi menjadi dua kelompok, 41 individu memiliki kemiripan dengan tetua 
Siam Banjar dan 11 individu dengan tetua Keprok Satsuma pada koefisien 0.51-0.56.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Representatif individu untuk analisa kluster (mewakili individu yang tercantum di bawahnya)

No Representatif individu Individu yang diwakili
1 P11.27 P11.32 P12.2 P12.22 P12.9 PA1 PA6
2 P11.54 P12.28 P12.30 P12.61
3 P12 P12.45
4 P12.18 P11.1 P12.44 PA5
5 P12.47 P12.50 P12.33 P12.41 P11.22 P11.52
6 P12.13 P11.17
7 P12.31 P11.9 P12.56 P12.8
8 P12.42 P11.48
9 P12.52 P12.90

10 PA3 P12.53 P12.71     
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ABSTRACT
Kupa landak (Plinia cauliflora (Mart.) Kaussel) belong to myrtaceae family. Origin from South America. 

Kupa landak was planted in Cibodas Botanic Garden (CBG) in 1985. Kupa landak is widely used as an ornamental 
plant either for bonsai or ornamental plants of the yard, the fruit is also have pleasant flavour. This plant has a high 
economic value, due to that many people around CBG cultivating it . This study aims to determine the level of fruit 
maturity and the best save time for germinating kupa landak. This study using experimental research method in 
greenhouse of CBG nursery, using completely randomized design with two treatment and 3 replications. The data 
that collected were processed by ANOVA test and DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) at α: 5%, using STAR 
application. The parameters observed were the growing rate and the number of growing plants. From observation, 
fruit with 25% maturity level without storage (planted 0 days after harvest) and fruit with 100% maturity level and 
storage for 4 days (planted 4 days after harvest) has the highest growth rate. Fruit with 25% maturity level without 
storage and fruit with 50% of maturity level without storage has the fastes growing, 25 days after planting.

Keywords: myrtaceae, bonsai, ornamental plants, fruits plants

PENDAHULUAN
Plinia cauliflora (Mart.) Kaussel merupakan tumbuhan dari suku myrtaceae yang berasal dari Amerika 

Selatan. Nama umum buah ini adalah Brazilian Grape, Brazilian Grapetree, Jaboticaba (Brazil), di Indonesia 
tumbuhan ini biasa disebut Kupa landak atau Anggur Brazil. Tumbuhan ini asli dari Amerika Selatan, di sekitar 
wilayah berbukit Rio de Janeiro dan Minas Gerais, Brazil, juga di sekitar Santa Cruz, Bolivia, Asunción, Paraguay, 
dan timur laut Argentina (Lim, 2012; Phillips et al., 2005).

Di wilayah asalnya, kupa landak tumbuh dari 0 meter di atas permukaan laut (m dpl) hingga 1000 m dpl pada 
area dengan curah hujan tahunan lebih dari 1200 mm dan suhu rata-rata 22°–25°C per tahun. Terkadang tumbuhan 
ini toleran terhadap suhu rendah karena dapat bertahan pada suhu beku di periode singkat. Kupa landak tumbuh 
subur di tanah yang dalam, kaya akan unsur hara, lembab, dengan keasaman rendah (pH 5.5-6.5), tumbuh di 
bawah sinar matahari penuh atau dengan setengah naungan, namun dapat juga tumbuh di tanah berkapur dan tanah 
berpasir. Kupa landak tidak toleran dengan tanah dengan kadar garam tinggi dan tanah tergenang (Lim, 2012).

Kupa landak adalah pohon besar yang tumbuh lambat, selalu hijau, berbatang pendek dengan diameter 27 cm 
-40 cm dan kanopi padat dan lebat 4.5 m -7 m, tumbuh tinggi 4 m -12 m. Daun muda berwarna pink. Daun dan 
cabang muda berbulu. Daunnya berlawanan, pada tangkai daun yang sangat pendek dan tajam, lanset ke arah elips, 
panjangnya 3-6,0 cm dengan lebar 1.5 cm -2.5 cm, membulat di dasar, tajam diujungnya, menjangat, hijau tua, dan 
mengkilap. Bunga kecil, kuning putih, muncul dari beberapa batang, tungkai dan cabang besar di kelompok rasem 
dari empat, dengan pedalel yang sangat pendek dan tebal, bunga memiliki 4 kelopak putih dan berbulu dan sekitar 
60 benang sari dengan panjang sampai 4 mm. Buah bulat sedikit mengeras, buah beri (2 cm -3.5 cm), berbentuk 
seperti anggur tapi dengan warna merah tua dan ungu gelap, kulit hampir hitam. Daging buah berwarna keputihan 
mengandung 1 sampai 4 biji dan memiliki rasa yang enak, agak asam, seperti anggur. Kulit buah memiliki rasa 
agak pahit yang tidak enak (Lim, 2012; Phillips et al., 2005).

Kupa landak ditanam di Kebun Raya Cibodas pada tahun 1985. Sampai saat ini di Kebun Raya Cibodas 
terdapat sebanyak 26 individu koleksi tumbuhan ini (SINDATA, 2017). Kupa landak banyak dimanfaatkan 
sebagai tanaman hias baik untuk bonsai ataupun tanaman hias pekarangan, buahnya juga enak dimakan, sesuai 
dengan pemanfaatan di daerah asalnya, selain itu menurut Quinteiro etal. (2015) kupa landak juga dimanfaatkan 
kayunya untuk membuat kerajinan tangan. Buah dari kupa landak ternyata sangat berguna bagi kesehatan, dari 
kulit buahnya yang berwarna ungu gelap hampir hitam diketahui mengandung banyak antosianin, daging buahnya 
mengandung karbohidrat, asam organik dan juga senyawa sekunder lainnya seperti senyawa volatil dan senyawa 
fenolik (Wagner Junior et al., 2017; Wu et al., 2013; Trevisian et al., 1972). Berdasarkan beberapa penelitian, bagian 
dari tumbuhan ini terutama buah dan daun juga bermanfaat untuk antiseptik karena kandungannya menunjukan 
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aktivitas antimikroba, dan aktivitas antioksidan. Ekstrak dari daun kupa landak mengandung flavonoid, tanin dan 
kandungan tinggi senyawa fenol and flavonoid (Rodrigues et al., 2015; Oliveira et al., 2011; Souza-Moreira et 
al., 2010). Pemanfaatan buah kupa landak di sekitar Kebun Raya Cibodas tidak terlalu terlihat adapun penduduk 
sekitar Kebun Raya Cibodas banyak memanfaatkan pohon dari tumbuhan ini untuk tanaman hias dan untuk bonsai 
sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kupa landak biasanya diperbanyak menggunakan bijinya, terkadang 
dengan grafting atau cangkok (Love et al., 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan 
buah dan waktu simpan terbaik untuk perkecambahan kupa landak.

BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah buah dan biji kupa landak (Plinia cauliflora (Mart.) 

Kaussel), yang dipanen pada tanggal 4 September 2014. Media tanam yang digunakan adalah pasir halus. Metode 
penelitian eksperimental di rumah kaca pembibitan Kebun Raya Cibodas, rancangan yang digunakan yaitu 
rancangan acak lengkap (RAL), kombinasi dua perlakuan dan 3 ulangan. Data diolah dengan analisis sidik ragam 
ANOVA, apabila hasil sidik ragam berbeda nyata maka dilakukan uji lanjut DMRT (Duncan’s Multiple Range 
Test) pada taraf 5% menggunakan aplikasi STAR (Gomez and Gomez, 1995). Parameter yang diamati adalah 
kecepatan tumbuh dan jumlah tanaman yang tumbuh.

Tabel 1. Perlakuan persemaian kupa landak dan kodenya

No Perlakuan Kode perlakuan
1 Tingkat Kematangan ≤ 25 %, Semai langsung K25L
2 Tingkat Kematangan 26% -- 50 %, Semai Langsung K50L
3 Tingkat Kematangan 51 % -- 75%, Semai langsung K75L
4 Tingkat Kematangan 76% --100 %, Semai langsung K100L
5 Semai Setelah 4 Hari Penyimpanan Buah Dikupas, Tingkat kematangan 

100%
K100D4K

6 Semai Setelah 4 Hari Penyimpanan Buah Tidak Dikupas, Tingkat 
kematangan 100%

K100D4TK

7 Semai Setelah 8 Hari Penyimpanan Buah Tidak Dikupas, Tingkat 
Kematangan 100%

K100D8TK

8 Semai Setelah 12 Hari Penyimpanan Buah Tidak Dikupas, tingkat 
kematangan 100 %

K100D12TK

HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah 80 hari pengamatan didapatkan hasil jumlah tanaman pada kombinasi perlakuan kematangan buah dan 

waktu simpan buah (tabel 1). Kombinasi kedua perlakuan menunjukan parameter jumlah tanaman yang tumbuh 
berbeda nyata dengan Pr (> f) sebesar 0.0173 sehingga dilakukan uji lanjut DMRT pada taraf 5%. Perlakuan buah 
dengan tingkat kematangan 25% tanpa penyimpanan (ditanam 0 hari setelah panen) dan buah dengan tingkat 
kematangan 100% penyimpanan selama 4 hari (ditanam 4 hari setelah panen) memiliki tingkat pertumbuhan 
paling tinggi dengan rata-rata 9,33 tanaman tumbuh. Sedangkat tingkat pertumbuhan paling rendah adalah buah 
dengan kematangan 100% yang ditanam setelah 8 hari penyimpanan tidak dikupas (K100D4TK).
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Gambar 1. Grafik pertumbuhan kupa landak 

Tingkat kematangan buah mempengaruhi viabilitas biji terutama daya dan kecepatan berkecambah dari biji 
tersebut (Mayer dan Mayber, 1975). Dalam gambar 1 terlihat dari gafik pertumbuhan, buah dengan kematangan 
25% dan 50% memiliki kecepatan tumbuh yang paling cepat yaitu 25 HST dengan rata-rata jumlah tanaman 
yang tumbuh 2,67 dan 2,33. Hal ini bertentangan dengan ungkapan sebelumnya, kemungkinan untuk buah kupa 
landak warna buah tidak menunjukan kematangan fisiologis buah, tetapi kematangan panen. Biji buah kupa landak 
sebaiknya segera ditanam setelah panen (Love and Paull, 2011).

Tabel 2. Jumlah tanaman kupa landak yang tumbuh setelah pengamatan akhir (80 HST)

Perlakuan Rata-rata
K100D12TK 5.33 b 

K100D4K 8.67 a 
K100D4TK 9.33 a 
K100D8TK 5.00 b 

K100L 9.00 a 
K25L 9.33 a 
K50L 9.00 a 
K75L 6.33 ab

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada uji lanjut 
DMRT pada taraf 5 %.

Dari hasil pengamatan dapat dilihat dari satu biji yang ditanam hanya tumbuh masing-masing satu tanaman 
dan paling banyak dua tanaman, sebenarnya seperti banyak biji buah dari suku myrtaceae memiliki sifat 
poliembrioni dimana satu biji dapat menghasilkan 6 tanaman (Love and Paull, 2011). Biji dari buah kupa landak 
bersifat rekalsitran seperti biji buah Syzygium cumini (juwet, jamblang) yang sama-sama dari suku myrtaceae dan 
memiliki karakter buah yang mirip yaitu biji berukuran besar dan berdaging (Sivasubramaniam dan Selvarani, 
2012; Mudiana, 2006), sifat dari biji rekalsitran salah satunya tidak dapat disimpan lama. Karena hal tersebut buah 
yang disimpan setelah 8 hari pertumbuhannya menurun 50%. Tingkat kematangan buah tidak terlalu berpengaruh 
terhadap jumlah tanaman yang tumbuh, hal ini dapat terlihat untuk buah dengan tingkat kematangan 25% tidak 
berbeda nyata dengan buah dengan tingkat kematangan 100% hal ini dimungkinkan untuk buah dengan tingkat 
kematangan 25% sebenarnya sudah matang secara fisiologis (Surya, 2008). 

KESIMPULAN
Buah dengan tingkat kematangan 25% tanpa penyimpanan (ditanam 0 hari setelah panen) dan buah dengan 

tingkat kematangan 100% penyimpanan selama 4 hari (ditanam 4 hari setelah panen) memiliki tingkat pertumbuhan 
paling tinggi. Buah kupa landak dapat disimpan selama 4 hari, buah yang disimpan selama 8 hari mengalami 
penurunan pertumbuhan 50%. Untuk perlakuan yang paling cepat tumbuh adalah buah pada tingkat kematangan 
25% tanpa penyimpanan dan tingkat kematangan 50% tanpa penyimpanan, yaitu 25 hari setelah tanam (HST).
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ABSTRACT
Study of Post Harvesting Mapping Research of Fruit Decay Prevention Based on Patent Information. Fresh 

horticultural products are perishable due to different postharvest treatments, which will impact on the growth and 
development of other destructive agents such as spoilage microorganisms and insect. The aim of this study was to 
obtain a research topic map related with fruit decay prevention that can be applied and developed in Indonesia, in 
order to encourage an increase in the number of inventions especially patent in the field of fruit decay prevention. 
This study used data mining analysis of Matheo Patent database. The results showed that the publication of the 
patent around the world in the field of food, especially fruits, continues to increase each year, so the opportunity 
to conduct this research is still very wide opened to meet the user needs. Decay-preventing material formulations 
based on selected patent data showed that this invention is dominated by chemicals or organic materials and 
mixtures of the two. Nevertheless, the development of patent on fruit decay prevention formulation in Indonesia 
is still very limited.

Keywords: invention, fruit decay, patent database

PENDAHULUAN
Buah-buahan dan sayur-sayuran segar merupakan produk yang masih hidup yang dicirikan dengan adanya 

aktivitas metabolisme yaitu respirasi. Dalam proses respirasi dengan bantuan enzim, gula sederhana dioksidasi 
menjadi CO2, H2O dan energi kimia berupa adenosin triphosphate (ATP) serta energi panas. Setelah panen, 
aktivitas fotosintesis akan terhambat, suplai karbohidrat terputus dan proses respirasi akan menggunakan cadangan 
energi yang terdapat pada bagian tanaman tersebut. Hal ini menyebabkan terjadi kemunduran-kemunduran mutu 
kesegaran buah dan sayuran selama periode pascapanen. Kemunduran mutu kesegaran ini akan dibarengi dengan 
pertumbuhan dan perkembangan agen perusak seperti mikroorganisme pembusuk dan serangga perusak (Utama, 
2006).

Beragam cara pengendalian dan inovasi telah dikembangkan untuk mencegah pembusukan buah, sehingga 
dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan produk buah yang segar dan bertahan lama di pasaran. Menurut 
Koswara (2009), penelitian-penelitian mengenai penyimpanan buah ditujukan untuk memperpanjang daya simpan 
buah semaksimal mungkin, beberapa perlakuan yang dapat diterapkan antara lain dengan cara: 1) pendinginan, 
yaitu penyimpanan di bawah suhu 15oC dan di atas titik beku bahan atau biasa dikenal dengan penyimpanan dingin 
(chilling storage); 2) pengemasan dengan polietilen (PE), dimana dengan cara ini dapat menghambat kehilangan 
air pada buah sehingga buah bisa tetap segar dalam jangka waktu lama; dan 3) penggunaan Kalium Permanganat 
(KMnO4) yang dianggap mempunyai potensi besar untuk menghambat pembusukan buah, karena kemampuan 
KMnO4 yang dapat menyerap etilen, sehingga dapat disimpan berdekatan dengan buah dan tanpa menimbulkan 
kerusakan pada buah.

Bagi Peneliti, penelusuran informasi dalam dokumen paten sangat bermanfaat untuk mengetahui apakah 
suatu ide atau hasil penelitian telah kadaluwarsa atau tidak sesuai dengan trend perkembangan teknologi dan 
kebutuhan pasar, serta untuk mengetahui apakah penelitian yang akan dilakukan merupakan duplikasi terhadap 
paten yang telah ada atau tidak. Manfaat lainnya dari informasi yang terkandung dalam dokumen paten secara 
umum adalah: menghindari pelanggaran terhadap paten pihak lain, menilai kelayakan lindung suatu invensi, 
mendapatkan gambaran atas strategi komersialisasi dari paten yang dihasilkan atau kompetitor di bidang sejenis, 
mengidentifikasi kemungkinan kerjasama, memanfaatkan teknologi-teknologi yang telah menjadi milik umum, 
dan mengetahui peneliti atau tenaga ahli di bidang tertentu (Setyowati, 2005).

Menurut Helmi, dkk (2007), dengan meningkatnya akses peneliti kepada sumber informasi, data paten 
seringkali dijadikan referensi untuk melakukan penelitian. Akan tetapi inteprestasi data paten sampai saat ini 
belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan output penelitian yang lebih kompetitif. Untuk itu perlu 
upaya menterjemahkan secara komprehensif data paten menjadi suatu informasi strategis yang dapat memberikan 
gambaran peluang dan ancaman pengembangan teknologi bidang terkait, serta potensi inovasinya.
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Pengkajian bertujuan untuk memperoleh gambaran/peta topik-topik penelitian terpilih bidang pascapanen 
pencegah pembusukan buah yang dapat diaplikasikan/dikembangkan di Indonesia, serta mendorong peningkatan 
produktivitas perlindungan invensi hasil penelitian, khususnya paten di bidang penanganan segar pascapanen 
sebagai pencegah pembusukan buah.

BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilakukan di Bogor, pada bulan April sampai Juni 2015. Metode yang digunakan adalah dengan 

penggalian data (data mining).Ruang lingkup data paten yang dianalisis adalah dalam kurun waktu 14 tahun 
terakhir (2000-2014). Proses penggalian data ini dibantu oleh aplikasi perangkat lunak komersial berbasis software 
berlisensi Matheo Patent. Tahapannya adalah sebagai berikut:
1. Mencari data paten melalui software Matheo Patent dengan menggunakan kata kunci Fruits (Buah).
2. Menyortir data berdasarkan negara dan inventor.
3. Menganalisis data menggunakan software matheo patent.
4. Menginteprestasi dan menganalisis secara deskriptis. 

Matheo Patent Software
Matheo Patent Software adalah perangkat lunak yang basis datanya berasal dari Espacenet (basis data 

lembaga pengelola HKI di Eropa ) dan USPTO (basis data lembaga pengelola HKI di Amerika Serikat). Dengan 
Matheo Patent memungkinkan pencarianpatendengan kata kunci: Judul, ringkasan, penemu, pemohon paten, 
nomor paten, kode klasifikasi. Kita dapat men-downloadinformasi secara otomatis semua tentang paten dan 
dokumen grafis, asli dari sampul paten atau dokumen lengkap sebagai PDF, TIFF, PNG, diantaranya: Bibliografi 
Data (aplikasi, prioritas, penemu dan nomor pelamar, kode klasifikasi, klaim utama, kutipan dokumen), Abstrak, 
Klaim, Deskripsi, Gambar (pdf, tiff dan png), INPADOC (status hukum, pembayaran, dll).

Proses penggalian data dengan menggunakan Matheo Patent akan menghasilkan output berupa:
1. Visualisasi data paten dunia
2. Analisis data secara otomatis
3. Grafik, matrik dan jaringan paten
4. Laporan secara otomatis

Ekspor data dalam format Excel dan word

HASIL DAN PEMBAHASAN

Trend Penelitian Tentang Produk Hortikultura Buah Berdasarkan Tahun
Selama jangka waktu 14 tahun terakhir ini, terdapat 2855 total paten terkait dengan dokumen paten dengan kata 

kunci ‘’buah’’ pada mesin pencarian matheo patent software. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan 
peningkatan jumlah paten terdaftar dan tersertifikasi dari tahun ke tahun sejalan dengan kebutuhan masyarakat 
dunia akan produk-produk inovatif di bidang pangan khususnya hortikultura buah dan semakin tinggi kesadaran 
masyarakat akan pentingnya arti kesehatan.

Mulai tahun 2010 hingga tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah paten terdaftar yang cukup signifikan, 
sehingga dapat diartikan bahwa penelitian ini banyak diminati oleh pasar. Pada tahun 2014 jumlah paten yang 
terdaftar sebanyak 737 paten dan merupakan jumlah tertinggi diantara tahun-tahun sebelumnya, disusul pada 
tahun 2013 sebanyak 633 paten, tahun 2012 sebanyak 597 paten, tahun 2011 sebanyak 350 paten dan tahun 2010 
terdapat 180 paten yang terdaftar.
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Gambar 1. Perkembangan Paten Tentang Produk Hortikultura Buah tahun 2000-2014

Trend Penelitian Tentang Produk Hortikultura Buah Berdasarkan Subyek Penelitian
Jika dilihat dari kelompok teknologi yang digunakan, lebih dari 50% teknologi dalam paten tersebut berasal 

dari kelompok chemistry (kimia) yaitu sebanyak 1.767 paten (54,79%). Oleh karena itu, dapat disimpulkanbahwa 
teknologi dalam bidang kimia merupakan teknologi yang banyak diminati untuk dikembangkan oleh para inventor. 
Berturut-turut selanjutnya diikuti oleh teknologi Mechanical Engineering (Teknik Mesin) (28,96%), Others field 
(Bidang lain) (6,79%), no sector (4,74%), instruments (Peralatan)(4,28%) dan electrical engineering (Teknik 
Elektro) (0,84%) seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.

Gambar 2. Data paten berdasarkan kelompok teknologi mulai tahun 2000-2014

Berdasarkan proses penggalian data yang memanfaatkan data sekunder matheo patent, dari kelompok 
teknologi chemistry terdapat 7 kategori teknologi yaitu: food chemistry, basic material chemistry, chemical 
engineering, pharmaceutical, biotechnology, organic fine chemistry, surface technology coating. Dari 7 kategori 
teknologi chemistry tersebut, paten di bidang food chemistry mempunyai jumlah paten terbanyak yaitu 1.163 paten 
(31,47%) disusul oleh kelompok teknologi mechanical engineering kategori other special machines sebanyak 
624 paten (16,89%). Jumlah paten terkecil pada kelompok teknologi chemistry terdapat pada kategori surface 
technology,coating yaitu 30 paten (0,81%).
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Gambar 3. Data paten berdasarkan kategori teknologi mulai tahun 1998-2014

Berdasarkan data pada Gambar 3,dapat diperoleh informasibahwa teknologi di bidang chemistry khususnya 
untuk Food Chemistry menjadi fokus bagi peneliti di tingkat dunia untuk mengembangkannya, mengingat akan 
tuntutan masyarakat akan kebutuhan bahan pangan khususnya produk buah yang sehat, aman dan tahan lama untuk 
dikonsumsi. Hal ini menjadikan prospek penelitian di bidang Food Chemistry menjanjikan untuk dikembangkan 
dan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan invensi yang sangat dibutuhkan masyarakat dan menarik 
minat sektor industri untuk memproduksinya. Dan tentu saja diperlukan perlindungan paten untuk melindungi 
invensi tersebut.

Gambaran Data Paten Terpilih Formulasi Bahan Pencegah Pembusukan Buah
Setelah dilakukan penggalian data yang dikhususkan terhadap data paten formulasi bahan pencegah 

pembusukan buah, diperoleh informasibahwa formulasi untuk mencegah pembusukan buah menggunakan 
bahan kimia, bahan organik, dan kombinasi dari keduanya. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk pencegah 
pembusukan buah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Formulasi Bahan Pencegah Pembusukan Buah dari Data Paten Terpilih

No Formulasi Bahan Mencegah busuk pada Sasaran Metode/Perlakuan
1 Salvia miltior rhiza, Chitosan 

oligosaccharide, salicylic acid
Buah dan sayuran Patogen pada buah dan 

sayur segar
Buah dan sayur 
dilapisi larutan

2 Pottasium sorbate, D-sodium 
isoascorbate, nisin, malic acid/
citic acid/snow pear acid

Buah dan sayuran Spora bakteri pada 
suhu kamar

Buah dilapisi larutan 
dengan perlakuan suhu 
rendah dan tekanan 
tinggi

3 Strain bakteri inokulan 
antibiological CCTCC 
M2014076, Na2SiO3, NaHCO3

Buah dan sayuran Bakteri antagonis 
biologis

Buah dan sayur 
dilapisi larutan

4 Trehalosa sorbitol, Vitamin C, 
Polylysine

Buah dan sayuran Membersihkan 
kotoran pada buah, 
menghambat respirasi, 
membersihkan bakteri 
pembusuk

Larutan dibuat dalam 
bentuk film cair untuk 
melapisi buah dan 
sayur

5 Ekstrak jarum pinus Buah Bargamot Bakteri Buah dilapisi larutan

6 Saccharomyces cerevisiae Anggur, stroberi Bakteri patogen Sterilisasi kimia
7 Agen antistaling, asam sitrat, 

gala-seminase guaiacum, 
astragalus polysaccharide, 
baicalein falvic acid

Buah Menjaga kesegaran 
buah

Buah dilapisi larutan
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No Formulasi Bahan Mencegah busuk pada Sasaran Metode/Perlakuan
8 Salicylic acid, ekstrak 

tumbuhan
Buah Loquat Kerusakan dingin dan 

menjaga kesegaran
Buah dilapisi larutan

9 Kojic acid, phytic acid Buah Menjaga kesegaran 
buah

Buah dilapisi larutan

10 Tea seed oil, chitosan 
oligosaccharide

Buah Patogen Buah dilapisi larutan

11 Senyawa aktif fungisida Buah Jamur fitopatogenik Buah dilapisi larutan
12 Hydrophobic component: 

natural wax/vegetable oil, 
alkali agent

Buah Menjaga kesegaran 
buah

Buah dilapisi larutan

13 Micronutrient, macronutrient, 
carbohydrate, inorganic acid, 
organic acid, salt, amino acid, 
biocide, vegetal hormone

Buah Penyakit pada buah 
segar

Buah dilapisi larutan

14 Minyak kayu manis cassia Buah Kesemek, 
stroberi, mandarin

Jamur patogen Buah dilapisi larutan

15 Ekstrak tumbuhan, garam 
fosfit, fungisida (phosphonate 
family: ethyl phosphonic acid)

Buah Perlindungan 
pascapanen (jamur)

Buah dilapisi larutan

16 Ethyl ester, asam lemak 
biji rape, ethanol, glycerol, 
medical paraffin oil, sodium 
bicarbonate

Buah Apel Jamur Buah dilapisi larutan

17 Ekstrak Dioscorea quinqueloba Buah Jeruk Bakteri Buah dilapisi larutan

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1 diatas, dapat digambarkan bahwa inovasi yang berkembang 
di bidang formulasi bahan pencegah pembusukan buah sudah mengalami perkembangan yangsignifikan, dilihat 
dari keanekaragaman formulasi bahan yang digunakan baik itu dari bahan kimia, organik, maupun campuran 
dari keduanya, dan metode serta perlakuan yang digunakan untuk membuat bahan tersebut menunjukkan bahwa 
para inventor di tingkat dunia menaruh minat untuk terus menemukan inovasi-inovasi di bidang formulasi bahan 
pencegah pembusukan buah.

Hal ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para peneliti di Indonesia untuk menemukan inovasi-
inovasi baru di bidang formulasi bahan pencegah pembusukan buah yang lebih ramah lingkungan serta aman bagi 
kesehatan. Mengingat pula Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati yang bisa di explore lebih banyak lagi 
oleh peneliti untuk menemukan inovasi formulasi bahan pencegah pembusukan buah dari bahan yang lebih alami 
yang bersumber dari keanakeragaman hayati Indonesia. Karena dari tabel 1 diatas, formulasi bahan pencegah 
pembusukan buah bisa diciptakan dari ekstrak tumbuhan, minyak nabati tumbuhan. Dan akan lebih baik lagi 
bila invensi tersebut dipatenkan sehingga bisa diserap oleh sektor industri dan akan lebih banyak memberikan 
manfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk buah segar yang aman bagi kesehatan dan juga 
ramah lingkungan. Disamping itu juga akan banyak memberikan keuntungan bagi petani buah untuk meningkatkan 
pemasarannya karena produknya bisa bertahan lama sehingga bisa memperluas jaringan distribusi pemasaran 
produk buah tersebut.

Perkembangan Paten Formulasi Pencegah Pembusukan Buah di Indonesia
Perkembangan paten formulasi pencegah pembusukan buah di Indonesia masih belum berkembang dengan baik.

Hal ini terlihat dari terbatasnya jumlah paten yang di daftarkan untuk bidang tersebut.Dari hasil penelusuran paten di 
website Ditjen HKI ditemukan 1 paten yang terkait dengan formulasi bahan pencegah pembusukan buah yaitu paten 
no W00200503277 dengan judul paten LIGAN RESEPTOR KANABINOID DAN PENGGUNAANNYA yang di 
daftarkan oleh PFIZER PRODUCTS INC. (US). Dimana formulasi bahan yang digunakan menggunakan ekstrak 
lengkuas dan daun sirih untuk menghambat pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum dan bakteri Pseudomonas 
solanacearum pada buah pisang.Sedangkan di lingkup Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, telah 
didaftarkan perlindungan paten atas invensi formulasi pencegah pembusukan buah cabai dengan no pendaftaran 
P00201405291 dan Formula bahan pembusukan buah salak dengan no pendaftaran P00201504006.

Tabel 1. Formulasi Bahan Pencegah Pembusukan Buah dari Data Paten Terpilih (lanjutan)
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Dengan sangat terbatasnya paten formulasi bahan pencegah pembusukan buah dapat menjadi peluang yang 
besar bagi para peneliti di litbang pemerintah atau swasta untuk menemukan inovasi baru atau mengembangkan 
inovasi yang sudah ada yang mempunyai nilai kebaruan di bidang tersebut serta untuk dapat dipatenkan agar 
manfaat yang di dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat.

KESIMPULAN
Publikasi paten dunia di bidang pangan khususnya hortikultura buah terus meningkat setiap tahunnya, 

formulasi bahan pencegah pembusukan buah berdasarkan data paten terpilih paling banyak menggunakan bahan 
kimia, organik dan campuran dari keduanya.

Perkembangan paten formulasi bahan pencegah pembusukan buah di Indonesia masih sangat terbatas dan 
tidak berkembang.Oleh karena itu peluang pengembangan formulasi bahan pencegah pembusukan buah masih 
sangat terbuka luas di Indonesia, dan perlu untuk di tindak lanjuti oleh peneliti-peneliti di litbang pemerintah 
ataupun swasta.

Gambaran pemetaan penelitian pasca panen pencegah pembusuk buah dapat menjadi referensi ide-ide 
pemikiran inovatif untuk mengembangkan invensi sejenis yang ada dengan mempertimbangkan penyesuaian 
sumberdaya riset yang ada.
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Asap Cair sebagai Disinfektan untuk Peningkatan Daya Simpan Buah 
Pepaya Callina

Ketty Suketi*, Winarso Drajad Widodo, dan Anis Aziz
Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

Jl. Meranti, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680, Indonesia

ABSTRACT
Papaya fruit included fruits that are easily damaged and have a short shelf life. Proper postharvest handling 

techniques can extend the shelf life of the fruit. Use of liquid smoke can be an alternative in postharvest handling 
to increased fruit shelf life. This research aims to determine the effect of liquid smoke as a disinfectant to extend 
the shelf life and maintain the quality of papaya fruit Callina. This research was conducted at Mekarsari Garden, 
Rancabungur Sub-district, Bogor Regency from January to June 2017. Postharvest test was conducted in Pascapanen 
laboratory, Department of Agronomy and Horticulture, Faculty of Agriculture, IPB May 2017 to June2017. The 
experiment design used was Randomized Complete Block Design (RCBD) with 6 treatments and 3 repetitions, 
that is addition of liquid smoke with a concentration of 0% (control) (A0), 1% (A1), 2% (A2), 3% (A3), 4% (A4), 
and 10% hypochlorite as comparison (A5). The results showed that the addition of liquid smoke affects the length 
of shelf life. The treatment of liquid smoke with a concentration of 4% is the longest shelf life of 12.83 days after 
harvest (HSP). Liquid smoke treatment does not affect the physical quality and chemical quality of papaya fruit. 

Keywords: liquid smoke, physical quality, chemical quality, shelf life.

PENDAHULUAN
Pepaya tergolong buah yang banyak diminati masyarakat. Buah pepaya memiliki kandungan vitamin A, 

vitamin C dan mineral kalsium yang cukup tinggi (BPTBT, 2008). Kebutuhan masyarakat terhadap buah pepaya 
mengakibatkan tingginya minat masyarakat terhadap buah pepaya yang mendorong produksi di berbagai daerah di 
Indonesia, dalam lima tahun terakhir rata-rata produksi buah pepaya mencapai 858 062 ton (BPS, 2016).

Permasalahan masa simpan buah pepaya yang pendek, dan gangguan penyakit pada pascapanen buah pepaya 
dapat menurunkan kualitas buah pepaya. Menurut Prabawati et al. (1991), penyakit pascapanen yang banyak 
menginfeksi buah pepaya adalah penyakit antraknosa yang disebabkan oleh Colletotrichum gloeosporioides dan 
penyakit busuk buah Rhizopus. Sehingga diperlukan suatu metode pemanenan dan penanganan pascapanen yang 
dapat menjadikan masa simpan buah pepaya yang lebih panjang. Salah satu metode pemanenan ialah dengan 
metode satuan panas (heat unit). Metode satuan panas mempertimbangkan energi panas yang dibutuhkan tanaman 
mulai dari bunga antesis hingga buah dipanen. 

Penanganan pascapanen buah saat ini sudah banyak digunakan untuk meningkatkan daya simpan dan 
mempertahankan penampilan buah. Penelitian sebelumnya penambahan bahan kimia sintetik digunakan sebagai 
bahan tambahan untuk pencucian buah. Namun bahan kimia dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Asap 
cair dari tempurung kelapa dapat dijadikan pilihan alternatif untuk mengendalikan pertumbuhan cendawan, 
memperpanjang masa simpan dan mempertahankan kualitas buah. Hasil penelitian Retnowati (2007) asap cair 
dengan konsentrasi 1% yang diaplikasikan sebagai disinfektan pada penanganan pascapanen buah pepaya varietas 
IPB-3 terbukti mampu menghambat serangan penyakit antraknosa yang disebabkan oleh cendawan Colletotrichum 
gloeospoiroides, sehingga dapat mempertahankan mutu dan memperpanjang masa simpan buah. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dan mengetahui konsentrasi bahan pencuci asap cair yang 
efektif sebagai disinfektan untuk memperpanjang masa simpan buah pepaya Callina.

BAHAN DAN METODE
Penandaan bunga pepaya Callina dilaksanakan di kebun pepaya milik petani di Mekarsari, kecamatan 

Rancabungur, Bogor pada bulan Januari 2017 hingga Juni 2017 dan pengujian pascapanen dilaksanakan pada 
bulan Mei 2017hingga Juni 2017 di Laboratorium Pascapanen, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas 
Pertanian IPB Darmaga, Bogor. Bahan yang digunakan adalah buah pepaya Callina dari kebun Mekarsari, 
Rancabungur yang dipanen pada satuan panas 2 100⁰C-2 200⁰C, asap cair PT. Madinah Sleman Yogyakarta, 
larutan hipoklorit, larutan Iodine 0.01 N, NaOH 0.1 N, air, phenolphthalein, dan aquades. Alat yang digunakan 
antara lain termometer, penetrometer, handrefractometer, kosmotektor, timbangan analitik, labu erlenmeyer, 
buret, label, alat tulis, toples dan kamera.
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Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT), dengan 
enam perlakuan, yaitu penambahan asap cair dengan konsentrasi 0% (kontrol)(A0), 1%(A1), 2%(A2), 3%(A3), 
4%(A4) dan 10% hipoklorit sebagai pembanding (A5). Percobaan dilakukan dengan 3 ulangan dan jumlah satuan 
percobaan adalah 18 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan terdiri dari 2 buah pepaya sehingga terdapat 36 
buah pengamatan. Model statistik yang digunakan adalah:

Yij = μ + τi+ βj +εij
Keterangan: 
Yij : Nilai pengamatan pada faktor penambahan asap cair ke-i, dan ulangan ke-j
μ : Rataan umum
τi : Pengaruh utama faktor penambahan asap cair taraf ke-i
βj : Pengaruh ulangan ke-j 
εij : Pengaruh galat pada faktor penambahan asap cair ke-i dan ulangan ke-j

Persiapan awal yang dilakukan adalah penandaan bunga pepaya Callina, yang dilakukan pada saat bunga 
antesis pada pohon hermafrodit yang berumur ±15 bulan, dengan populasi 253 pohon pepaya. Buah pepaya 
Callina dipanen pada satuan panas 2 100⁰C-2 200⁰C. Buah yang sudah dipanen dibungkus dengan koran lalu 
dimasukkan dalam kardus. Buah diangkut ke Laboratorium Pascapanen, Departemen Agronomi dan Hortikultura, 
kemudian buah dicuci dengan air mengalir dan dikering anginkan. Buah yang sudah kering direndam dengan asap 
cair asap cair yang berbeda yaitu konsentrasi 1%(A1), 2%(A2), 3%(A3) dan 4%(A4). Setiap perlakuan dilakukan 
pengulangan sebanyak enam kali. Pepaya direndam dalam asap cair selama 30 menit. Buah pepaya yang telah 
diberi perlakuan tersebut ditiriskan kemudian dipisahkan untuk mempermudah dalam pengamatan. Buah pepaya 
yang diberi perlakuan hipoklorit digunakan sebagai pembanding. Buah dicuci menggunakan natrium hipoklorit 
10% dengan cara melarutkan 10 ml ditera sampai 100 ml air sebagai desinfektan, dicelupkan selama 30 menit. 
Buah yang sudah diberikan perlakuan diletakkan di atas kertas koran dan dikering-anginkan. 

Pengamatan mengacu pada penelitian Suketi et al. (2010), Taris et al.(2014), Sujiprihati dan Suketi (2014), 
Mushoffi (2013), Sugito (2014) dan Putri (2015). Peubah yang diamati, yaitu (1) suhu harian rata-rata, yaitu 
pencatatan suhu harian dengan cara memasang termometer maksimum–minimum di lapangan, (2) susut bobot, 
menimbang buah pepaya setelah panen (bobot awal) dan pada saat buah matang (bobot akhir), (3) warna 
kulit, dilakukan hingga kulit buah mencapai skala warna 6, (4) kekerasan kulit dan daging buah menggunakan 
penetrometer, kekerasan buah diukur pada tiga bagian buah yaitu: ujung, pangkal dan tengah buah,(5) laju 
respirasi menggunakan kosmotektor dilakukan dengan cara memasukkan buah pepaya kedalam wadah tertutup dan 
diinkubasi selama 3 jam, (6) padatan terlarut total (PTT) dengan mengambil perasan daging buah dan meneteskan 
sari buah pada lensa handrefractometer, (7) asam tertitrasi total (ATT), buah yang diekstraksi 25 g dimasukkan 
kedalam labu takar, kemudian diencerkan dengan 100 ml aquades disaring dan diberi 2-3 tetes indikator fenolftalin, 
kemudian dititrasi dengan NaOH 0,1 N hingga larutan berubah menjadi warna merah muda stabil, (8) vitamin C, 
bahan 25 g daging buah dimasukkan ke dalam labu takar ditera dengan menambahkan aquades sampai 100 ml, 
lalu disaring dan diberi 3 tetes indikator larutan amilum kemudian dititrasi dengan Iodine sampai berwarna biru 
tua stabil; dan (9) uji organoleptik, dilakukan pada buahyang sudah mencapai stadia warna 6 dengan melakukan uji 
hedonik (kesukaan) 10 orang panelis untuk mengetahui sejauh mana konsumen menerima perubahan sifat fisik dan 
kimia buah pepaya selama penyimpanan, dengan skor 1–4. Kriteria penilaiannya adalah (1) tidak suka, (2) biasa 
saja, (3) suka, (4) sangat suka. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan dengan 
menggunakan uji F pada taraf nyata α=5% dan uji lanjut BNJ pada taraf nyata α=5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Skala Warna dan Umur Simpan
Konsumen dalam memilih buah pepaya, biasanya dengan menilai penampilan visual. Penilaian visual yang 

pertama kali dilihat oleh konsumen adalah warna kulit buah. Oleh karena itu warna kulit buah pepaya dapat 
dijadikan sebagai salah satu parameter mutu dan menduga umur simpan buah pepaya. Umur simpan buah pepaya 
diamati mulai dari 0 Hari Setelah Panen (HSP) hingga buah mencapai stadia warna 6 atau buah sudah tidak layak 
konsumsi (Tabel 1).
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Tabel 1. Umur simpan papaya pada kematangan stadia 1 sampai stadia 6

Perlakuan
Umur simpan (HSP)

Stadia 1 Stadia 2 Stadia 3 Stadia 4 Stadia 5 Stadia 6
Kontrol
Hipoklorit
Asap Cair 1%
Asap Cair 2%
Asap Cair 3%
Asap Cair 4%

4.33
4.67
4.33
4.33
4.33
4.33

6.17
6.17
6.17
6.17
6.50
6.00

7.50
7.17
7.83
7.33
8.33
7.33

8.83a
7.83b
9.17a
8.33a
9.33a
9.16a

9.83d
8.33cd
10.67bc
11.00b
11.00b
11.67a

-
-

11.67b
12.00b
12.00b
12.83a

Keterangan: angka yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang sama berbeda nyata menurut BNJ pada taraf α = 5%, 
HSP = hari setelah panen

Berdasarkan hasil penelitian, buah pepaya semua perlakuan mengalami perubahan skala warna 2 atau terdapat 
semburan kuning rata-rata pada hari ke- 6 (Tabel 1). Perlakuan mempengaruhi perubahan warna kulit buah pada 
stadia 4, stadia 5 dan stadia 6. Penambahan asap cair mengalami perubahan warna yang lebih lama dibandingkan 
dengan kontrol dan hipoklorit. Perlakuan kontrol dan hipoklorit hanya mencapai stadia warna 5 yaitu buah 75% 
berwarna kuning. Buah pepaya Callina yang diberi perlakuan hipoklorit hanya bertahan sampai 8 HSP dan memiliki 
penampilan buah yang kurang menarik (Tabel 2), hal ini bisa disebabkan penambahan konsentrasi hipoklorit yang 
berlebihan dapat merusak buah secara fisik. 

Perlakuan kontrol memiliki masa simpan yang lebih singkat dibandingkan dengan perlakuan asap cair, 
yaitu rata-rata mencapai 9.83 HSP (Tabel 1). Menurut Simson and Straus (2010) buah yang tidak diberi pelapis 
akan mengalami transpirasi dan respirasi yang lebih tinggi sehingga metabolisme buah berjalan dengan cepat. 
Metabolisme buah akan mempengaruhi kecepatan kerusakan pada buah dan mempengaruhi umur simpan buah. 
Perubahan warna kulit buah menurut Pantastico (1986) merupakan tanda kematangan pertama pada buah, 
kandungan klorofil buah yang sedang masak lambat laun akan berkurang; pada umumnya sejumlah warna hijau 
tetap terdapat pada buah, terutama dalam jaringan bagian-bagian dalam buah. 

Tabel 2. Perubahan stadia warna kematangan pepaya Callina pada setiap perlakuan

Perlakuan
Stadia Warna Kematangan

1 2 3 4 5 6

Kontrol

 

Bahan Rusak

Hipoklorit

 

Bahan Rusak

Asap cair1%
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Perlakuan
Stadia Warna Kematangan

1 2 3 4 5 6

Asap cair 2%

 

Asap Cair 3%

 

Asap Cair 4%

 
Keterangan : Stadia warna kematangan kulit buah pepaya (1) hijau; (2) hijau dengan sedikit kuning; (3) hijau kekuningan; (4) 

kuning lebih banyak dari hijau; (5) kuning dengan ujung hijau; (6) kuning penuh.

Buah pepaya Callina dengan perlakuan kontrol dan hipoklorit menunjukkan adanya gejala serangan penyakit, 
yaitu munculnya bulatan kecil akhirnya buah akan menjadi busuk (Tabel 2), sehingga perlakuan hipoklorit 
memiliki masa simpan buah terpendek yaitu 8 HSP. Sedangkan perlakuan kontrol hanya mecapai stadia warna 5 
dengan keadaan buah yang terserang cendawan Colletrotichum gloeosporioides (Penz) Sacc. dan busuk Rhizopus 
yang mengakibatkan buah menjadi busuk. Menurut Pantastico (1986) penyakit antraknosa merupakan penyakit 
laten pada buah-buahan dan akan tampak nyata bila buah menjadi matang. Cendawan ini memiliki tubuh buah 
(aservulus) berbentuk piring dangkal. Konidium oval sampai memanjang, agak melengkung dan dalam jumlah 
banyak berwarna kemerahan. Busuk Rhizopus menurut Martoredjo (2010) penyebab penyakit busuk Rhizopus 
yang umum adalah Rhizopus stolonifer dan R.arrhizus Ficher, kedua jamur ini tumbuh cepat. Semula berwarna 
putih, selanjutnya menjadi kelabu gelap sampai hitam dan akhirnya buah akan lunak dan kebasahan. 

Asap cair dapat mengurangi serangan cendawan pada buah. Penambahan asap cair pada konsentrasi 1%, 
2%, dan 3% mengalami perubahan warna kulit buah stadia 6 (100% kuning) rata-rata hari ke- 12 setelah panen. 
Buah pepaya Callina yang diberi penambahan asap cair konsentrasi 4% merupakan masa simpan terlama yaitu 
12.83 HSP (Tabel 1). Perlakuan ini serupa dengan hasil penelitian Retnowati (2007) bahwa penambahan asap 
cair pada buah pepaya IPB 3 dengan konsentrasi 1%, sudah dapat menghambat atau membunuh cendawan 
Colletrotichum gloeosporioides yang menyebabkan busuk pada buah pepaya, sehingga masa simpan yang lebih 
lama dibandingkan dengan kontrol. Menurut Yuwanti (2005) perlakuan pengawet bandeng presto dengan asap 
cair dapat memperpanjang masa simpan produk dengan mencegah kerusakan akibat aktivitas mikroba perusak dan 
pembusuk, dan juga dapat melindungi konsumen dari penyakit karena aktivitas mikroba patogen. Senyawa yang 
mendukung sifat antimikroba dan antioksidan dalam asap cair adalah fenol dan asam.

Laju Respirasi
Buah pepaya merupakan buah klimaterik. Setelah pemanenan buah pepaya akan mengalami kematangan yang 

mengakibatkan laju respirasi yang tinggi. Laju respirasi buah pepaya Callina dari semua percobaan menunjukkan 
pola klimakterik yang bervariasi setiap harinya (Gambar 1). Perlakuan penambahan asap cair konsentrasi 2% dan 
4% mengalami puncak respirasi pada 9 HSP.

Hasil perlakuan kontrol buah pepaya Callina mengalami laju respirasi yang lebih tinggi pada 0 HSP, yaitu 
sebesar 270.89 ml CO2/kg/jam dibandingkan dengan buah yang diberikan bahan penambahan hipoklorit dan asap 
cair, perlakuan kontrol mencapai puncak klimakterik 8 HSP (Gambar 1), sehingga perlakuan kontrol memiliki 
umur simpan yang pendek yaitu hanya tahan pada 9.83 HSP (Tabel 1). Menurut pantastico (1986) laju respirasi 
yang tinggi biasanya disertai oleh umur simpan yang pendek.

Tabel 2.  Perubahan stadia warna kematangan pepaya Callina pada setiap perlakuan (lanjutan)
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Gambar 1. Laju respirasi buah pepaya Callina selama penyimpanan

Perlakuan kontrol sesudah hari ke- 9 setelah panen mengalami peningkatan laju respirasi yang cukup tinggi 
yaitu 344.82 ml CO2 /kg/jam, begitu pula dengan perlakuan hipoklorit mengalami peningkatan laju respirasi pada 
hari ke- 8 setelah panen yaitu sebesar 201.14 ml CO2 /kg/jam. Berdasarkan hasil penelitian Nurjanah (2002) selama 
proses pemasakan buah klimaterik, produksi gas CO2 cenderung meningkat dan mencapai titik puncak tertentu, 
kemudian menurun setelah proses pemasakan tersebut selesai. Kenaikan produksi CO2 dan etilen yang tajam 
setelah mengalami puncak laju respirasi, mungkin disebabkan karena adanya mikroorganisme yang terdapat pada 
buah. Sehingga dapat meningkatkan produksi etilen dan akhirnya akan mempercepat proses pemasakan karena 
hormon tersebut. Begitu pula dengan hasil penelitian Hayati (2013) salak yang terserang cendawan mengalami 
perubahan nilai CO2 lebih tinggi dibandingkan dengan buah yang tidak terserang cendawan.

Asap cair yang diaplikasikan pada buah pepaya Callina mengalami puncak respirasi yang berbeda-beda. Asap 
cair konsentrasi 1% mengalami puncak respirasi hari ke- 11 setelah panen, konsentrasi 3% mengalami puncak 
respirasi pada hari ke- 10 setelah panen, sedangkan pada konsentrasi 2% dan 4% mengalami puncak respirasi pada 
hari ke- 9 setelah panen.Perlakuan asap cair konsentrasi 4% memiliki laju respirasi terendah pada 0 HSP sebesar 
137.85 ml CO2/kg/jam. Asap cair digunakan sebagai pelapis pada permukaan buah pepaya dapat menghambat 
proses respirasi pada tingkat yang sangat rendah dibandingan perlakuan kontrol. Menurut Restuati (2008) respirasi 
yang rendah dapat mengakibatkan pemecahan pati termasuk gula berjalan lambat sehingga semakin rendah 
respirasi buah maka proses kematangan buah semakin lambat.

Mutu Fisik
Mutu fisik buah pepaya yang berkualitas merupakan keinginan setiap konsumen. Mutu fisik yang diamati 

meliputi susut bobot, kekerasan kulit buah, dan kekerasan daging buah. Data hasil susut bobot, kekerasan kulit 
buah, dan kekerasan daging buah pada skala warna 6 disajikan pada Tabel 3. Perlakuan kontrol dan hipoklorit 
tidak dilakukan uji mutu fisik, karena buah busuk sebelum stadia 6 sehingga buah tidak layak konsumsi dan tidak 
layak untuk dilakukan pengujian mutu fisik.

Tabel 3. Mutu fisik pepaya Callina

Perlakuan Susut Bobot (%) Kekerasan kulit buah
(mm/g/detik)

Kekerasan daging buah 
(mm/g/detik)

Asap Cair konsentrasi 1%
Asap Cair konsentrasi 2%
Asap Cair konsentrasi 3%
Asap Cair konsentrasi 4%

14.71
18.65
12.31
8.82

0.18
0.17
0.12
0.12

0.28
0.28
0.26
0.22

Selama penyimpanan bobot buah mengalami penurunan untuk semua perlakuan. Perlakuan beberapa 
konsentrasi asap cair tidak mempengaruhi susut bobot buah pepaya Callina. Susut bobot perlakuan asap cair 
berkisar 8.82 – 18.62%. Tetapi dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa perlakuan penambahan asap cair dengan 
konsentrasi 4% merupakan susut bobot terendah dibandingkan dengan susut bobot perlakuan lainnya, yaitu 8.82%. 
Menurut penelitian Retnowati (2007) penambahan asap cair memberikan pengaruh terhadap susut bobot, susut 
bobot yang diberi perlakuan asap cair lebih rendah dibandingkan dengan kontrol, hal ini disebabkan adanya lapisan 
pada kulit buah yang menghambat laju respirasi dan transpirasi pada buah pepaya. Menurut Pantastico (1986) 
susut bobot disebabkan karena terurainya glukosa menjadi CO2 dan air selama proses respirasi. Berkurangnya 
kandungan air menimbulkan perubahan pada produk yang disimpan, yaitu penampakan, tekstur, dan bobotnya. 
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Sedangkan menurut Sutrisno et al. (2008) penyebab utama susut bobot buah adalah terjadinya proses respirasi dan 
transpirasi pada buah. Proses respirasi dan tranpirasi menyebabkan terjadinya perubahan fisikokimia yang berupa 
penyerapan dan pelepasan air ke lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian perlakuan asap cair dengan konsentrasi 1%, 2%, 3% dan 4% tidak mempengaruhi 
kekerasan kulit dan daging buah (Tabel 3). Hasil penelitian Retnowati (2007) penambahan konsentrasi asap cair 
1% dapat mempertahankan nilai kekerasan pada buah dibandingkan kontrol, dengan kata lain asap cair berfungsi 
sebagai pengawet. Menurut Simson and Straus (2010) buah tanpa pelapisan kurang mampu menahan proses 
metabolisme selama penyimpanan sehingga terjadi proses pembongkaran protopektin menjadi pektin yang larut 
lebih cepat. Menurut hasil penelitian Acuna dan Mitcham (2008) penurunan kekerasan pada buah pir disebabkan 
oleh meningkatnya produksi etilen dan suhu yang tinggi. Kelunakan buah juga diikuti dengan perubahan rasa dan 
aroma buah.

Mutu Kimia
Kualitas buah pepaya tidak hanya dilihat dari visual saja, tetapi komposisi pada buah pepaya menjadi penting 

diamati karena berhubungan dengan rasa dan mutu buah. Kriteria mutu kimia yang diamati adalah PTT, ATT, 
rasio PTT/ATT, dan kandungan vitamin C buah (Tabel 4). Perlakuan kontrol dan hipoklorit tidak dilakukan uji 
mutu kimia, karena buah busuk sebelum stadia 6 sehingga buah tidak layak konsumsi dan tidak layak untuk 
dilakukan pengujian mutu kimia. 

Tabel 4. Mutu kimia buah pepaya Callina pada skala warna 6

Perlakuan PTT (oBrix) ATT (%) Rasio PTT/
ATT

Kandungan vitamin C 
(mg/100 g)

Asap Cair konsentrasi 1%
Asap Cair konsentrasi 2%
Asap Cair konsentrasi 3%
Asap Cair konsentrasi 4%

6.67
6.93
7.10
7.27

0.18
0.20
0.16
0.17

37.46
34.90
44.48
42.48

84.36
64.77
70.28
80.18

Hasil penelitian menunjukkan perlakuan beberapa konsentrasi asap cair pada buah pepaya Callina tidak 
mempengaruhi padatan terlarut total (PTT), asam tetritasi total (ATT), rasio PTT/ATT dan vitamin C. Buah pepaya 
Callina dengan perlakuan asap cair memiliki kandungan PTT 6.67 – 7.27 oBrix, ATT 0.16 – 0.18% dan vitamin 
C 64.77 – 84.36 mg/100g (Tabel 4). Menurut pantastico (1986) dengan meningkatnya pemasakan, kandungan 
total naik cepat dengan timbulnya glukosa dan fruktosa. Kenaikan gula secara mendadak dapat digunakan sebagai 
petunjuk kimia bahwa terjadi kemasakan. konsentrasi gula total, munculnya glukosa dan fruktosa, dan stabilisasi 
pertumbuhan dapat digunakan sebagai tolok ukur kemasakan buah. Berdasarkan hasil penelitian Retnowati (2007) 
perlakuan asap cair konsentrasi 1% mampu mempertahankan nilai padatan terlarut total buah, hal ini menunjukkan 
bahwa asap cair dapat memperlambat metabolisme jaringan buah dan proses pematangannya menjadi lama. 
Menurut hasil penelitian Suketi et al. (2010) PTT pada buah pepaya Callina sebesar 10.33 oBrix.

Perbedaan PTT hasil percobaan pada penelitian ini dengan hasil penelitian Suketi et al. (2010) bisa disebabkan 
karena pemeliharaan di kebun pepaya tempat percobaan tidak sesuai Standard Operational Procedure, yaitu 
pupuk organik yang digunakan pada kebun percobaan sebesar 9 kg/tanaman dan pupuk anorganik NPK mutiara 1 
kg/tanaman. Oleh sebab itu, diduga kandungan PTT dalam buah pepaya Callina yang dihasilkan tidak maksimal. 
Menurut Menegristek (2001) kandungan PTT berkaitan dengan kemampuan unsur fosfat merubah gelombang 
cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat. Faktor cahaya mempengaruhi proses fotosintesis sehingga 
menghasilkan karbohidrat, dengan cahaya optimum dan hasil fotosintesis maksimum. Menurut Sujiprihati dan 
Suketi (2014) saat penanaman pohon pepaya diberikan pupuk organik ±20 kg per tanaman. Pupuk organik diberikan 
setiap 4 bulan dengan dosis yang sama pada saat penanaman. Menurut Sobir (2009) pemupukan anorganik pada 
buah pepaya dilakukan setiap 3 bulan sekali, masing-masing pohon diberi pupuk urea sebanyak 70 g, SP-36 200 
g, dan KCl 50 g.

Perlakuan asap cair tidak mempengaruhi ATT buah pepaya Callina. Penambahan asap cair dengan konsentrasi 
1% memiliki ATT sebesar 0.18%, ATT asap cair dengan konsentrasi 2% sebesar 0.20%, asap cair konsentrasi 3% 
sebesar 0.16% dan penambahan asap cair dengan konsentrasi 4% memiliki ATT sebesar 0.17%. Menurut Suketi et 
al. (2010a) pepaya Callina mengandung asam tetritasi total sebesar 0.135%. Menurut Pantastico (1986) perubahan 
keasaman selama penyimpanan dapat berbeda-beda sesuai tingkat kemasakan. 

Asap cair tidak mempengaruhi rasio PTT/ATT. Kandungan rasio PTT/ATT berkisar 34.90 – 44.48. Menurut 
penelitian Mukdisari (2015) perlakuan pelapisan lilin lebah pada pepaya Callina dapat menghambat respirasi 
sehingga menyebabkan kandungan asam pada buah lebih tinggi. Kandungan asam yang tinggi menyebabkan rasio 
PTT/ATT buah yang diberi perlakuan pelapisan lilin lebah lebih kecil. Menurut Sugiarto et al. (1991) keseimbangan 
antara rasa manis dan asam merupakan hal yang penting dalam menentukan selera konsumen, semakin tinggi nilai 
rasio PTT/ATT menunjukan buah yang semakin manis.
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Perlakuan asap cair tidak mempengaruhi kandungan vitamin C. Selama percobaan rata-rata curah hujan 275.1 
mm, suhu rata-rata sebesar 26.23º C dan kelembapan 79 %. Menurut penelitian Nora (2016) yang dilaksanakan 
bulan Februari-Juni di kebun Mekarsari, Kecamatan Rancabungur pada elevasi 175 m dpl, rata-rata curah hujan 
503.8 mm dan suhu 26.4º C kandungan vitamin C pada pepaya Callina terendah pada satuan panas 2 100º C hari 
sebesar 43.80 mg/100 g bahan. Hasil penelitian yang dilakukan Suketi et al. (2010) mengemukakan bahwa pepaya 
IPB 9 memiliki kandungan vitamin C sebesar 78.61 mg/100 g. Berdasarkan hasil penelitian Lee dan Kader (2000) 
kandungan vitamin C pada buah dan sayuran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perbedaan genotip, 
kondisi iklim pra panen dan praktik budaya, metode pemanenan, dan prosedur penanganan pascapanen. Semakin 
tinggi intensitas cahaya selama musim tanam, semakin besar kandungan vitamin C dalam jaringan tanaman. 
Sehingga menghasilkan vitamin C yang berbeda.

Uji Organoleptik
Uji organoleptik dilakukan terhadap aroma, kekerasan, dan rasa daging buah selama penyimpanan. Uji 

organoleptik akan sangat bervariasi hasilnya karena setiap orang mempunyai kepekaan indra yang berbeda-beda. 

Tabel 5. Uji organoleptik buah pepaya Callina pada stadia 6

Perlakuan
Uji Organoleptik

Aroma Rasa Tekstur Keseluruhan
Asap Cair konsentrasi 1%
Asap Cair konsentrasi 2%
Asap Cair konsentrasi 3%
Asap Cair konsentrasi 4%

2.57
2.53
2.37
2.30

2.47
2.20
2.73
2.27

 2.23
 2.33
 2.02
 2.22

2.42
2.73
2.77
2.70

Hasil organoleptik aroma buah pepaya Callina menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi asap cair pada 
pepaya Callina tidak mempengaruhi aroma, sehingga tidak mempengaruhi penilaian panelis terhadap aroma 
asapnya (Tabel 5). Hasil penelitian Retnowati (2007) penggunaan asap cair dengan konsentrasi yang tinggi yaitu 
10% meninggalkan aroma asap yang tajam, sehingga mengurangi tingkat kesukaan panelis bahkan cenderung 
sangat tidak disukai. Senyawa yang paling menentukan aroma asap adalah fenol yang memiliki aroma keras dan 
tidak enak.

Penilaian panelis terhadap rasa buah pepaya tidak berbeda terhadap semua perlakuan, penilaian panelis 
berkisar antara 2.20–2.73 yang artinya panelis dapat menerima buah pepaya Callina yang diberi perlakuan asap cair 
dengan konsentrasi 1%, 2%, 3% dan 4% (Tabel 5). Rasa merupakan salah satu parameter yang sangat berpengaruh 
pada tingkat kesukaan panelis ketika mengkonsumsi buah. Menurut Pantastico (1986) buah pepaya yang matang 
dan memiliki rasa manis sangat disukai oleh kebanyakan konsumen. Pematangan biasanya meningkatkan jumlah 
gula sederhana yang memberi rasa manis, penurunan asam-asam organik dan senyawa-senyawa fenolik yang 
mengurangi rasa sepet dan masam. Flavor pada buah merupakan kombinasi rasa (manis, asam, sepet), dan bau 
(zat atsiri). 

Nilai organoleptik terhadap tekstur untuk setiap perlakuan berkisar 2.02–2.33, yang artinya semua perlakuan 
asap cair untuk konsentrasi 1%, 2%, 3% dan 4% masih dapat diterima oleh panelis. Tingkat kesukaan panelis 
terhadap nilai keseluruhan buah pepaya berkisar 2.42–2.77 (Tabel 5). Asap cair dengan konsentrasi 1%, 2% , 
3% dan 4% dapat diterima oleh panelis. Menurut pantastico (1986) berkurangnya kandungan air menimbulkan 
perubahan pada produk yang disimpan, yaitu penampakan, tekstur, dan bobotnya.

KESIMPULAN
Perlakuan penambahan asap cair pada saat pascapanen dapat mempertahankan umur simpan 11.67 HSP–

12.83 HSP pada buah pepaya Callina. Penambahan asap cair dengan konsentrasi 1%, 2%, 3%, dan 4% dapat 
menghambat laju respirasi selama penyimpanan sehingga menunda kematangan 4–5 hari dibandingkan kontrol dan 
penambahan hipoklorit. Umur simpan buah terpanjang terdapat pada buah yang diberi perlakuan penambahan asap 
cair dengan konsentrasi 4% yaitu 12.83 HSP. Penggunaan penambahan asap cair tidak mempengaruhi mutu fisik 
buah pepaya Callina. Berdasarkan uji organoleptik buah pepaya Callina dengan perlakuan asap cair konsentrasi 
1%, 2%, 3% dan 4% disukai oleh panelis, karena tidak mempengaruhi aroma, rasa dan tekstur buah. 
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ABSTRACT
The appearance of citrus skin, which can be viewed from its color and cleanliness, determine the price and 

consumer purchase behavior. Dotted Dull is where the fruit skin which changes the color of some or all to brown, 
becomes more rough than normal fruit, causing nodule or not, and inhibiting fruit growth. Based on the research 
that conducted, mulching that accompanied with intercropping plants, in this case green eggplant and peanut in 
between mandarin trees, can decrease the intensity of mite attack (79% and 31%) also trips (95% and 94%), which 
were two of the dotted dull cause. The benefit cost analysis is performed (1) to determine whether the additional 
costs that incurred for such treatment provide greater benefits, and (2) to find the best alternative from the two 
scenarios. The results of the analysis indicated that the two scenarios provide benefit so it is worthy to be cultivated 
and Dotted Dull control by using mulch with peanut as intercropping plant becomes the main alternative because 
it provides greater benefit with BCR of 5.37.

Keywords: cost benefit analysis, dotted dull, intercropping plants, mandarin.

PENDAHULUAN
Jeruk menempati posisi pertama sebagai buah yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, 

dengan pengeluaran rumah tangga rata-rata sebesar Rp9.161,- setiap bulannya (BPS, 2010). Salah satu aspek yang 
mempengaruhi harga dan sikap konsumen dalam melakukan pembelian,jeruk adalah penampilan kulit yang dilihat 
dari warna dan kebersihan (Monica, 2015). Penyebab penampilan kulit buah jeruk yang kurang menarik adalah 
burik kusam, yang diantaranya dikarenakan oleh serangan hama Tungau Karat (Phylocoptruta oleivera ashmed) 
dan Thrips (Scirtotrips citri). Burik kusam merubah warna sebagian atau semua menjadi coklat, menjadi lebih 
kasar, menimbulkan bintil atau tidak, serta menghambat pertumbuhan buah (Triwiratno et al, 2005). 

Aplikasi pemberian mulsa hitam perak dilakukan untuk menghambat populasi hama ini, dengan adanya 
peningkatan suhu akibat pantulan cahaya di sekitar permukaan mulsa dan pertanaman (Agrios, 1996). Di sisi lain 
menanam tanaman tumpangsari pada jeruk, dimana diantaranya adalah kedelai dan kacang polong, menurut NRCC 
(2003) merupakan perlakuan yang tepat untuk dapat mengurangi hama. Dalam penelitian Bellote (2013) juga 
menunjukkan bahwa kacang tanah sesuai sebagai tanaman tumpangsari pada jeruk. Mengacu pada hal tersebut, 
penelitian dengan pemberian mulsa yang disertai penanaman, dalam hal ini terong hijau dan kacang tanah, di 
sela pohon jeruk (tumpang sari) telah dilakukan, dimana hasilnya dapat menurunkan intensitas serangan tungau 
(79% dan 31%) dan thrips (95% dan 94%). Sebagai langkah lanjutan, analisis biaya manfaat dilakukan untuk 
mengetahui (1) apakah tambahan biaya yang dikeluarkan untuk perlakuan tersebut memberikan manfaat lebih 
besar dan (2) mencari alternatif terbaik dari dua sekenario yang diperhitungkan.

BAHAN DAN METODE
Analisis biaya dan manfaat yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode BCR (Benefit Cost Ratio), 

dengan satuan rupiah dan berdasarkan satu tahun, dimana tanaman tumpangsari, dalam hal ini kacang tanah dan 
terong hijau telah mengalami panen dua kali. Area penelitian adalah kebun percobaan Tlekung Batu Jawa Timur, 
yang dilaksanakan mulai pada Bulan Maret 2015, dimana tingkat suku bunga sebesar 7.5% (BI, 2015). BCR 
dipilih karena dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk menilai dan membandingkan suatu proyek secara 
konsisten (Lekh, S and Virendra, 2014, Salisu et al, 2012). Dua sekenario yang dipertimbangkan dalam penelitian 
ini: 1. Pemberian mulsa hitam perak dan terong hijau sebagai tanaman tumpang sari, 2. Pemberian mulsa hitam 
perak dan kacang tanah sebagai tanaman tumpang sari. 
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Rumus BCR: 
BCR = [ ∑Bi / (1+d)i ] dijumlahkan dari tahun ke 0 hingga ke n
  [ ∑Ci / (1+d)i ]
Bi = manfaat dari proyek pada tahun ke i, dimana i = 0 sampai n tahun
Ci = biaya dari proyek pada tahun ke i, dimana i = 0 sampai n tahun
n = durasi tahun yang diperhitungkan (time of period)
d = tingkat suku bunga (discount rate)

Dalam metode ini beberapa asumsi perlu ditetapkan untuk menentukan input data (Asa W and Tobias AG 
2015, Andre et al. 2016). Berikut asumsi yang digunakan: (1) manfaat diperoleh dari hasil penjualan tanaman 
tumpangsari dan penurunan serangan burik kusam pada jeruk karena perlakuan tambahan, yang dihitung dari 
persentase turunnya serangan dikalikan penurunan harga yang dapat dihindari; (2) biaya diperhitungkan dari 
pemasangan mulsa,dan kebutuhan tanaman tumpang sari dari penanaman hingga panen. Perhitungan dari data 
manfaat dan biaya terangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rincian Manfaat dan Biaya Perlakuan Pemasangan Mulsa dan Penanaman Terong Hijau

No Uraian Volume Harga 
Satuan (Rp)

Rata-rata 
Turunnya 
Serangan

Jumlah
(Rp) Jumlah Total

MANFAAT
1 dari penjualan terong hijau (2 kali panen) 3,230 kg 2,000 6,460,000 6,460,000
2 dari penurunan harga yang dapat 

dihindarkan karena turunnya tungau 
karat (79%) dan burik kusam (95%) 
dalam 1 kali panen

7,700 kg 3,375 87% 22,609,125 22,609,125

BIAYA
1 Tahun ke 0 4,330,112

mulsa 5 roll 450,000 2,250,000
Benih terong 63 pak 18,700 1,178,100
pupuk (campuran urea, sp36, ponska) 127 kg 2,900 367,333
peralatan 24,679

cangkul;garpu;parang
tenaga kerja 17 HOK 30,000 510,000

pemasangan mulsa; pembuatan lubang 
tanam, penaburan pupuk

2 Tahun ke 1 1,944,433
tenaga kerja (panen) 36 HOK 30,000 1,080,000
peralatan 35,766
 ember, goni, bakul
pupuk 63.3 kg 2,900 183,667
obat-obatan
 insektisida 3 liter 120,000 360,000
 fungisida 3 liter 95,000 285,000



285Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Analisis Biaya Manfaat Penanggulangan Burik Kusam dengan Mulsa 
dan Tanaman Tumpangsari pada Jeruk Keprok

Tabel 2. Rincian Manfaat dan Biaya Perlakuan Pemasangan Mulsa dan Penanaman Kacang Tanah

No Uraian Volume Harga 
Satuan (Rp)

Rata-rata 
Turunnya 
Serangan

Jumlah
(Rp) Jumlah Total

MANFAAT
1 dari penjualan terong hijau (2 kali 

panen) 1,428 kg 8,000 11,424,000 11,424,000

2 dari penurunan harga yang dapat 
dihindarkan karena turunnya tungau 
karat (31%) dan burik kusam (94%) 
dalam 1 kali panen

7,700 kg 3,375 63% 16,372,125 16,372,125

BIAYA
1 Tahun ke 0 3,189,512

mulsa 5 roll 450,000 2,250,000
benih kacang tanah 2.5 kg 15,000 37,500
pupuk (campuran urea, sp36, ponska) 127 kg 2,900 367,333
peralatan 24,679
 cangkul;garpu;parang
tenaga kerja 17 HOK 30,000 510,000
 pemasangan mulsa; pembuatan lubang 
tanam, penaburan pupuk

2 Tahun ke 1 1,981,933
tenaga kerja (panen) 36 HOK 30,000 1,080,000
peralatan 35,766
 ember, goni, bakul
benih kacang tanah 2.5 kg 15,000 37,500
pupuk 63.33 kg 2,900 183,667
obat-obatan
 insektisida 3 liter 120,000 360,000
 fungisida 3 liter 95,000 285,000

HASIL DAN PEMBAHASAN

BCR Pemasangan Mulsa dan Penanaman Terong Hijau

Year Benefit (Rp) Cost (Rp) PV of Benefit (Rp) PV of Cost (Rp)
0 0 4,330,112 0 4,330,112
1 29,069,125 1,944,433 29,069,125 1,944,433

NPV 29,069,125 6,274,545
Keterangan: discount factor = 7.50%
BCR = 29,069,125/6,274,545 = 4.63

BCR Pemasangan Mulsa dan Penanaman Kacang Tanah

Year Benefit (Rp) Cost (Rp) PV of Benefit (Rp) PV of Cost (Rp)
0 0 3,189,512 0 3,189,512
1 27,796,125 1,981,933 27,796,125 1,981,933

NPV 27,796,125 5,171,445
Note: discount factor = 7.50%
BCR= 29,069,125/6,274,545 = 5.37
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KESIMPULAN
Pemasangan mulsa baik dengan terong hijau dan kacang tanah dapat dilakukan karena keduanya memberikan 

manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk perlakuan. Pemasangan mulsa dengan penanaman 
kacang tanah menjadi alternatif utama dalam mengurangi serangan burik kusam, dari sisi ekonomi, yakni sebesar 
5.37 dibandingkan pemasangan mulsa dengan terong hijau sebagai tanaman sela dengan nilai 4.63, meskipun 
penurunan serangan tungau karat dan thrips lebih besar terjadi ketika perlakuan mulsa dengan penanaman terong 
hijau dilakukan.
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ABSTRACT
Baccaurea reticulata of the family of Phyllantaceae distributed in west and north part of Borneo, middle areas 

of Sumatra, Peninsular Malaysia. The plant known as tampoi has not been cultivated, but its fruit has been traded at 
local market. There are very limited studies on this species including plant propagation. The aim of the study was 
to find out the effect of storage period and GA3 to seed viability and germination speed, and to know the seedling 
growth of tampoi. The fruits were harvested from plant at Bogor Botanic Gardens, processed and stored in the 
paper envelope at room temperature until 16 days. Water content of tampoi seeds reduced from 46,1% to 21,1% 
and the germination rate and speed decreased after 16 days being stored. Only treatments of 50 and 75 ppm GA3 
increased speed of 100% tampoi seed germination significantly in compared to without GA3 treatment for 16 days 
stored seeds. In the first day stored, the seeds started to germinate after 6-7 days, 50% germinated after 8-9 days 
and 100 % germinated after 12-16 days. In the 16th day stored, the seeds started to germinate after 14-18 days, 
50% germinated after 17-25 days and 100% germinated after 23-30 days. 

Keywords: Baccaurea reticulata, seed, storage, GA3, germination

PENDAHULUAN
Jenis tumbuhan Baccaurea reticulata atau anggota suku Phyllantaceae yang dikenal juga dengan nama lokal 

di Kalimantan sebagai kapul, tampoi, tampui dan tampe ini (Wurdack, et el, 2004; Subekti, et. al., 2005), memiliki 
potensi sebagai penghasil buah (Heyne, 1987; Uji, 2004). Jenis ini hanya tersebar di kawasan bagian barat dan 
utara pulau Kalimantan, bagian tengah Sumatra dan Semenanjung Malaysia (Haegens, 2000). Di Kalimantan 
Barat, jenis ini terdapat di hutan/lahan adat/lahan milik masyarakat seperti di kabupaten Sintang, Sanggau, Landak, 
Singkawang dan Bengkayang (Lestari, 2012). 

Karakter dari tumbuhan berpotensi buah ini adalah tinggi pohon tampoi dapat mencapai 20-28 m, daunnya 
bundar telur, melonjong atau membulat telur terbalik dengan ukuran daun 5,4-15 cm x 2,8-9 cm, bertangkai 
panjang 1-9 cm. Perbungaannya terletak dicabang dan pangkal batang. Tampoi dicirikan oleh untaian bunga-
bunga yang kecil berwarna hijau kuning. Buah tampoi yang berbiji sebanyak 3-6 tersebut umumnya berbentuk 
membulat berukuran 2,5-4 cm x 2,9-5,1 cm. Kulit buah berwarna kecoklatan atau coklat kekuningan. Tampoi yang 
biasa dijual/ditemukan di pasar-pasar lokal di Kalimantan Barat kebanyakan berkulit tebal dengan warna daging 
buah putih dan kuning (Haegens, 2000; Subekti, et al., 2005).

B. reticulata yang ada di Kalimantan Barat pada umumnya tumbuh secara alami. Penyebaran terjadi akibat 
bantuan binatang seperti burung, kelelawar, tupai, dan keluang. Sedangkan usaha konservasi jenis juga telah 
dilakukan, yaitu dengan menanam tumbuhan secara ex situ di Kebun Raya Bogor ataupun di Arboretum, FRIM 
Malaysia (Sari, et. al. 2010; Zawiah dan Othaman, 2012). Di samping itu, Dinas Agribisnis Kota Singkawang dan 
UPITPH Anjungan sudah mulai membibitkan tanaman ini secara generatif dengan menggunakan biji.  Pengetahuan 
petani dalam pengembangan tanaman tampoi baru sebatas pemanfaatan buah untuk dikonsumsi segar, dengan 
jalan memanen yang tumbuh secara liar dihutan atau di kebun-kebun milik masyarakat adat biasanya bersamaan 
dengan tibanya musim panen durian (Subekti, et al., 2005).

Zat pengatur tumbuhan giberelin (GA3) berfungsi untuk mengatur proses pertumbuhan dan perkembangan 
tumbuhan termasuk pemecahan dormansi biji, perkecambahan biji, pertumbuhan batang dan daun serta induksi 
pembungaan (Achard and Genschik, 2009). Geberelin sudah umum digunakan untuk meningkatkan viabilitas 
perkecambahan biji-biji suatu tanaman.

Studi mengenai pembudidayaan jenis ini masih sangat terbatas. Untuk pengembangan tumbuhan berpotensi 
sebagai penghasil buah ini, sangat perlu dilakukan berbagai penelitian perbanyakan dan pembudidayaan jenis, 
termasuk diantaranya studi mengenai perkecambahan dan pembibitan jenis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh waktu simpan dan konsentrasi GA3 terhadap kadar air, tingkat dan kecepatan berkecambah 
biji serta mengetahui pertumbuhan bibit tampoi. 
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di laboratorium Treub, Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya  di ruang dengan 

suhu kamar yaitu antara 28 °C- 29 °C,  RH udara 67,5% - 85% dan cahaya 79 lux – 448 lux serta dilakukan 
mulai bulan Februari sampai Juni 2009. Material penelitian berupa biji-biji B. reticulataberasal dari buah-buah 
yang dipanen dari pohon koleksi Kebun Raya Bogor. Biji-biji yang telah diproses disimpan di dalam kantong 
kertas tertutup. Biji-biji yang akan diteliti diukur kadar airnya setiap hari sampai dengan 16 hari setelah simpan. 
Penentuan kadar air biji (KA) dilakukan dengan metode Oven Temperatur Konstan (Draper et al., 1985), yaitu:

KA = (M2 – M3)  x
  100  

 (M2 – M1) an

Dimana M1 adalah berat wadah y g digunakan, M2 adalah berat biji dan wadah sebelum dioven dan M3 
adalah berat dan wadah setelah dioven. Sebagai pembanding perlakuan simpan tersebut di atas, dilakukan juga 
pengukuran kadar air biji-biji tampoi yang masih berada di dalam buah utuh yang juga disimpan pada kondisi 
ruangan yang sama. Pengukuran kadar air biji dilakukan pada hari ke 6, 12 dan 16 hari setelah simpan.

Selain diukur kadar airnya, sebagian biji-biji lainnya disemai pada cawan petri sebanyak 10 biji/cawan dengan 
3 ulangan mulai hari pertama sesudah panen, proses dan simpan sampai dengan hari ke-16 dengan perlakuan 
perendaman selama 5 menit dalam larutan GA3 dengan konsentrasi 0, 25, 50 dan 75 ppm. Pengamatan yang 
dilakukan meliputi kecepatan berkecambah dan tingkat perkecambahan (Schmidt, 2000). Daya kecambah serta 
pertumbuhan tunas/hipokotil dan akarnya pada 10 sampel untuk masing-masing perlakuan sampai dengan minggu 
ke-4 setelah semai. Data selanjutnya diolah dengan uji ANOVA dan uji lanjut Tukey dengan menggunakan 
program Statistika SPSS 15.

Studi pertumbuhan bibit asal biji yang dilakukan di rumah kaca Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya 
dilakukan di bak tanam dengan media pasir dan penyiraman secara otomatis menggunakan “sprinkle” dengan 
kondisi suhu pada siang hari antara 31°C - 39°C dan RH udara 53 % - 56 %. Pengamatan pertumbuhan tanaman 
yang dilakukan yaitu panjang  hipokotil, panjang akar tunggang, dan jumlah akar serabut pada 10 sampel tanaman 
dengan 3 ulangan sampai dengan 6 minggu setelah semai. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadar air biji B. reticulata pada saat masak atau hari ke-1 simpan adalah 46,1% (Gambar 1). Kandungan air 

biji tampoi tersebut merupakan salah satu ciri dari sifat biji rekalsitran yang umumnya berkisar antara 36 – 71% 
saat masak buah (Chin et al., 1989). Sifat biji rekalsitran diantaranya adalah tidak tahan lama disimpan, sangat 
sensitif terhadap kekeringan biji dan bisa kehilangan daya perkecambahan bijinya selama dalam periode simpan 
(Chin, 1990). Titik kritis biji rekalsitran untuk bisa berkecambah adalah pada rentang kadar air 12-31% (Chin, 
1990). Biji- biji tampoi berbentuk membulat atau membulat telur dengan ujung melancip memiliki ukuran panjang  
14,5 mm - 17,13 mm dan lebar 9,92 mm - 15,68 mm. Biji-biji tersebut relatif tipis berukuran tebal 2 mm sehingga 
diperkirakan mudah mengalami kekeringan. 

Penyimpanan biji tampoi dilakukan dalam  kantong kertas  tertutup dengan kondisi simpan pada ruangan 
dengan  suhu kamar 28 °C- 29 °C,  RH udara 67,5% - 85% dan cahaya 79 lux – 448 lux. Cara penyimpanan biji 
tersebut dapat menurunkan kadar air biji sebesar  25,1% selama 16 hari penyimpanan (Gambar 1). Kadar air biji 
sesudah proses tersebut menurun dari 46,1% menjadi 21,1%. Biji-biji tersebut masih dapat berkecambah dan 
tumbuh hampir 100 % sesudah disimpan 16 hari. Pengujian penyimpanan biji masih bisa dilakukan di waktu 
mendatang lebih lanjut dengan waktu simpan yang lebih lama. Pada kegiatan penelitian ini waktu simpan tersebut 
dibatasi jumlah biji yang tersedia dari hasil pemanenan buah.  

Sebaliknya biji-biji yang masih dalam buah utuh,  kadar airnya meningkat dari 46 % menjadi 59 %. Hal ini 
mungkin disebabkan oleh adanya imbibisi air biji untuk proses perkecambahannya pada saat masih berada di dalam 
buah yang mengandung banyak cairan. Cairan yang digunakan untuk imbibisi kemungkinan berasal dari daging 
buah yang sedang dalam proses terdegradasi dan membusuk. Proses perkecambahan biji-biji dalam buah utuh 
tersebut dibuktikan dengan kondisi biji-biji yang telah berkecambah ketika buah yang sudah membusuk dibuka 
setelah 16 hari  disimpan pada suhu ruang. Hal tersebut bisa menggambarkan proses perkecambahanbiji tampoi di 
hutan/ tempat tumbuh alaminya apabila kondisi lingkungannya mendukung proses perkecambahan tersebut. Hasil 
studi lain pada marga yang sama yang dilakukan oleh Liu et. al. (2014) menyimpulkan bahwa temperatur yang 
optimal untuk perkecambahan biji Baccaurea ramiflora adalah pada kisaran 20–30 °C.
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Gambar 1. Kadar air biji Baccaurea reticulata dengan cara penyimpanana yang berbeda sampai dengan 16 
hari

Hasil pengamatan kecepatan dan tingkat perkecambahan biji tampoi dengan perlakuan GA3 dan  disimpan 
sampai dengan 16 hari berupa waktu mulai berkecambah, 50 % berkecambah dan 100 % berkecambah bisa dilihat 
pada Gambar 2 sampai 4. Perlakuan GA3 yang dimaksud adalah dengan perendaman biji-biji B. reticulata selama 
5 menit sebelum disemai dengan larutan GA3dengan konsentrasi 0 ppm, 25 ppm, 50 ppm dan 75 ppm. Hasil uji 
ANOVA dan uji lanjut Tukey secara statistika ditampilkan juga pada grafik pada saat simpan 1, 4, 8, 12 dan 16 hari 
dengan menuliskan huruf a dan b, dimana huruf yang berbeda menunjukkan hasil beda nyata dengan uji Tukey 
(P<0.05) (Gambar 2 sampai 4). Kondisi biji-biji tampoi yang sudah berkecambah dan pertumbuhannya bisa dilihat 
pada Gambar 5.

Kecepatan dan tingkat biji-biji B. reticulataberkecambah dipengaruhi waktu simpannya. Pada awal perlakuan 
GA3atau pada hari 1 disimpan, biji-biji B. reticulata mulai berkecambah setelah 6 sampai 7 hari sesudah disemai, 
sedangkan sebanyak 50 % biji berkecambah dimulai pada hari ke-8 sampai ke-9 setelah semai dan 100 % biji 
berkecambah terjadi pada hari ke-12 sampai ke-16 sesudah disemai (Gambar 2 sampai 4). Dengan makin lamanya 
waktu simpan biji, makin lama pula hari mulai berkecambah, maupun sebanyak 50 % dan 100 % biji berkecambah 
pada masing-masing perlakuan GA3. Sampai dengan hari ke-16 penyimpanan,biji-biji pada semua perlakuan 
GA3 memerlukan 13-18 hari untuk mulai berkecambah dan 18 – 25 hari untuk sebanyak 50% berkecambah  dan 
22 – 30 hari sesudah semai untuk 100% berkecambah. Pengaruh perendaman dengan larutan GA3 untuk semua 
konsentrasi (25, 50 dan 75 ppm) hanya terlihat pada hari ke-16 sesudah disimpan dengan semakin lamanya hari 
mulai berkecambah sebanyak 100% jika dibandingkan dengan kontrol/ tidak direndam larutan GA3 (Gambar 4).

Gambar 2. Grafik hari mulai berkecambah pada biji Baccaurea reticulata dengan perlakuan konsentrasi GA3. 

Huruf yang berbeda pada kolom yang sama dalam grafik menunjukan hasil beda nyata dengan Uji Tukey 
(P<0.05).
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Gambar 3. Grafik hari saat 50 % berkecambahnya biji B. reticulata dengan perlakuan konsentrasi GA3. 

Huruf yang berbeda pada kolom yang sama dalam grafik menunjukan hasil beda nyata dengan Uji Tukey 
(P<0.05).

Gambar 4. Grafik hari saat 100 % berkecambahnya biji B. reticulata dengan perlakuan konsentrasi GA3. Huruf  
yang berbeda pada kolom yang sama dalam grafik menunjukan hasil beda nyata dengan Uji Tukey 
(P<0.05)

Penelitian perkecambahan biji serupa yaitu berupa perlakuan GA3 pada tanaman buah lainnya seperti Citrus 
yang merupakan biji rekalsitrant mendapatkan hasil yang serupa, yaitu perlakuan GA3 bahkan hingga 500 ppm 
tidak efektif mempengaruhi perkecambahan biji dan hanya sedikit mempercepat perkecambahannya (Khan et. 
al., 2002). Sedangkan pada penelitian perkecambahan biji dorman pada marga Prunus, perlakuan GA3 ada yang 
sangat efektif dan ada yang tidak efektif meningkatkan daya kecambah biji (Cetinbas & Koyuncu, 2006; Rahemi 
et. al ., 2011). Hal tersebut dikarenakan perbedaan perlakuan, dimana perlakuan GA3 yang efektif mempengaruhi 
perkecambahan biji Prunus digabungkan dengan perlakuan lain yaitu stratifikasi, pengelupasan kulit biji dan GA3 
250 ppm hingga 1500 ppm (Cetinbas & Koyunchu, 2006). Sedangkan perlakuan GA3 pada Prunus yang tidak 
efektif mempengaruhi perkecambahan adalah hanya skarifikasi dan GA3 hingga konsentrasi 750 ppm (Rahemi et. 
al ., 2011). Sedangkan penelitian lainnya dengan perlakuan GA3 cukup efektif meningkatkan daya dan kecepatan 
perkecambahan biji dorman dari buah Pictacia, Ficus dan Rubus (Abu-Qaoud, 2007; Çaliskan et al , 2012; Wada 
& Reed, 2011). Namun usaha pemecahan dormansi dengan GA3 pada biji buah Pictacia dan Rubus digabungkan 
pula dengan perlakuan lain yaitu skarifikasi biji atau bahan kimiawi yang lainnya (Abu-Qaoud, 2007; Wada & 
Reed, 2011). Sedangkan perlakuan GA3 pada Ficus hingga dengan konsentrasi 500 - 1000 ppm sangat efektif 
meningkatkan daya kecambah biji (Çaliskan et. al., 2012).

Perkecambahan biji jenis Baccaurea reticulata menunjukan karakteristik hipokotil yang memanjang. Schmidt 
(2000) menyampaikan bahwa pemanjangan hipokotil menyebabkan terdorongnya kotiledon biji dan plumula ke atas 
dan menembus permukaan media jika penyemaian biji dilakukan pada media pasir atau tanah. Dengan demikian 
tipe perkecambahan biji jenis B. reticulata ini adalah epigeal. Setelah itu radikula mulai tumbuh memanjang 
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menembus media tanam ke arah bawah. Sedangkan ruas batang hipokotil akan tumbuh lurus ke permukaan media 
dan mengangkat kotiledon dan epikotil. Selanjutnya epikotil akan memunculkan daun pertama dan kotiledon akan 
rontok ketika cadangan makanan di dalamnya telah habis digunakan oleh embrio untuk pertumbuhan.

(A) (B)

Gambar 5. A. dan B. Perkecambahan biji dan pertumbuhan kecambah Baccaurea reticulata

Pertumbuhan hipokotil, akar dan rambut akar dari B. reticulata sejak biji-bijinya disemai pada media pasir 
di ruang pembibitan hingga 6 minggu dapat dilihat pada Gambar 6. Minggu pertama sesudah disemai belum 
ada pertumbuhan hipokotil, namun beberapa biji telah tumbuh akar sekitar 1 - 4 mm. Pengamatan berikutnya 
menunjukkan pertumbuhan hipokotil dan radikula yang panjangnya relatif hampir sama hingga mencapai lebih 
dari 12 cm pada minggu ke-6 sesudah semai (Gambar 6). Sedangkan akar rambut juga terus bertambah jumlahnya 
menjadi sebanyak 33 buah pada minggu ke-5 sesudah biji disemai. Pertumbuhan akar serabut yang cukup cepat 
dimungkinkan sebagai upaya pemenuhan nutrisi yang dibutuhkan bibit untuk pertumbuhan lebih lanjut. Sedangkan 
pada periode tersebut bibit tanaman masih ditumbuhkan pada media pasir tanpa penambahan nutrisi tanaman.

Gambar  6. Pertumbuhan hipokotil dan akar Baccaurea reticulata yang disemai pada media pasir di rumah 
kaca

KESIMPULAN
Biji rekalsitran dari buah Baccaurea reticulata yang disimpan dalam amplop kertas di ruangan bersuhu 

kamarselama 16 hari menurunkan kadar air biji dari 46,1% menjadi 21,1% serta menurunkan kecepatan 
perkecambahan biji. Perlakuan GA3 50 ppm dan 75  ppm sebelum disemai pada biji yang disimpan 16 hari hanya 
berpengaruh nyata terhadap tingkat dan kecepatan berkecambah 100% dibandingkan tanpa perlakuan GA3.  Masih 
diperlukan penelitian lanjutan di waktu mendatang untuk mengetahui pengaruh waktu simpan yang lebih lama 
lagi serta cara meningkatkan daya kecambah yang lain. Beberapa cara meningkatkan daya kecambah biji tersebut 
diantaranya adalah dengan meningkatkan konsentrasi dan lama perendaman GA3 maupun dengan kombinasi 
perlakuan bahan kimia lainnya. 
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ABSRACT
Provision of mangosteen seedlings (Garcinia mangostana L.) of high quality and rapid growth is a desire of 

the farmers, especially seedlings from seeds. But until now has not availabled, especially in Lampung, because the 
growth is slow due to minimal root system and low regeneration. The aim of this research was to get the technology 
of growth of mangosteen seedling through the use of benzyl-adenine (BA) and fertilizer application. The study 
was conducted at the Faculty of Agriculture greenhouse, from October 2016 to January 2017 that the treatment 
was arranged in a factorial (4x2) in a complete randomized block design. The first factor was concentration of BA: 
(0, 10, 20, 30) mg L-1 and second was the type of fertilizer: organic liquid fertilizer (POC) and NPK compound 
fertilizer. BA was applied at 4 weeks after transplanting by spraying at the tip of 3x (@ 10 ml plant-1) at 10-day 
intervals. The fertilizer was applied 2x @ 50 ml plant-1, the day before application of BA, by spraying it onto the 
planting media of each POC concentration of 12.5 mL L-1 and NPK of 5 g L-1. The results showed that the use of 
BA with increasing concentration can increase the number of leaves but lower the height of the plant when used 
NPK compound fertilizer, but if the use of POC (Biomax Grow) fertilizer, BA does not show any effect. In the 
observation of the number of secondary roots, the use of BA concentration of 20 mg L-1 treated with POC fertilizer, 
it was higher than that of NPK compound fertilizer, but at lower or higher doses, the two types of fertilizers showed 
no difference, while at root length primary, the higher the concentration of BA, the length was increasing.

Keywords: Mangosteen, benzyl-adenine (BA), concentration, fertilization

PENDAHULUAN
Manggis (Garcinia mangostana L.) sebagai salah satu buah-buahan eksotik dengan julukan “the queen of 

fruit” merupakan komoditas ekspor yang prospektif, karena selain lezat buahnya dengan kandungan gizi yang 
cukup variasi, kulitnya banyak mengandung senyawa xanthon yang sangat bermanfaat untuk kesehatan dan 
kecantikan (Paramawati, 2010). Dalam setiap 100 g buah manggis mengandung 79,2 g air; 0,5 g protein; 19,8 
g karbohidrat; 0,3 g serat; 11 mg kalsium; 17 mg fosfor; 0,9 mg besi; 14 IU vitamin A; 66 mg vitamin C; 0,09 
mg vitamin B1 (thiamin); 0,06 vitamin B2 (riboflavin). Kulit manggis juga dapat dimanfaatkan sebagai pewarna 
tekstil (Qosim, 2013). Walaupun banyak hasiatnya dan memiliki peluang ekspor yang cukup menjanjikan, namun 
produksi manggis di Indonesia saat ini umumnya mengandalkan “hutan manggis” ataupun berasal dari pertanaman 
rakyat yang kurang intensif pengelolaannya, sehingga produksi maupun mutunya masih rendah dibandingkan 
dengan negara lain, seperti Malaysia. Negara tersebut sudah dapat memproduksi 200-300 kg per pohon, sedangkan 
Indonesia hanya berkisar 30–70 kg per pohon (Poerwanto, 2000).

Oleh karena itu pengembangan tanaman manggis perlu mendapat perhatian, terutama sumber bibit yang 
berkualitas. Tanamam manggis yang ada sekarang, khususnya di Lampung, mayoritas pertanaman rakyat hasil 
peninggalan nenek moyang dan sebagian sudah ditebang karena beralih fungsi menjadi pemukiman, sehingga 
populasinya semakin berkurang. Kendala dalam pengembangan tanaman manggis adalah ketersediaan bibit yang 
bermutu. Sebagian petani menanam manggis menggunakan bibit lelesan yang berasal dari biji yang tumbuh di 
bawah pohon induk bekas panenan tahun sebelumnya sehingga tidak memperhatikan kualitas. Penggunaan bibit 
manggis asal biji lebih diminati oleh kalangan petani karena postur tanaman lebih kokoh dengan bentuk tajuk yang 
teratur seperti pyramid. Namun bibit yang berasal dari biji masa produksinya lama, sekitar 10 – 15 tahun.. Lamanya 
masa produksi ini karena manggis memiliki perakaran yang sangat minim sehingga pertumbuhan tunasnya lambat 
(Nakasone dan Paull, 2010). 

Upaya penyediaan bibit manggis yang berkualitas dan cepat pertumbuhannya perlu digalakkan melalui 
berbagai penelitian., salah satunya adalah penggunaan zat pengatur tumbuh untuk memacu pertumbuhan dan juga 
pemberian pupuk yang sesuai untuk menambah ketersediaan unsur hara karena kenyataan di lapangan, petani 
manggis kurang memperhatikan masalah pemupukan. Tanaman manggis umumnya hanya dipupuk jika ada 
tanaman tumpang sari yang butuh dipupuk, sehingga jumlah yang diberikan juga sedikit. Hal tersebut berakibat 
pada lambatnya pertumbuhan tanaman, kualitas pertumbuhannya rendah, sehingga bibit yang berkualitas sulit 
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didapat (Pitojo dan Puspita, 2007). Jenis zat pengatur tumbuh yang banyak digunakan pada tahap pembibitan 
salah satunya adalah golongan sitokinin, seperti BA. Fungsi sitokinin adalah memacu pembelahan sel dan 
sintesis khlorofil (Salisbury dan Ross (1995) sehingga pertumbuhan diharapkan lebih cepat. Penggunaan jenis 
zat pengatur tumbuh BA umumnya untuk memperbaiki pertunasan. Menurut Lestari (2011), sitokinin dan auksin 
sering digunakan dalam kultur jaringan untuk pembentukan tunas dan akar. Hasil penelitian Maera dkk. (2014) 
menunjukkan bahwa, perlakuan BA konsentrasi 30 ppm pada planlet anggrek Phalaenopsis menghasilkan rata-
rata jumlah daun terbanyak.

Selama ini penggunaan pupuk pada pembibitan manggis jarang dilakukan sehingga belum ditemukan jenis 
pupuk dan dosis yang tepat untuk tanaman manggis. Hasil penelitian Santoso dkk. (2013) yang menganalisis 
penggunaan pupuk kompos dan benziladenin pada tanaman rosela melaporkan bahwa pupuk kompos berpengaruh 
nyata dalam meningkatkan tinggi tanaman, jumlah cabang, produksi buah per tanaman, bobot basah buah per 
tanaman, dan bobot kering kaliks per tanaman, dan mempercepat umur berbunga. Selanjutnya dilaporkan, 
penggunaan benziladenin berpengaruh nyata dalam memperbanyak jumlah cabang. Jawal dkk. (2007) melaporkan 
bahwa pemberiaan cendawan mikoriza arbuskula (CMA) pada bibit manggis memperlihatkan kecenderungan 
pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan bibit manggis tanpa CMA. Berdasarkan kedua penelitian 
tersebut memungkinkan penggunaan pupuk organic, seperti Biomax Grow (BMG) dapat memperbaiki pertumbuhan 
tanaman karena menurut Harso (2016), di dalam BMG juga terkandung hormone auksin yang dapat berfungsi untuk 
memacu pertumbuhan akar. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dicoba penggunaan zat pengatur tumbuh BA 
dan jenis pupuk pada bibit manggis asal biji. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 
BA dan pemberian jenis pupuk pada pertumbuhan bibit manggis asal biji.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilakukan di Rumah Kaca Gedung Hotikultura, Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada 

bulan Oktober 2016 sampai Januari 2017. Perlakuan yang diterapkan pada penelitian ini disusun secara faktorial 
(4 x 2) dalam rancangan acak kelompok lengkap dengan tiga ulangan. Faktor pertama adalah konsentrasi BA: 
(0, 10, 20, dan 30 ) mg L-1 yang dibarengi dengan pemberian IBA 100 mg L-1 dan faktor kedua adalah jenis 
pupuk: pupuk organic cair (POC) Biomax Grow dan pupuk majemuk NPK Nitrofoska 15:15:15.. Pengelompokan 
dilakukan berdasarkan jumlah daun, yaitu 6-8 helai (kelompok 1), dan 4-6 helai (kelompok 2 dan 3 yang dibedakan 
berdasarkan waktu tanam). Setiap satuan percobaan terdiri dari 4 seedling sehingga total seedling yang dibutuhkan 
berjumlah 96 tanaman. 

Seedling sebagai bahan tanam berasal dari hasil pengecambahan biji manggis dalam media campuran tanah: 
pasir : kompos (1:1:1) yang telah berumur 6 bulan dipindah tanam dalam wadah polibag berkapasitas 2 kg media 
(yang telah diisi media tanam berupa campuran tanah, sekam mentah, dan kompos dengan perbandingan volume 
2:1:1. Penyiapan larutan BA yang dibuat dalam bentuk larutan stok 200 mg L-1 dengan cara melarutkan BA 
sebanyak 200 mg dengan ditetesi HCl secukupnya hingga larut, lalu diencerkan dengan aquades hingga volumenya 
mencapai 1 liter. Larutan stok yang ada diencerkan sehingga memenuhi konsentrasi yang ditetapkan. Pemberian 
BA dilakukan pada seedling umur 4 minggu setelah pindah tanam (Gambar 1) dengan cara penyemprotan pada 
bagian pucuk sebanyak tiga kali, masing-masing aplikasi 10 ml tanaman-1 dengan interval 10 hari sekali. Pemberian 
pupuk dilakukan sehari sebelum pemberian BA, sebanyak dua kali dengan interval 15 hari. Jumlah masing-masing 
jenis pupuk setiap aplikasi sebanyak 50 ml tanaman-1, yang diberikan dengan cara disiramkan ke media tanam 
dengan masing-masing konsentrasi: POC 12,5 ml L-1 dan NPK majemuk 5 g L-1.

Gambar 1. Bahan tanam berumur 6 bulan setelah semai.
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Pemeliharaan rutin yang dilakukan meliputi penyiraman dan pengendalian hama dan pernyakit. Penyiraman 
dilakukan rutin 2 hari sekali dan pengendalian hama dilakukan secara manual, seperti memites kutu sisik yang 
nempel pada daun. Pengendalian penyakit dilakukan dengan penyemprotan fungisida berbahan akti Mankozeb 
80% dengan konsentrasi 2 g L-1.

Pengamatan dilakukan sejak 2 minggu setelah aplikasi perlakuan pertama hingga seedling berumur13 minggu. 
Variabel yang diamati meliputi: tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, diameter batang, panjang akar primer, 
dan jumlah akar sekunder. Data yang diperoleh dilakukan analisis ragam dan dilanjutkan dengan uji polinomial 
ortogonal untuk mengetahui respons pertumbuhan seedling terhadap semua perlakuan yang diterapkan. Pengujian 
dilakukan pada taraf nyata 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Benziladenin konsentrasi (0 – 30) mg L-1 hanya berpengaruh 

nyata pada variabel panjang akar primer; pemberian jenis pupuk yang berbeda tidak berpengaruh nyata pada 
semua variabel pengamatan; dan interaksi kedua perlakuan tersebut berpengaruh pada pengamatan tinngi tanaman, 
jumlah daun, dan jumlah akar sekunder. Rekapitulasi hasil penelitian disajikan pada Tabel 1. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah setiap tanaman memiliki kebutuhan hormon 
yang berbeda-beda dalam memacu pertumbuhannya. Sesuai dengan pendapat Salisbury dan Ross (1995), bahwa 
setiap hormon mempengaruhi respons pada banyak bagian tumbuhan dan respons tersebut bergantung pada 
spesies, bagian tumbuhan, fase perkembangan, konsentrasi hormon, interaksi antar hormon yang diketahui, dan 
berbagai faktor lingkungan. Penelitian serupa dilakukan oleh Fitriyana dkk. (2015) yang mengungkapkan bahwa 
aplikasi BA (0 – 20) mg L-1 dengan cara perendaman biji meningkatkan tinggi tanaman dan jumlah daun seedling 
manggis, namun menurunkan panjang akar, jumlah akar sekunder dan luas daun pada pemberian BA (20 – 80) mg 
L-1. Selain itu, Sukartini (2014) mengungkapkan bahwa pemberian BA 20 mg L-1 yang dilakukan seminggu sekali 
pada anggrek Phalaenopsis mampu meningkatkan jumlah daun, jumlah akar, diameter tanaman, kehijauan daun, 
dan penambahan bobot basah.

Tabel 1. Rekapitulasi hasil analisis ragam dan uji polynomial orthogonal untuk pengaruh konsentrasi BA dan 
jenis pupuk pada pertumbuhan seedling manggis (Garcinia mangostana L.) umur 13 minggu setelah 
aplikasi (MSA).

Variabel
Perlakuan

Kelompok Polinomial
BA Jenis pupuk Interaksi

Tinggi tanaman tn tn tn tn *
Jumlah daun tn tn tn ** *
Luas daun tn tn tn tn tn
Diameter batang tn tn tn * tn
Panjang akar primer * tn tn * *
Jumlah akar sekunder tn tn tn tn *

Keterangan: ** = sangat nyata pada taraf α 5 %; * = nyata pada taraf α 5 %; tn = tidak berbeda pada taraf α 5 %

Pemberian BA pada penelitian ini memberikan pengaruh yang nyata pada panjang akar primer dengan pola 
linier (Gambar 2). Penggunaan BA umumnya ditujukan untuk memacu pertumbuhan tunas, namun pada hasil 
penelitian ini pertumbuhan akarnya meningkat dengan meningkatnya konsentrasi BA sampai 30 mg L-1. Hasil ini 
sejalan dengan hasil penelitian Rugayah dkk. (2012) pada pembibitan pisang hasil belahan bonggol, penggunaan 
konsentrasi BA (50-200) mg L-1 lebih meningkatkan panjang akar primer dibandingkan tanpa BA. Hal ini terjadi 
kemungkinan ratio BA dan auksin masih rendah karena pada semua perlakuan juga dibarengi dengan pemberian 
IBA 100 mg L-1. Pemberian BA dengan kisaran konsentrasi (0 – 30) mg L-1 ini diduga efektif menstimulasi 
pembelahan sel akar sehingga mampu mempengaruhi pertumbuhan akar primer seedling manggis. Gardner dkk. 
(1991) menyatakan bahwa sitokinin sebagai salah satu hormon pemacu pembelahan sel menimbulkan respons yang 
luas kisarannya, tetapi sitokinin bertindak secara sinergis dengan auksin. Jika nisbah sitokinin terhadap auksin 
dipertahankan akan memacu pembentukan kalus, sedangkan jika nisbahnya diperkecil akan memacu pembentukan 
akar (Salisbury dan Ross, 1995). 
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Gambar 2. Pengaruh konsentrasi BA pada panjang akar primer seedling manggis pada umur 13 minggu setelah 
aplikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian BA (0 – 30) mg L-1 tidak menunjukkan respons yang 
nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, dan diamter batang. Hal ini diduga karena pemberian 
konsentrasi BA pada penelitian ini masih terbilang rendah untuk memacu pertumbuhan tajuk. 

Pemberian jenis pupuk yang berbeda tidak berpengaruh nyata pada pertumbuhan seedling manggis. Hal 
ini didukung berdasarkan hasil analisis tanah pada media tanam yang menunjukkan bahwa kedua jenis pupuk 
yang diberikan pada seedling manggis memiliki kriteria kandungan P-tersedia (ppm) dan Kalium (mg/100g) 
sangat rendah serta sedang untuk kandungan N-total (%) dan C-organik (%). Namun demikian, hasil keseluruhan 
menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik lebih berpotensi untuk perkembangan akar dibandingkan pupuk 
anorganik apabila dibarengi dengan pemberian BA 20 mg L-1. Hal ini dapat dilihat pada variabel jumlah akar 
sekunder, pada pemberian BA 20 mg L-1 yang dibarengi dengan pemberian pupuk organik memiliki jumlah akar 
yang lebih banyak dibandingkan pupuk anorganik (Gambar 3).

Gambar 3. Pengaruh konsentrasi BA terhadap jumlah akar sekunder seedling manggis umur 13 minggu setelah 
aplikasi pada masing-masing jenis pupuk. 

Sebaliknya, pemberian pupuk anorganik lebih berpotensi untuk pertumbuhan tajuk seedling manggis. Pada 
pertumbuhan tajuk, terutama tinggi tanaman dan jumlah daun. Penggunaan pupuk anorganik lebih berpotensi 
meningkatkan jumlah daun sejalan dengan peningkatan konsentrasi BA, namun menurunkan tinggi tanaman. 
sebaliknya, pemberian pupuk organik tidak berpengaruh pada kedua variabel tersebut (Gambar 4 dan 5). Hasil 
pengamatan ini dapat diasumsikan bahwa perakaran bibit tanaman manggis menjadi lebih baik karena pemberian 
pupuk organik (Biomax Grow) dimana di dalamnya terkandung hormon auksin (IAA; Indole Acetis Acid), sehingga 
dapat mendukung perkembangan akar (Harso, 2016). Selain itu berdasarkan hasil analisis media tanam, media 
yang dipupuk organik nilai pH-nya lebih tinggi (pH: 6,69) dibandingkan media yang dipupuk anorganik (pH: 
6,15). Perbedaan selisih pH ini sangat berpengaruh pada tingkat kelarutan unsur hara terutama unsur hara makro.
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Gambar 4. Pengaruh konsentrasi BA terhadap jumlah daun seedling manggis umur 13 minggu setelah aplikasi 
pada masing-masing jenis pupuk

Gambar 5.  Pengaruh konsentrasi BA terhadap tinggi tanaman seedling manggis umur 13 minggu setelah 
aplikasi pada masing-masing jenis pupuk

KESIMPULAN
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) pemberian benziladenin (BA) dengan konsentrasi (0 – 30) mg 

L-1 tidak berpengaruh nyata pada semua variabel pengamatan, kecuali pada panjang akar primer; (2) pemberian 
jenis pupuk yang berbeda (pupuk organik dan pupuk anorganik) tidak berpengaruh nyata pada semua variabel 
pengamatan; (3) pemberian BA dan jenis pupuk menunjukkan adanya interaksi pada pengamatan tinggi tanaman, 
jumlah daun, dan jumlah akar sekunder.

SARAN
Saran yang dianjurkan untuk penelitian serupa adalah penggunaan BA dengan range konsentrasi: (0, 10, 20, 

30, 40) mg L-1 dengan frekuensi pemberian yang lebih sering, karena pemberian BA sampai konsentrasi 30 ppm 
belum dicapai hasil yang terbaik. Selain itu, juga meningkatkan dosis pupuk yang digunakan pada seedling hasil 
tanam langsung.
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ABSTRACT
‘California’ papaya is climacteric fruit with short shelf-life due to quickly decrease of fruit qualities. Starch 

degradation into sugars during fruit ripening makes its tissues are susceptible to diseases. Applications of fruit 
coating with chitosan and low temperature storage are expected to increase its fruit shelf-life and supress the 
fungal growth ofanthracnose (Colletotrichum gloeosporioides). This research objectives were to study the 
effects of chitosan, storage temperatures, and their interactions to the growth of anthracnosein-vitro and in-vivo 
in ‘California’ papaya fruits. Two parallel in-vitro and in-vivo experiments were conducted in a completely 
randomized design of 3 x 2 factorial design. The first factor was chitosan (0; 1.25; 2.50%), the second one was 
storage temperatures (27-28 °C and 16-18 °C). In in-vitro, observations were made on PDA substrate embedded 
with chitosans in petri dishes, and inoculated with anthracnose. Inin-vivo, observations were made on chitosan-
coated papaya fruits inoculated with anthracnose. The results showed that chitosan applied in-vitrosupressedtotally 
the fungal growth,butwas ineffective in-vivo, low storage temperature 16-18 °C decreased significantly the fungal 
growth in-vitro by 33.98% and reduced disease severeness in-vivo by 50.02%, and the two factors were interacted 
in supressing the fungal growth.

Keywords: colletotrichum, in-vitro, in-vivo, postharvest, coating

PENDAHULUAN
Pepaya ‘California’ (Carica papaya L.) merupakan tanaman buah dari famili Caricaceae yang banyak 

ditanam dan cocok di banyak kondisi lingkungan budidaya. Di dalam pengembangan budidayanya saat ini, selain 
permasalahan produktivitasnya yang rendah (berkisar antara 30- 40 kg per pohon, RUSNAS, 2002-2007), teknologi 
pascapanennya terkendala dengan teksturnya yang lembut dan transpirasinya yang tinggi yang banyak dipengaruhi 
oleh kulitnya yang sangat tipis.Pepayatergolong kedalambuahklimakterik. Buah klimakterik dicirikan dengan laju 
respirasinya yang tinggi, sehinggamasasimpan buah menjadi pendek. Akibatnya pemecahan pati menjadi gula 
semakin tinggi yang dapat menyebabkan jaringan lebih peka terhadap seranganjamur. Secara alamiah, buah segar 
mudah mengalami kerusakan fisik, diantaranya disebabkan oleh gangguan patogen, sedangkan buah segar untuk 
tujuan ekspor memerlukan syarat bersih, sehat, dan masih segar saat sampai ke konsumen negara tujuan. Terdapat 
beberapa patogen yang dapat menginfeksi buah papaya pascapanen, di antaranya adalah jamur Colletotrichum 
gloeosporioides (Penz) Sacc. yang menyebabkan penyakit antraknosa pada buah (Singh et al., 2012).

Coating adalah teknik pelapisan buah yang diharapkan mampu untuk mempertahankan mutu dan masa simpan 
buah, serta dapat melindungi buah dari pengaruh factor luar. Penelitian Hamdayanty et al. (2012) menunjukkan 
bahwa pada konsentrasi kitosan 0.25, 0.5, 0.75, dan 1% dengan lama simpan 6 hari setelah perlakuan dapat 100% 
mengendalikanpenyakitantraknosa. Hal tersebut mengindikasi bahwa terdapat hubungan antara masa simpan buah 
dengan intensitas serangan jamur pada buah pepaya. 

Kitosan banyak diklaim mempunyai sifat biopestisida pada berbagai buah (Pamekas, 2007; Hamdayanti et 
al., 2012; Trisnawati et al., 2013; Raqeeb et al., 2009; Yanti et al., 2009; El-Ghaouth et al., 1991; Marques et al., 
2016). Penelitian El-Ghaouth et al. (1991) menyatakan bahwa kitosan dapat menginduksi enzim kitinase yang 
dapat mendegradasikitin, yang merupakan penyusun utama dinding sel jamur sehingga dapatdigunakansebagai 
biofungisida. Sifat biofungisida yang dibuktikan dengan kemampuannya menekan secara total pertumbuhan jamur 
Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Sacc. muncul pada kondisi in-vitro (Jinasena et al., 2011), namun hasil yang 
beragam tampak pada kondisi in-vivo yang umumnya menunjukkan bahwa jamur antraknosa masih dapat tumbuh 
pada lingkungan berkitosan (Jinasena et al., 2011; Bautista-Banos et al., 2003; Marques et al., 2016). Hasil-hasil 
ini mengindikasikan bahwa penelitian tentang efektivitas kitosan sebagai biofungisida pada buah pepaya masih 
perlu dikaji, khususnya pada kondisi in-vivo.



300 Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Aplikasi Kitosan dan Suhu Simpan untuk Melindungi Buah Pepaya ‘California’ 
terhadap Infeksi Jamur Antraknosa

Kecepatan respirasi buah dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan udara di lingkungan buah. Semakin tinggi 
suhu berbanding lurus dengan semakin cepat laju respirasi pada buah. Oleh karena itu, suhu rendah dibutuhkan 
untuk penyimpanan buah sebagai upaya menekan laju respirasi yang dapat memperpanjang masa simpan buah.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mempelajari (1) pengaruh kitosan, (2) suhu simpan, dan (3) 
interaksi keduanya dalam menekan pertumbuhan jamur C. gloeosporioides pada kondisi in-vitro dan in-vivo pada 
buah pepaya ‘California’.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pascapanen dan Laboratorium Proteksi Tanaman, Jurusan 

Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Penelitian dilaksanakan pada Juli-September 2015.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah pepaya ‘California’ stadium I (hijau dengan semburat 

kuning di pangkal buah), kitosan (1,25 dan 2,50%), inokulum jamur Colletotrichum gloeosporioides (Penz). 
Sacc., media PDA,larutan NaOCl 0,525%, asam asetat1%, aquades, larutan klorok dan plastic wrap. Buah pepaya 
‘California’ stadium I yang diperoleh dari PT Nusantara Tropical Farm (PT. NTF), Labuhan Ratu, Lampung 
Timur, dibawa ke Laboratorium Pascapanen Hortikultura, Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas 
Lampung. Buah pepaya ‘California’ disortir berdasarkan keseragaman ukuran dan tingkat kemasakan buah. Alat-
alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan petri, jarum ose, borgabus, handsprayer, mikroskop, dan 
haemocytometer.

Penelitian dilaksanakan dengan dua sub-percobaan, yaitu secara in-vitro dan in-vivo. Pada penelitian secara 
in-vitro pengamatan dilakukan pada media PDA yang mengandung kitosan dan telah diberi inokulum jamur C. 
gloeosporioides yang disimpan pada suhu ruang (27-28 °C) dan suhu dingin (16-18 °C). Pengamatan secara in-
vitro dihentikan pada saat jamur C. gloeosporioides pada media kontrol telah memenuhi cawan petri. Pengamatan 
pada penelitian secara in-vivo dilakukan pada buah pepaya yang telah diinfeksi dengan jamur C. gloeosporioides 
yang disimpan pada suhu ruang (27-28 °C) dan suhu dingin (16-18 °C). Pengamatan secara in vivo dihentikan pada 
saat buah menunjukkan gejala penurunan mutu seperti timbulnya bercak penyakit dari jamur C. gloeosporioides.

Penelitian ini menggunakan Rancangan Teracak Sempurna (RTS) dengan tiga ulangan. Rancangan perlakuan 
disusun secara faktorial 3 x 2. Faktor pertama adalah konsentrasi kitosan dengan taraf: 0 (K0), 1.25 (K1), dan 2.50% 
(K2). Faktor kedua adalah suhu penyimpanan dengan dua taraf: suhu ruang 27-28 °C (T0) dan suhu dingin 16-18 
°C(T1). Data diolah menggunakan sidik ragam, dengan menggunakan Statistix 8. Selanjutnya nilai tengah antar 
perlakuan diuji dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) α5%.

Biakan jamur C. gloeosporioides dibuat dengan cara memotong jaringan buah pepaya yang sakit dengan 
ukuran 5-10 mm. Potongan pepaya diisolasi ke dalam media PDA yang telah diperlakukan dengan kitosan 
dan diinkubasikan selama 7 hari.Uji penghambatan pertumbuhan jamur C. gloeosporioides dilakukan dengan 
menumbuhkan isolat jamur C. gloeosporioides pada media PDA yang mengandung kitosan sesuai perlakuan. 
Setiap perlakuan konsentrasi kitosan terdiri atas tiga ulangan.

Pada in-vitro pengamatan keefektifan kitosan dilakukan setiap hari dengan mengukur diameter pertumbuhan 
jamur C. gloeosporioides dibandingkan dengan kontrol dan dihentikan pada saat biakan jamur C. gloeosporioides 
pada kontrol memenuhi cawan petri. Pertumbuhan C. gloeosporioides diamati dengan cara mengukur diameter 
koloni yang terpanjang dan terpendek.

Pada in-vivo inokulum C. gloeosporioides diinokulasikan ke tiga bagian buah, yaitu ujung, tengah, dan 
pangkal buah dengan cara menempelkan potongan biakan C. gloeosporioides sebesar potongan cakram berukuran 
5 mm dan dilekatkan dengan selotip. Selanjutnya buah pepaya diletakkan pada masing-masing perlakuan suhu 
simpan. Pengamatan dilakukan setiap hari dengan mengukur perkembangan gejala busuk yang muncul pada buah 
dengan skor. Skor tiap kategori serangan mengikuti ketentuan: 0 = tidak bergejala, 1 = bercak ringan pada buah 
(1-19%), 2 = bercak sedang pada buah (mencapai 20%), 3 = bercak sedang disertai busuk ringan pada buah, 4 
= bercak luas dan busuk pada buah (Hamdayanty et al., 2012). Pengukuran tingkat Keparahan Penyakit (KP) 
pada buah papaya dihitung dengan rumus: KP = ∑n.v

n.v  x = 100%, keterangan: KP = keparahan penyakit (%); n 
= sampel per kategori; v = skor keparahan; N = jumlah sampel yang diamati; V = skor tertinggi (Hamdayanty et 
al., 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gejala awal dari pepaya yang terinfeksi antraknosa [Colletotrichumgloeosporioides(Penz). Sacc.] adalah 

muncul bulatan kecil, terdapat air pada permukaan buah yang masak (ripe). Bulatan dapat menjadi besar hingga 
5 cm saat pemasakan buah. Massa konidia berwarna merah muda-oranye menutupi pusat bulatan. Infeksi 
mengakibatkan jaringan buah menjadi lebih lembut dan bagian yang terinfeksi akhirnya jatuh atau mudah terpisah 
dari buah (Hewajulige dan Wijeratnam, 2010).

Hasil penelitian secara in-vitro (Tabel 1 dan Gambar 1) menunjukkan bahwa pencampuran kitosan ke dalam 
media PDA berpengaruh nyata dalam menekan pertumbuhan jamur Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. 
Perlakuan kitosan 1,25% dan 2,50% pada media PDA menyebabkan jamur C. gloeosporioides tidak mampu 



301Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Aplikasi Kitosan dan Suhu Simpan untuk Melindungi Buah Pepaya ‘California’ 
terhadap Infeksi Jamur Antraknosa

tumbuh secara total dalam kondisi in-vitro. Hasil serupa dilaporkan oleh Bautista-Banos et al. (2003), Jinasena et 
al. (2011), Hamdayanty et al. (2012), dan Marques et al. (2016), yang secara umum menyatakan bahwa perlakuan 
kitosan mampu menekan infeksi C. gloeosporioides secara in-vitro dengan tingkat hambatan relatif yang semakin 
meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi kitosan yang digunakan dan dengan intensitas hambatan 
yang berbeda pada buah yang berbeda.

Suhu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jamur (TeBeest et al., 1978). Hal tersebut 
didukung oleh penelitian Singh et al. (2012) yang menunjukkan bahwa suhu rendah mengurangirespirasi dan 
sporulasi. Penelitian secara in-vitro pada Tabel 1 menunjukkan bahwa suhu dingin secara nyata menekan 33,98% 
pertumbuhan jamur dalam media dibandingkan dengan pertumbuhan jamur dalam media pada suhu ruang. 

Suhu, kelembapan, dan pH mempengaruhi pertumbuhan dan sporulasi jamur C. gloeosporioides. Kisaran suhu 
25–30 °C dan pH 6–7 merupakan kondisi yang optimal untuk pertumbuhan jamur pada inangnya. Pertumbuhan 
jamur akan semakin efektif pada kelembapan yang tinggi dan kondisi yang hangat dalam menyebarkan penyakit 
antraknosa (Gautam, 2014).

Tabel 1. Pengaruh kitosan, suhu simpan, dan interaksinya terhadap serangan jamur Colletotrichum gloeosporioides 
(Penz.) Sacc. pada buah papaya ‘California’ secarain-vitro dan in-vivopada 12 HS

Perlakuan
In-vitro In-vivo

Diameter Jamur (cm) Keparahan Penyakit (%)
Kitosan (K):
Kitosan 0% (K0) 6,45 a 15,27 b
Kitosan 1,25% (K1) 0,00 b  9,72 b
Kitosan 2,50% (K2) 0,00 b 29,16 a
Suhu Simpan:
Suhu Ruang (T0) 2,59 a 24,07 a
Suhu Dingin (T1) 1,71 b 12,03 b
Kitosan x Suhu Simpan:
K0T0 7,78 a 25,00 ab
K0T1 5,13 b  5,55 c
K1T0 0,00 c  13,88 bc
K1T1 0,00 c  5,55 c
K2T0 0,00 c 33,33 a
K2T1 0,00 c  24,99 ab

Keterangan: *Nilai selajur yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji BNT α 5%.

Pengaruh suhu simpan terhadap pertumbuhan jamur menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada diameter 
jamur dan masa inkubasi jamur (Gambar 1). Penelitian Morris et al. (1996) membuktikan bahwa masa inkubasi 
jamur C. gloeosporioides adalah 7 hari yang ditunjukkan oleh pertumbuhan isolat jamur mencapai lebih dari 90%. 
Gambar 1 menunjukkan kecepatan pertumbuhan jamur C. gloeosporioides dalam media PDA yang ditunjukkan 
dari bertambahnya diameter jamur. Pada suhu dingin bukan hanya masa inkubasinya melambat, tetapi kecepatan 
pertumbuhan diameter jamurnya pun rendah. Pada perlakuan suhu ruang masa inkubasi jamur dimulai pada hari 
simpan pertama, sedangkan pada perlakuan suhu dingin masa inkubasi jamur dimulai pada hari simpan ke dua. Efek 
kombinasi perlakuan kitosan dan suhu sangat ditentukan oleh efek kitosan yang mampu menekan pertumbuhan 
jamur C. gloeosporioides (Tabel 1 dan Gambar 1).

Hasil penelitian secara in-vivo pada Tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan pelapis buah kitosan 1,25% 
berpengaruh tidak nyata dalam menekan pertumbuhan jamur C. gloeosporioidespada buah pepaya. Namun justru 
perkembangan jamur C.gloeosporioidespaling tinggi ditunjukkan pada buah pepaya yang dilapisi dengan kitosan 
pada konsentrasi 2,50%. Hal tersebut diduga karena kitosan konsentrasi 2,50% sebagai pelapis buah terlalu tebal 
dalam menutupi dinding sel, sehingga menyebabkan suhu dan kelembapan tinggi dalam buah yang berakibat 
memperparah pertumbuhan jamur (TeBeest et al., 1978; Gautam, 2014). Pada konsentrasi 1,25% ketebalan pelapis 
yang menutupi dinding sel tidak sampai menyebabkan suhu dan kelembapan tinggi yang merupakan lingkungan 
yang mendukung bagi pertumbuhan jamur. Hasil tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Suyanti (2011) yang 
menunjukkan bahwa kitosan sebagai pelapis berfungsi menutupi dinding sel. Berdasarkan hal tersebut kitosan 
konsentrasi 1,25% lebih efektif untuk digunakan dibandingkan dengan konsentrasi 2,50%.
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Gambar 1. Pengaruh kitosan dan suhu simpan terhadap pertumbuhan koloni jamur Colletotrichum 
gloeosporioides (Penz.) Sacc. secara in-vitro

Pada Tabel 1, perlakuan suhu dingin secara in-vivo berpengaruh nyata menekan tingkat keparahan penyakit 
hingga 50,02% lebih rendah dibandingkan pada suhu ruang (lihat juga Gambar 2). Hal tersebut didukung oleh 
penelitian Gautam (2014) dan Sharma (2015) bahwa perlakuan suhu dingin dapat mengendalikan penyakit 
pascapanen pada buah. Dalam hal ini suhu dingin mengendalikan jamur dengan menekan persentase keparahan 
penyakit.

Secara in-vivo, perlakuan pelapis buah kitosan dan suhu simpan nyata berinteraksi dengan efek kombinasinya 
sangat ditentukan oleh efek individu perlakuan masing-masing (Tabel 1). Selain aplikasi kombinasi dengan 
kitosan 2.5%, aplikasi suhu dingin akan menekan tingkat keparahan penyakit baik tanpa maupun dengan kitosan 
1.25%. Keberadaan kitosan 2,50% dengan efek individunya yang justru meningkatkan tingkat keparahan penyakit, 
sebagai konsekuensinya, mengurangi intensitas efek suhu dingin terhadap penekanan tingkat keparahan penyakit 
(Tabel 1 dan Gambar 2). 

Di dalam penelitian ini tampak bahwa hasil yang diperoleh pada penelitian secara in-vitro tidak sejalan 
dengan hasil secara in-vivo (Tabel 1). Kitosan hanya mampu berfungsi sebagai biofungisida dalam mengendalikan 
jamur C. gloeosporioides pada kondisi in-vitro, tetapi tidak efektif pada kondisi in-vivo. Hal tersebut didukung 
oleh penelitian Jinasena et al. (2011) pada pisang, yang menyatakan bahwa dalam kondisi in-vitro hambatan total 
100% terhadap pertumbuhan jamur antraknosa hanya diperoleh jika kitosan diaplikasikan pada kosentrasi lebih 
dari 0.75%, sedangkan dalam kondisi in-vivo jamur antraknosa masih dapat tumbuh, walaupun nyata lebih rendah 
dari kontrol. Hasil serupa ditunjukkan pula oleh Bautista-Banos et al. (2003) pada pepaya, yang menyatakan 
bahwa pada kondisi in-vitro setelah 7 hari, efek kitosan bergantung pada konsentrasi, pada 2.5 dan 3% kitosan 
mampu 100% menghambat, sedangkan pada konsentrasi 0.5 dan 1.5% penyakit tumbuh setelah 2 dan 4 hari. 
Hal serupa dilaporkan oleh Hamdayanty et al. (2012) yang menyatakan bahwa perlakuankitosan (dengan 
konsentrasi kitosan 0.25, 0.50, 0.70, dan 1%) mampu 100% menghambat serangan jamur dengan lama simpan 
6 hari, namun 6 hari setelahnya muncul serangan jamur pada buah.
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Gambar 2.  Pengaruh kitosan dan suhu simpan terhadap persentase keparahan penyakit antraknosa pada buah 
pepaya ‘California’ secara in-vivo

Hasil-hasil tersebut mengindikasikan bahwa kitosan hanya efektif bertindak sebagai biofungisida pada kondisi 
in-vitro, namun tidak efektif pada kondisi in-vivo, khususnya pada masa simpan buah yang lebih dari 6 hari. El-
Ghaouth et al. (1991) menyatakan bahwa kitosan berpengaruh dengan menginduksi enzim kitinase yang dapat 
mendegradasi kitin, yang merupakan penyusun utama dinding sel jamur. Ketidak-efektifan kitosan dalam kondisi 
in-vivo diduga bahwa suhu dan kelembapan tinggi sebagai dampak respirasi pada buah, serta pH (khususnya 
pada kitosan 2,50%) ada pada kondisi yang optimal untuk pertumbuhan jamur antraknosa (Gautam, 2014). Pada 
penelitian lainnya, Widodo et al. (2017) melaporkan juga bahwa aplikasi fruit coating KD-112, yang populer di 
kalangan industri agribisnis, bahkan tidak bersifat biopestisida baik dalam kondisi in-vitro mapun in-vivo.Oleh 
karena itu, perlakuan kitosan -dan juga aplikasi fruit coating lainnya seperti KD-112 dan plastic wrapping (Widodo 
et al., 2016)- tampaknya masih tetap memerlukan aplikasi fungisida yang bersifat ramah lingkungan dan aman 
bagi pangan. Pemberian fungisida saat pascapanen dimaksudkan untuk melindungi buah dari serangan patogen 
jamur tersebut. Di dalam industri agribisnis saat ini, pemberian fungisida Prochloraz (imidazole carboxamide) 
pada perlakuan buah lazim dilakukan dan dimaksudkan untuk melindungi serta menghilangkan sumber inokulum 
pada buah, karena sifat Prochloraz adalah non-sistemik dan kontak, serta berfungsi protektan serta eradikan (FAO, 
2009; Pruskyet al., 1995).

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) aplikasi kitosan 1.25 dan 2.50% secara in-vitro mampu menekan 

hingga 100% pertumbuhan jamur antraknosa,tetapi tidak efektif dalam kondisi in-vivo, (2) suhu simpan rendah 
16-18 °C nyata menurunkan pertumbuhan jamur in-vitro sebesar 33,98% dan tingkat keparahan penyakit in-vivo 
sebesar 50,02%, dan (3) terdapat interaksi antara perlakuan kitosan dan suhu simpan dalam menekan pertumbuhan 
jamur C. gloeosporioides. Selain aplikasi kombinasi dengan kitosan 2.5%, aplikasi suhu dingin menekan tingkat 
keparahan penyakit baik tanpa maupun dengan kitosan 1.25%. Keberadaan kitosan 2,50% dengan efek individunya, 
yang justru meningkatkan tingkat keparahan penyakit, mengurangi intensitas efek suhu dingin terhadap penekanan 
tingkat keparahan penyakit.

UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih ditujukan kepada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI yang telah mendanai sebagian dari penelitian ini melalui Program Riset 
Pengembangan Iptek Tahun Anggaran 2015 dan PT. Nusantara Tropical Farm, Labuhan Ratu, Lampung Timur, 
Indonesia, yang telah menyediakan buah pepaya ‘California’ sebagai bahan penelitian. Ucapan yang sama juga 
ditujukan kepada Laboratorium Proteksi Tanaman, Jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas 
Lampung yang telah menyediakan biakan murni jamur Colletotrichumgloeosporioides(Penz). Sacc., dan Prof. Dr. 
Ir. Muhammad Kamal, M.Sc.atas diskusi selama persiapan laporan penelitian dan manuskrip ini.



304 Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Aplikasi Kitosan dan Suhu Simpan untuk Melindungi Buah Pepaya ‘California’ 
terhadap Infeksi Jamur Antraknosa

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal
Bautista-Banos, S., M. Hernandez-Lopez, E. Bosquez-Molina, C.L. Wilson. 2003. Effects of chitosan and plant 

extracts on growth of Colletotrichum gloeosporioides, anthracnose levels and quality of papaya fruit. Crop 
Protection 22:1087–1092.

El-Ghaouth, A., J. Aul, R. Ponampalan. 1991. Chitosan coating effect on storability and quality of fresh 
strawberries. J. Food Sci. 56(6): 1618-1620.

Gautam, A.K. 2014. Colletotrichum gloeosporioides: biology, pathogenicity and management in India. J. Plant 
Physiol. and Pathol. 2(2): 1-11.

Hamdayanty, R. Yunita, N.N. Amin, T.A. Damayanty. 2012. Pemanfaatan kitosan untuk mengendalikan 
antraknosa pada pepaya (Colletotrichum gloeosporioides) dan meningkatkan daya simpan buah. 
J. Fitopatol. Indonesia 8(4): 97-102.

Hewajulige, I.G.N., S.W. Wijeratnam. 2010. Alternative postharvest treatments to control anthracnose disease in 
papaya during storage. Fresh Produce 4(1): 15-20.

Jinasena, D., P. Pathirathna, S. Wickramarachchi, E. Marasinghe. 2011. Use of chitosan to control anthracnose on 
‘Embul’ banana. International Conference on Asia Agriculture and Animal, IPCBEE 13: 56-60.

Marques, K.M., V.C. Galati, J.D.R. Fernandes, J.E.R. Guimaraes, J.P. Silva, B.H. Mattiuz, C.F.M. Mattiuz. 2016. 
Use of chitosan for the control of postharvest anthracnose and quality in avocados. Acta Hortic. 1120: 225-
231. DOI 10.17660/ActaHortic.2016.1120.34.

Morris, A.J., T.C. Byrne, J.F. Madden, L.B. Reller. 1996. Duration of incubation of fungal cultures. J. Clinical 
Microbiol. 34(6): 1583-1585.

Pamekas, T. 2007. Potensi ekstrak cangkang kepiting untuk mengendalikan penyakit pascapanen antraknosa pada 
buah cabai merah. J. Akta Agrosia 10(1): 72-75.

Prusky, D., H.D. Ohr, N. Grech, S. Camphell, I. Kobiler, G. Zauberman, Y. Fuchs. 1995. Evaluation of antioxidants 
butylated hydroxyanisole and fungicide prochloraz for control of post-harvest anthracnose of avocado fruit 
during storage. Plant Disease 79(8): 797-800.

Raqeeb, A.A.E., T.M.M. Mahmud, S.R.S. Omar, A.R.M. Zaki, A.R.A. Eryani. 2009. Effects of calsium and 
chitosan treatments on controlling anthracnose and postharvest quality of papaya (Carica papaya L.). Int. 
J. Agric. Res. 4(2), 53―68.

Sharma, V.2015.Evaluation of incidence and alternative management of post harvest fungal diseases of papaya 
fruits (Carica papaya L.) in Western U.P. Int. J. Theoret. Appl. Sci.7(1): 6-12.

Singh, P., A.K. Mishra, N.N. Tripathi. 2012. Assessment of mycoflora associated with postharvest losses of papaya 
fruits. J. Agric. Technol. 8(3): 8(3): 961-968. Http://www.ijat-aatsea.com.

Suyanti. 2011. Peranan teknologi pascapanen untuk meningkatkan mutu buah pepaya (Carica papaya L.). Buletin 
Teknologi Pascapanen Pertanian 7(2): 96-103.

TeBeest, D.O., G.E. Templeton, R.J. Smith, Jr. 1978. Temperature and moisture requirements for development of 
anthracnose on Northern Jointvetch. Phytopathol. 68: 389-393.

Trisnawati, E., D. Andesti, A. Shaleh. 2013. Pembuatan kitosan dari limbah cangkang kepiting sebagai bahan 
pengawet buah duku dengan variasi lama pengawetan. J. Teknik Kimia 2(19): 17-26.

Widodo, S.E., Zulferiyenni, S.R Dirmawati, R.A. Wardhana, N. Octavia, L. Cahyani. 2016. Effects of sugar 
ester blend coating of KD-112 and plastic wrapping on fruit shelf-life and qualities of ‘California’ papaya. 
IIOABJ 7(Suppl 1): 569–572.

Yanti, S.D., P.T.Nugroho, R. Aprisa, E.Mulyana. 2009. The potential of chitosan as alternative biopesticide for 
postharvest plants. Asian J. Food Ag-Ind., Special Issue, S241-248.



305Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Aplikasi Kitosan dan Suhu Simpan untuk Melindungi Buah Pepaya ‘California’ 
terhadap Infeksi Jamur Antraknosa

Prosiding
Widodo, S.E., S.R. Dirmawati, Zulferiyenni, R.A. Wardhana, Y. Ariyanti. 2017. Aplikasi pelapis buah sugar-

ester blend KD-112 dan suhu simpan untuk melindungi buah pepaya ‘California’ terhadap infeksi jamur 
Colletrotichum gloeosporiodes (Penzs.) Sacc. Seminar Nasional Perbaikan Kualitas Lahan Kering untuk 
Meningkatkan Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan. Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, 
Darussalam, Banda Aceh, 19-20 September 2017. 9 hlm.

Internet
FAO. 2009. FAO spesifications and evaluations for prochloraz. 21 pages. Di-download pada 5 Desember 2014. 

http://www.fao.org/..../prochloraz_2009.
RUSNAS. 2002-2007. Pengembangan Buah-buahan Unggulan Indonesia Komoditas Pepaya. PKBT IPB. Http: 

www.pkbt.ipb.ac.id.





Pengaruh Jumlah Daun Batang Bawah terhadap Pertumbuhan Bibit 
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ABSTRAK
Daun tumbuhan berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis, yang menghasilkan karbohidrat dan hormon 

untuk kelangsungan tumbuhnya. Tanaman buah sebaiknya diperbanyak secara vegetatif untuk mendapatkan bibit 
yang menyerupai sifat unggul induknya. Salah satu perbanyakan vegetatif adalah melalui sambung pucuk. Sebagian 
besar/seluruh daun pada pucuk sebagai batang atas (entres) dihilangkan untuk mengurangi evapotranspirasi. 
Pasokan fotosintesis batang atas sangat tergantung dari daun batang bawahnya. Jumlah daun batang bawah yang 
melakukan fotosintesis menentukan pertumbuhan batang atas. Percobaan dilakukan terhadap tanaman koleksi 
avokad nomor aksesi No. 5 hasil perbanyakan sambung pucuk di kebun percobaan Pusat Penelitian Biologi-LIPI, 
Cibinong Science Center dan Botanic Gardens. Percobaan disusun dalam rancangan acak lengkap faktor tunggal 
dengan ulangan 25 tanaman. Perlakuan berupa tiga kategori pembatasan jumlah daun batang bawah, yaitu 2–4 
daun, 5–7 daun, dan 8–10 daun. Pengamatan dilakukan tiap bulan selama enam bulan, parameter pengamatan 
meliputi: panjang batang atas, jumlah daun batang atas, jumlah daun daun batang bawah, jumlah cabang dan 
panjang masing-masing cabang batang atas. Panjang dan jumlah daun batang atas meningkat dengan makin 
banyaknya jumlah daun batang bawah. Jumlah daun batang bawah umumnya menurun tiap bulan karena terjadi 
kerontokan daun yang telah menua. Jumlah dan panjang cabang batang atas meningkat sedikit tiap bulan tetapi 
tidak mempunyai pola yang jelas tiap perlakuan. Jumlah x panjang cabang atas meningkat tiap bulan dengan 
makin banyak jumlah daun bawah, makin tinggi nilainya kecuali pada bulan ke satu dan ke dua.

Kata kunci: avokad, hasil sambung pucuk, jumlah daun batang bawah, pertumbuhan bibit

PENDAHULUAN
Tanaman avokad telah lama ada di Indonesia, diintroduksi ke Indonesia tahun 1750 oleh penjelajah Spanyol 

dari Amerika Tengah (Bland, 2012). Buahnya telah menjadi makanan pokok penduduk Karibia dan Amerika 
Tengah sejak ribuan tahun yang lalu. Buah avokad mempunyai kandungan nutrisi yang sangat baik, yaitu lemak 
tidak jenuh dengan kolesterol baik (HDL), protein, vitamin, dan mineral yang tinggi. Setiap 100 g daging buah 
mengandung antara lain: 65–86 g air, 1– 4 g protein, 5,8–23 g lemak, 3,4 5,7 g karbohidrat, 0,8–1 g zat besi (Fe), 
75–135 IU vitamin A, 1,5 3,2 mg vitamin B kompleks, 600–800 kj energi (Whiley, 1992). 

Indonesia sebagai Negara penghasil avokad terbesar ke empat di dunia, yaitu 275.953 ton (6,22%), setelah 
Meksiko (28,51%), Chili (8,31%), dan Republik Dominika (6,65%), tetapi ekspornya sangat rendah, yaitu hanya 
0,07% dari produksinya (FAO, 2011; Jawal, 2008). Ini disebabkan pertanaman avokad di Indonesia, umumnya 
berasal dari biji dan skala usahanya kecil. Bunga tanaman avokad adalah protogynous dichogamy, yang artinya 
ada dua kali periode pembukaan bunga, di mana  bunga betina masak lebih dulu dibanding bunga jantannya; 
umumnya bunga betina reseptifnya terbatas waktunya hingga ketika bunga jantan mengeluarkan serbuksari, bunga 
betina sudah tidak reseptif lagi. Ada dua tipe bunga avokad yaitu tipe A, di mana bunga betina masak pagi hari 
dan jantan masak sesudah tengah hari, sebaliknya bunga tipe B, di mana bunga betina masak lebih dahulu setelah 
tengah hari dan bunga jantan baru masak pagi hari berikutnya (Sukamto, 1989). Penyerbukan terjadi umumnya 
secara silang dengan perantaraan serangga hingga tanamannya sangat heterogen hingga keberagaman buahnya 
sangat tinggi (Sukamto, 1985a; 1985b). 

Keragaman buah avokad yang tinggi dapat ditanggulangi dengan perbanyakan tanaman secara vegetatif. Salah 
satu perbanyakan vegetatif avokad yang paling efisien adalah dengan sambung pucuk. Sambung pucuk berarti 
penyambungan yang melibatkan batang bawah dan batang atas tanaman. Batang atas (entres) yang digunakan adalah 
pohon induk avokad yang telah berbuah dan terbukti unggul buahnya, sedangkan batang bawah menggunakan 
tanaman yang sejenis/serasi (compatible), serta mempunyai perakaran yang kuat dan tahan terhadap cekaman 
biotik maupun abiotik. Bibit tanaman avokad hasil sambung pucuk sudah dapat berbuah lebih awal, yaitu ada yang 
umur 2 tahun sudah berbuah. Material entres dibuang seluruh/ sebagian besar daunnya sebelum disambungkan 
untuk mengurangi evapotranspirasi hingga pasokan energi/ makanan tergantung pada batang bawahnya. Batang 
bawah dipotong pucuknya dan dikurangi daunnya untuk mencegah evapotranspirasi yang berlebihan, tetapi 
pengurangan daun batang bawah berarti terjadi pula pengurangan hasil fotosintesis yang diproduksi daunnya. Para 
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praktisi perbanyakan tanaman di lapang, ada yang membuang seluruh, sebagian atau bahkan tidak membuang daun 
pada batang bawah tanaman yang akan disambung. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh jumlah 
daun terhadap pertumbuhan bibit tanaman avokad hasil sambung pucuk.

BAHAN DAN METODE
Entres tanaman avokad yang digunakan adalah avokad koleksi aksesi No. 5 dari kebun pembibitan di Cibinong 

Science Center dan Botanic Gardens. Batang bawah avokad yang digunakan adalah berasal dari biji sekitar Bogor, 
ditumbuhkan  dan diseleksi yang sehat setinggi sekitar 40 cm dan berdiameter sekitar 1,1 cm. Batang atas (entres) 
berasal dari pohon yang buahnya terseleksi bagus, yaitu koleksi aksesi No. 5 yang berasal dari Bogor. Batang 
bawah dipotong pucuknya sepanjang 20–30 cm dari permukaan tanah, Potongan atas batang bawah dibelah 
membujur sekitar 1 cm, panjang entres tanpa daun sekitar 10 cm, dipotong di bagian bawah berbentuk huruf 
v sepanjang sekitar 1 cm. Entres segera dimasukkan dalam belahan batang bawah dan diikat dengan potongan 
plastik 7 x 1 cm yang elastis. Sambungan tersebut disungkup dengan kantung plastik dan ditempatkan di bawah 
naungan paranet 70%. 

Setelah sambungan menyatu dan mulai muncul daun baru, yaitu sekitar tiga minggu, sungkup dibuka 
(Sukamto et al., 2014). Tanaman hasil sambungan umur 3,5 bulan setelah disambung, diseleksi jumlah daun 
batang bawahnya, digolongkan tiga kategori yaitu 2 4, 5–7, dan 8–10 jumlah daun, masing-masing kategori terdiri 
dari  25 tanaman. Pengamatan dilakukan setiap bulan selama 6 bulan, yang meliputi panjang batang atas, jumlah 
daun batang atas, jumlah daun batang bawah, jumlah dan panjang cabang batang atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran bibit avokad hasil sambung pucuk pada bulan ke satu menghasilkan rata-rata panjang batang 

atas, jumlah daun batang atas, panjang percabangan batang atas, dan jumlah x cabang atas, sedikit lebih tinggi pada 
batang bawah yang berdaun 2–4 dibanding yang berdaun 5–7 maupun 8–10, kecuali jumlah cabang batang atas 
(Tabel 1). Pertumbuhan bibit avokad bulan ke dua menunjukkan perubahan, yaitu nilai pemanjangan dan jumlah 
daun batang atas paling besar terjadi pada kategori jumlah daun 8–10 diikuti jumlah daun 5–7 dan 2–4, karena ada 
pengaruh jumlah daun bawah. Jumlah daun batang bawah berkurang pada kategori jumlah daun 5–7 dan 8–10, 
tetapi tidak pada kategori jumlah daun 2–4, kemungkinan karena dehidrasi hingga jumlah daun batang bawah 
yang kategori jumlah banyak lebih banyak akan lebih banyak berkurang. Jumlah cabang terbesar terjadi pada 
kategori jumlah daun 8–10 diikuti 2–4 dan 5–7 berturut-turut (Tabel 1). Panjang percabangan batang atas tertinggi 
pada kategori berdaun 2–4, tetapi jumlah cabangnya lebih sedikit dibanding pada kategori 8–10 hingga nilai 
keseluruhan jumlah x panjang percabangan batang atas lebih tinggi pada kategori 8–10. Ini menunjukkan makin 
banyak jumlah daun pada batang bawah makin meningkatkan perpanjangan dan jumlah daun batang atas (Gambar 
1). Dikarenakan daun berfungsi melakukan fotosintesis dan mengirimkan hasil fotosintesis berupa sukrosa ke 
bagian bagian lain yang membutuhkan, termasuk sambungan batang atas (Salisbury and Ross, 1985).

Gambar 1. Grafik pengaruh jumlah daun batang bawah terhadap pertumbuhan panjang batang atas
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Gambar 2. Grafik pengaruh jumlah daun batang bawah terhadap jumlah daun batang atas

Tabel 1.  Nilai tengah peubah panjang batang atas, jumlah daun batang atas, jumlah cabang batang atas dan 
panjang percabangan batang atas

Perlakuan Periode

Nilai tengah peubah

Panjang 
batang atas 

(cm)

Jumlah daun 
batang atas

Jumlah daun 
batang bawah

jumlah cabang 
batang atas

Panjang  
percabangan 
batang atas 

(mm)

Jumlah x 
Panjang 

cabang atas 
(mm)

Jumlah daun 
2-4

Bulan 1

11.77 30.00 2.84c 3.16 51.49 151.24

Jumlah daun 
5-7

11.54 28.64 5.88b 3.20 49.79 146.96

Jumlah daun 
8-10

11.70 28.56 8.66a 3.32 44.78 143.00

Jumlah daun 
2-4

Bulan 2

12.83 26.66 2.08c 2.91 62.56 171.84

Jumlah daun 
5-7

13.24 25.42 4.00b 3.12 58.77 170.92

Jumlah daun 
8-10

14.25 25.00 6.67a 3.16 62.38 189.08

Jumlah daun 
2-4

Bulan 3

19.05 50.08 2.87b 4.33 83.03 354.75

Jumlah daun 
5-7

20.18 55.00 4.50ab 4.54 87.81 379.28

Jumlah daun 
8-10

21.14 55.09 6.95a 3.79 98.75 358.48

Jumlah daun 
2-4

Bulan 4

20.57b 53.16 6.41a 3.79 96.43b 404.07

Jumlah daun 
5-7

22.65ab 56.58 4.29ab 4.66 98.16b 438.05

Jumlah daun 
8-10

24.66a 54.79 2.79b 4.29 125.98a 457.50

Jumlah daun 
2-4

Bulan 5

25.08 59.12 2.72 6.04b 103.96a 512.12

Jumlah daun 
5-7

26.53 57.64 0.76 6.24a 89.17b 540.91

Jumlah daun 
8-10

28.58 64.52 2.52 5.12b 96.27ab 578.83

Jumlah daun 
2-4

Bulan 6

28.44b 70.45b 0.33 6.20a 101.23 606.48b

Jumlah daun 
5-7

31.46b 71.58b 0.20 7.04a 100.09 666.05ab

Jumlah daun 
8-10

36.11a 85.66a 2.62 7.00a 116.23 764.43a

Keterangan: angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji lanjut LSD
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Pertumbuhan bibit avokad bulan ke tiga dan ke empat, terjadi peningkatan panjang dan jumlah daun batang 
atas (Gambar 2), dan panjang percabangan batang atas dibanding pada bulan sebelumnya, yaitu nilai terbesar 
pada kategori berdaun 8–10 diikuti berturut-turut berdaun 5–7 dan 2–4. Jumlah cabang batang atas terbesar pada 
kategori berdaun 5–7, tetapi panjang percabangannya tertinggi pada kategori 8–10 hingga nilai tertinggi keseluruhan 
(jumlah x cabang atas) pada kategori berdaun 8–10, diikuti berturut-turut berdaun 5–7 dan 2–4 (Tabel 1). Ini 
menunjukkan jumlah cabang yang banyak menekan pertumbuhan masing-masing panjang cabangnya. Jumlah daun 
batang bawah terus menurun karena daun mengalami penuaan (senescense). Secara alami, daun yang mengalami 
pertumbuhan, semakin dewasa daun makin meningkat kemampuan untuk melakukan fotosintesis, kemudian 
menurun kemampuannya meskipun belum mencapai dewasa penuh. Akhirnya, daun mengalami penuaan, berubah 
warnanya menjadi kuning hingga tidak mampu melakukan fotosintesis lagi karena klorofil terurai dan kloroplas 
kehilangan fungsinya dan rontok (Salisbury and Ross, 1985).

Pertumbuhan bibit avokad bulan ke lima menunjukkan nilai panjang batang atas, jumlah cabang batang atas 
dan jumlah x panjang batang atas terbesar pada kategori berdaun 8–10, diikuti berturut-turut kategori 5–7 dan 
2–4. Panjang percabangan batang atas pada kategori berdaun 2–4 lebih tinggi dibanding 5–7 maupun 8–10, tetapi 
karena jumlah percabangan batang atas lebih tinggi pada kategori berdaun 5–7 maupun 8–10, maka nilai tertinggi 
jumlah x panjang percabangan batang atas adalah kategori berdaun 8 – 10, diikuti 5–7 dan 2–4 secara berturut-turut 
(Tabel 1). Pada bulan ke enam, panjang dan jumlah daun batang atas, panjang percabangan batang atas, dan jumlah 
x panjang cabang atas, nilai tertinggi pada kategori 8–10, diikuti berturut-turut kategori 5–7 dan 2–4 berturut-turut 
(Tabel 1). Hal ini menunjukkan semakin banyak daun yang melekat pada batang bawah, semakin banyak hasil 
fotosintesa yang diproduksi untuk menghasilkan energi dan sukrosa untuk pertumbuhan batang atas pada tanaman 
hasil sambung pucuk. Hasil yang sama, yaitu makin banyak daun makin meningkatkan pertumbuhan tanaman, 
juga diperoleh oleh Judianto (1986) pada tanaman Stevia rebaudiana, Suryadi (2009) pada tanaman jambu mete, 
Syafrison et al. (2011) pada tanaman kakao. 

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah daun batang bawah mempengaruhi pertumbuhan batang atas, 

semakin banyak jumlah daun batang bawah akan meningkatkan pertumbuhan pada parameter panjang batang 
atas, jumlah daun batang atas, jumlah cabang batang atas, panjang percabangan batang atas, dan jumlah x panjang 
cabang atas.
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ABSTRACT
The citrus Aphids Aphis gossypii is one of the main pests in citrus. Eco-friendly control measures were 

carried out by searching and utilizing bioactive compounds or secondary metabolites contained in plants. Some 
plants were known containing secondary metabolite that acts as plant pest control. The objective of the study 
was to investigate the effectiveness of botanical insecticides from several plants to control Aphis gossypii. The 
research was conducted at entomology laboratory of Indonesian Citrus and Subtropical Fruit Research Institute, 
Batu. Selected plants were from citrus group namely pummelo, sweet orange and Japansche Citroen (JC) and 
from non citrus group were marigold, chrysanthemum and tobacco. The plant material was extracted with several 
solvents i.e. acetone, aquades, diklormetana, hexane and methanol. The study was arranged in a Randomized 
Block Design with 4 replications. The results showed that the most effective plant material for the control of A. 
gossypii was tobacco with all solvents. The effectiveness of control showed from the first day after treatment 
until the last observation of the eighth day. Other effective materials included weed-herbs in acetone, aquades and 
methanol solvent, as well as chrysanthemums in acetone solvent. From citrus group, pummelo and sweet orange 
were effective with all solvents, JC was effective with acetone solvents, methyl ether and methanol.

Keywords: Secundary metabolite, botanical insecticide, Aphis gossypii

PENDAHULUAN
Jeruk adalah satu komoditas yang strategis dalam peningkatan produk pertanian kedepan secara kuantitas dan 

kualitas. Proses produksi harus menjadi perhatian yang serius dalam menentukan kualitas produk pertanian yang 
akan dipasarkan. Produk pertanian lokal diharapkan dapat bersaing dengan produk impor yang banyak masuk 
ke pasar Indonesia, terlebih dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Untuk menghasilkan 
buah jeruk yang berdaya saing salah satunya adalah dengan mengurangi residu pestisida kimia, yaitu dengan 
pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ramah lingkungan. 

Salah satu OPT utama jeruk adalah kutu daun jeruk. Kutu daun yang menyerang tanaman jeruk diketahui 
ada beberapa jenis yaitu kutu daun coklat Toxoptera citricidus, kutu daun hitam Toxoptera aurantii dan kutu 
daun hijau Aphis gossypii, Myzus persicae. Selain sebagai hama kutu daun jeruk juga berperan sebagai vektor 
penyakit Tristeza (Citrus Tristeza Virus). Kutu daun menyerang tunas dan daun muda dengan cara menusukkan 
stiletnya. Bagian tanaman yang terserang biasanya akan berubah bentuknya menjadi menggulung atau keriting. 
Dalam proses memakan daun kutu daun juga mengeluarkan sekresi yang mengandung embun madu, yang lengket 
melapisi bagian daun. Embun madu tersebut selanjutnya menjadi tempat untuk tumbuhnya jamur jelaga yang 
berwarna hitam yang menutupi daun (Broughton, 2007; Lazaneo, 2010; Dwiastuti et al, 2011).

Untuk memperoleh jeruk dengan kualitas yang baik diperlukan pengendalian OPT yang cermat dan 
penggunaan bahan yang tidak meninggalkan residu pada produk atau buahnya. Insektisida botani adalah satu 
dari alternatif pengendalian yang ramah lingkungan, diharapkan penggunaannya dapat menekan populasi OPT 
sehingga akan mengurangi kerusakan tanaman, yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang optimal. 

Pada penelitian ini insektisida botani digunakan untuk pengujian pengendalian kutu daun jeruk Aphis gossypii, 
jenis kutu daun yang banyak terdapat di lapangan saat penelitian dilakukan. Insektisida botni dapat berasal dari biji, 
daun, akar dan bagian tanaman yang lain. Beberapa jenis tanaman diantaranya dari famili Meliaceae, Annonaceae, 
Piperraceae, Rutaceae dan lain-lain adalah jenis yang banyak digunakan sebagai bahan sumber insektisida botani 
(Syahputra, 2001. Penggunaan insektisida botani sebagai bahan pengendali hayati mempunyai kelebihan dan 
kekurangan. Diantara kelebihannya adalah cepat tergedrasasi, sehingga residu cepat hilang, daya racun terhadap 
mamalia dan tanaman rendah, cara kerja yang cepat. Sedangkan kekurangannya memerlukan aplikasi yang lebih 
sering karena mudahnya terdegradasi, sumber bahan baku yang terbatas, dan kualitas dan standar bahan baku yang 
beragam (Isman, 1997; Cloyd, 2004). 

Pemilihan materi tanaman yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada bahan yang mempunyai 
potensi tinggi sebagai insektisida botani namun belum banyak diproduksi dan dimanfaatkan. Bahan tersebut 
sebagian besar adalah limbah, sehingga dapat mengurangi sampah atau residu. Bahan tanaman yang yang 
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terpilih pada penelitian ini berasal dari dua kelompok yaitu kelompok jeruk dan kelompok non jeruk. Tanaman 
dari kelompok jeruk yang dipilih adalah dari jenis jeruk pamelo, Japansche Citroen ( JC), dan manis Sembalun. 
Dari kelompok non jeruk tanaman yang dipilih adalah tembakau (nikotin), paitan/marigold (terpenoid), krisan 
(Pyretrum), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas insektisida botani dari beberapa tanaman untuk 
mengendalikan kutu daun Aphis gossypii.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di laboratorium Entomologi Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika pada 

tahun 2015. Bahan tanaman yang digunakan terdiri dari 6 jenis yaitu jeruk pamelo, jeruk JC, dan jeruk manis 
serta 3 jenis bahan tanaman lain yaitu daun paitan/marigold, bunga krisan dan daun tembakau. Untuk bahan dari 
jeruk yang diambil adalah kulit buahnya yang merupakan limbah. Jeruk pamelo didapat dari kebun petani di 
sentra produksi pamelo di Magetan, Jawa Timur. JC diperoleh dari petani di daerah Batu, dan untuk jeruk manis 
materi diambil dari kebun percobaan Tlekung, Balitjestro. Dari kelompok non jeruk, daun paitan diperoleh dari 
lingkungan sekitar Balitjestro. Bunga krisan didapat dari petani bunga di Batu, dengan memanfaatkan limbah 
bunga yang disortir. Tembakau diperoleh dari Pamekasan, Madura dengan mengambil sisa daun pucuk di lapang 
yang sudah tidak dipanen lagi.

Bahan tanaman yang diperoleh dari lapang selanjutnya diproses untuk dikeringkan. Untuk kulit jeruk diambil 
bagian kulit terluarnya. Untuk materi tanaman yang diambil daunnya, yaitu daun paitan dan tembakau, dipisahkan 
dengan memotong dari batangnya dan bunga krisan diambil mahkota bunganya. Bahan tanaman tersebut kemudian 
dikeringkan sampai dapat diproses lebih lanjut atau digiling dengan blender. Proses pengeringan dilakukan dengan 
dikering anginkan tanpa terkena sinar matahari atau dengan oven pada suhu 40oC. Proses lebih lanjut dari bahan 
yang kering adalah dihaluskan menjadi serbuk dengan blender dan proses berikutnya adalah pembuatan ekstrak 
dari masing-masing bahan tanaman. 

Proses Ekstraksi
Dalam proses ekstraksi, bahan tanaman yang sudah kering dan dihaluskan diekstrak dengan metode maserasi. 

Masing-masing bahan diekstrak dengan pelarut aquades, metanol, diklormetana, aceton dan heksana. Proses 
ekstraksi dimulai dengan perendaman atau maserasi. Perbandingan antara bahan kering dan pelarut adalah 1:2 
(v/v). Perendaman dilakukan pada suhu ruang selama 24 jam, kemudian disaring untuk mendapatkan filtrat. 
Filtrat yang diperoleh dikeringkan dengan metode penguapan menggunakan rotary evaporator dan waterbath. Dari 
proses pengeringan tersebut diperoleh ekstrak kasar (crude ekstract). Hasil yang diperoleh adalah berupa ekstrak 
kasar dari jeruk pamelo, JC, jeruk manis sembalun, paitan krisan dan tembakau dengan pelarut aquades, metanol, 
diklormetana, heksana dan aseton. 

Perbanyakan Kutu Daun:
Kutu daun A. gossypii sebagai hama target yang akan diuji diperbanyak pada tanaman jeruk yang bertunas. 

Kutu daun yang digunakan sebagai induk untuk perbanyakan diperoleh dari pertanaman jeruk di Balitjestro. Kutu 
daun diperbanyak dengan menginvestasikan induk kutu pada tunas tanaman jeruk yang dilakukan di rumah kasa. 
Kutu daun yang akan digunakan sebagai bahan pengujian biopestisida adalah yang umurnya seragam, sehingga 
diperlukan pengelolaan perbanyakan masal yang baik. 

Pengujian Laboratorium Insektisida Botani terhadap A. gossypii

Untuk mengetahui efektivitas ekstrak biopestisida, dilakukan pengujian toksisitas terhadap hama target yaitu 
A. gossypii. Bahan yang diuji adalah insektisida botani hasil ekstraksi dengan berbagai pelarut. Penyiapan hama 
uji yang seragam adalah hal ini penting untuk diperhatikan karena setiap tahapan siklus hidup suatu serangga hama 
mempunyai tingkat sensitifitas terhadap insektisida botani yang berbeda beda. Oleh karena itu harus disiapkan 
dengan perbanyakan masal secara cermat.

Pengujian biopestisida yang dilakukan adalah bahan hasil ekstraksi yang menjadi ekstrak kasar pada 
konsentrasi 10%. Ekstrak tersebut diencerkan dengan pelarut etanol. Untuk A. gossypii pengujian menggunakan 
tunas tanaman jeruk sebagai inang. Kutu daun A. gossypii diinvestasikan pada tunas tanaman jeruk sebanyak 20 
ekor per tunas. Kutu daun pada tunas jeruk selanjutnya disemprot dengan ekstrak insektisida botani sesuai dengan 
perlakuan. Setelah itu tunas ditutup dengan sangkar plastik yang ujungnya ditutup dengan kain kasa. Perlakuan 
disertai kontrol dan diulang sebanyak 4 kali. Pengamatan mortalitas kutu daun dilakukan setiap hari mulai hari 
pertama sampai hari ke delapan setelah aplikasi.
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Tabel 1. Perlakuan pengujian ekstrak beberapa jenis insektisida botani 

No Pelarut Tanaman Konsentrasi
1 Akuades

Semua jenis tanaman (Jeruk 
Pamelo, JC, Jeruk Manis, Paitan, 

Krisan, Tembakau)

10%
2 Aseton 10%
3 Diklormetana 10%
4 Heksana 10%
5 Metanol 10%

HASIL DAN PEMBAHASAN
Total ekstrak kasar yang diperoleh dari 6 jenis raw material yang dimaserasi dengan lima pelarut kimia 

berjumlah 30 jenis. Setiap jenis pelarut mempunyai kemampuan spesifik untuk mengangkut senyawa bioaktif yang 
terkandung di dalam bagian tanaman (Harborne, 1993). . Dari proses pengeringan bahan tanaman diperoleh berat 
kering bahan sebesar 25%; 27%; 16,25%; 13% 26,92% dan 19,9% berturut-turut untuk JC, pamelo, manis, krisan 
dan paitan. tembakau. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, biopestisida hasil ekstraksi dengan beberapa pelarut 
memberikan pengaruh yang beragam terhadap hama sasaran (Gambar 1-5).

Gambar 1. Pengaruh biopestisida dengan pelarut akuades terhadap mortalitas kutu daun Aphis gossypii

Gambar 2. Pengaruh biopestisida dengan pelarut aseton terhadap mortalitas kutu daun A. gossypii
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Gambar 3. Pengaruh biopestisida dengan pelarut diklormetana terhadap mortalitas kutu daun A. gossypii

Gambar 4. Pengaruh biopestisida dengan pelarut heksana terhadap mortalitas kutu daun A. gossypii

Gambar 5. Pengaruh biopestisida dengan pelarut metanol terhadap mortalitas kutu daun A. gossypii

Dari hasil pengujian dapat dijelaskan bahwa biopestisida hasil ekstraksi yang diaplikasikan pada tanaman 
untuk mengendalikan hama sasaran efektivitasnya beragam. Ekstrak yang mampu menghasilkan mortalitas diatas 
50% pada hari ke 3 adalah dari bahan jeruk JC dengan pelarut aseton (mortalitas 63%) dan tembakau dengan 
semua pelarut (mortalitas 99% dengan pelart aseton, pelarut akuades, diklormetan, heksana dan metanol mortalitas 
kutu daun berturut-turut sebesar 82, 100, 90 dan 100%. Pada pengamatan periode berikutnya mortalitas kutu 
daun yang diperlakukan dengan berbagai insektisida botani dari berbagai tanaman dengan pelarut aseton semakin 
meningkat. Pada hari ke 7 setelah perlakuan mortalitas kutu daun pada semua perlakuan sudah mencapai lebih 
dari 50%, yaitu antara 54-100% berbeda nyata dengan kontrol dengan mortalitas 6%. Mortalitas terus meningkat 
hingga pengamatan terakhir hari ke 8 setelah perlakuan, dengan mortalitas perlakuan terendah 61% pada perlakuan 
ekstrak dari jeruk pamelo dan tertinggi 100% pada perlakuan ekstrak tembakau. 

Pada pengamatan awal pestisida botani yang diekstrak dengan pelarut aquades dapat mematikan hama 
sasaran kutu daun lebih lambat dibandingkan dengan ekstrak dengan bahan pelarut aseton. Mortalitas A. gossypii 
diatas 50% tercapai pada hari ke 6 setelah perlakuan untuk ekstrak dari tanaman jeruk pamelo dan tembakau. 
Namun demikian pada hari kedelapan setelah perlakuan semua ekstrak bahan tanaman efektif terhadap kutu 
daun A. gossypii kecuali jeruk JC. Hal yang berbeda terjadi pada hasil pengujian menggunakan ekstrak bahan 
tanaman dengan pelarut diklormetana, yaitu ekstrak dari jeruk JC menunjukkan hasil mortalitas yang tinggi (54%), 
dibandingkan dengan dari tanaman lain (10-35%), kecuali tembakau mortalitasnya sudah mencapai 100%. Pada 
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pengamatan hari kedelapan setelah perlakuan terlihat ekstrak dengan pelarut diklormetana yang efektif terhadap 
A. gossypii adalah yang berasal dari kulit jeruk pamelo, kulit jeruk manis sembalun, kulit jeruk JC dan pucuk 
tembakau dengan mortalitas berturut-turut 61%, 65%, 71% dan 100%. Untuk ekstrak dari daun paitan dan bunga 
krisan efektivitasnya rendah, dengan mortalitas keduanya 28%, tidak berbeda nyata dengan kontrol dengan 
mortalitas 13%. 

Ekstrak beberapa tanaman dengan pelarut heksana yang diaplikasikan terhadap kutu daun A. gossypii yang 
menunjukkan efektivitas pada akhir pengamatan hari kedelapan adalah jeruk pamelo, jeruk manis sembalun dan 
tembakau dengan mortalitas berturut-turut 59%, 63% dan 97%. Sedangkan ekstrak yang menggunakan pelarut 
metanol bahan tanaman yang efektif terhadap kutu daun A. gossypii selain tembakau adalah paitan, jeruk pamelo, 
jeruk manis sembalun dan jeruk JC dengan mortalitas berturut-turut 77%, 74%, 61% dan 54%. Ekstrak dari 
tanaman krisan kurang efektif terhadap A. gossypii, sedangkan dari tembakau sangat efektif yang ditunjukkan 
mortalitas sudah mencapai 100% pada hari kedua setelah perlakuan.

Beberapa tanaman yang digunakan sebagai bahan pestisida botani mempunyai kandungan senyawa bioaktif 
yang berbeda-beda. Tanaman paitan termasuk famili Asteraceae yang diketahui mengandung bahan beracun 
yang disebut asam palmitat. Senyawa asam palmitat bersifat repellent (penolak serangga) serta berpengaruh 
terhadap saraf dan metabolisme serangga (Nugroho, 2005). Hasil penelitian Taufik et al. (2010) menyatakan 
bahwa identifikasi senyawa aktif yang terdapat pada daun paitan berdasarkan uji fitokimia pada ekstrak air adalah 
flavonoid, alkaloid dan tanin. Flavonoid termasuk senyawa fenol yang memiliki banyak gugus –OH dengan 
adanya perbedaan keelektronegatifan yang tinggi sehingga bersifat polar. Senyawa dengan sifat polar akan mudah 
larut dalam air yang juga bersifat polar. Dalam penelitian ini pengujian biopestisida dari bahan daun paitan yang 
diekstrak dengan pelarut air mampu menekan populasi kutu daun A. gossypii. Demikian pula dengan ekstrak 
dengan pelarut metanol. Potensi daun paitan sebagai insektisida sudah dilakukan beberapa tahun terakhir. Menurut 
Hadi (1996) bahwa ekstrak daun paitan terbukti lebih toksik jika dibandingkan dengan ekstrak bunga paitan. 
Ditambahkan pula oleh Prarifitriya (2006) bahwa daya racun ekstrak daun paitan bisa menyebabkan kematian 
serangga Plutella xylostella L. 

Tanaman dari kelompok jeruk dipilih menjadi bahan pestisida botani karena kandungan senyawanya adalah 
dari kelompok limonoid dan terpenoid. Menurut Gunawan dan Mulyani (2004) bahwa limonoid pada tanaman 
jeruk paling tinggi terdapat pada biji, kemudian daun, kulit dan buah dengan kandungan masing-masing 927; 36,6; 
2,5 dan 0,7 μg/100mg. Senyawa limonoid adalah analog hormon juvenil pada serangga. Hormon tersebut berfungsi 
sebagai pengatur pertumbuhan kutikula larva (Ruberto, 2002). Sebagian besar senyawa triterpenoid digunakan 
sebagai obat untuk penyakit seperti diabetes, gangguan menstruasi, patukan ular, gangguan kulit dan kerusakan 
hati serta malaria. Nilai ekologi dari terpenoid karena senyawa ini bekerja sebagai anti fungus, insektisida, anti 
pemangsa, anti bakteri dan anti virus (Robinson, 1995).

Beberapa peran senyawa limonoid terhadap serangga adalah sebagai antifeedan, zat pengatur tumbuh dan 
zat toksik, larvasida, anti mikroba, penolak (repellent) dan penghambat reproduksi (Jiaxing, 2001; Kardinan, 
2001). Senyawa terpenoid mempunyai aktivitas insektisida yang telah berhasil ditemukan dalam tanaman 
antara lain piretrin dari beberapa spesies Chrysanthemum, camphene dan azadirachtin yang berasal dari famili 
Meliaceae dan Rutaceae (Duke,1990). Banyak senyawa yang merusak sistem saraf dimana berperan menurunkan 
enzim asetilkolineterase. Enzim ini bertugas menghantarkan pesan atau impuls dari saraf otot melalui sinapse. 
Dan dilaporkan pula bahwa limonoid bersifat sebagai racun (Untung, 1993; Kardinan, 2001).

Insektisida dapat masuk kedalam tubuh serangga dengan berbagai cara yaitu sebagai racun kontak melalui 
kulit atau dinding tubuh serangga, racun perut masuk melalui alat pencernaan serangga dan dengan fumigan yang 
masuk melalui sistem pernafasan serangga. Senyawa dalam bahan yang bersifat insektisidal dapat merusak sistem 
syaraf serangga sehingga akibat lebih lanjut dapat menyebabkan kematian serangga karena terganggunya enzim 
asetilkholinesterase yang berfungsi mengantarkan pesan dari syaraf otot (Untung, 1993; Kardinan, 2001).

Kasus pada nyamuk, sebagai racun perut limonoid dapat masuk ke dalam tubuh larva nyamuk Aedes aegypti L. 
masuk ke pencernaan melalui rendaman konsentrasi ekstrak yang termakan. Insektisida akan masuk ke organ 
pencernaan serangga dan diserap oleh dinding usus kemudian beredar bersama darah yang akan mengganggu 
metabolisme tubuh nyamuk sehingga akan kekurangan energi untuk aktivitas hidupnya yang akan mengakibatkan 
nyamuk itu kejang dan akhirnya mati (Chahaya dan Indra, 2003). 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa insektisida botani dari pucuk daun tembakau paling efektif dibandingkan 
dengan yang berasal dari bahan tanaman lain pada konsentrasi 10% ekstrak. Oleh karena itu lebih lanjut perlu diuji 
pada konsentrasi lebih rendah untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi pengendalian terhadap hama sasaran.
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KESIMPULAN
•	 Respon kutu daun A. gossypii berbeda-beda terhadap beberapa insektisida botani dengan lima jenis pelarut.
•	 Insektisida botani dari kulit jeruk pamelo dan jeruk manis sembalun efektif mengendalikan kutu daun dengan 

semua pelarut. Dari kulit jeruk JC efektif dengan pelarut aseton, diklormetan dan metanol.
•	 Insektisida botani dari tanaman paitan efektif mengendalikan kutu daun A. gossypii dengan pelarut aseton, 

akuades dan metanol. Dari tanaman krisan efektif dengan pelarut aseton, dan akuades.
•	 Insektisida botani dari pucuk daun tembakau dengan lima pelarut paling efektif mengendalikan kutu daun A. 

gossypii dibandingkan dengan bahan tanaman lain yang diuji.
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Keanekaragaman Plasma Nutfah Tanaman Buah di Lahan Pekarangan

Sutoro
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi 

dan Sumberdaya Genetik Pertanian

ABSTRACT
The cultivation of crops in the home garden has long been done by farmers to meet their needs. The diversity 

of germplasm planted in the yard is dominated by fruit crops. Fruit crops could be a source of nutrition, additional 
income, shade and or aesthetics, and can also be viewed as on-farm conservation. Diversity of fruit plants are 
different among regions. Plant species grow in the yard depend on homeowners’ preferences, education and 
agroecosystem. Banana, orange and manggo are the most fruit crops that grow in the yard. Selected plants by 
farmers are generally easy to cultivate, do not need care intensively and can be harvested regularly and consumed 
in fresh form. To increase the added value of fruit trees in the yard needs community-based management. Post 
harvest handling of products that are durable for consumption need attention. For rare fruit plants need to be done 
preservation and propagation as well as conservation ex situ.

Keywords: diversity, fruit, germplasm, home garden

PENDAHULUAN
Konsumsi buah-buahan bagi masyarakat Indonesia dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri dan import. 

Produksi buah tiga terbanyak di Indonesia pada tahun 2016, yaitu pisang dengan produkdi 7,0 juta ton, jeruk 2,0 juta 
ton dan mangga 1,8 juta ton (BPS, 2016) dari beraneka ragam jenis pisang, jeruk dan mangga yang dibudidayakan 
oleh petani. Buah yang dikonsumsi dapat memenuhi sebagian kebutuhan karbohidrat, vitamin dan mineral serta 
senyawa lain yang baik untuk kesehatan. Sebagian besar hasil tanaman buah dikonsumsi dalam bentuk segar 
dalam kondisi buah masak, dan sebagian yang lain dalam bentuk minuman dan buah awetan. Produksi buah dalam 
negeri diperoleh dari hasil budidaya di lahan pertanian dan pekarangan rumah. 

Lahan pekarangan yang berada di sekeliling rumah, baik di sisi depan, belakang, kiri dan kanan rumah sering 
ditanam berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan, perkebunan maupun tanaman hortikultura. Tanaman 
pekarangan yang ditanam memiliki nilai estetika, sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Keanekaragaman 
(diversity) plasma nutfah tanaman pekarangan yang ditanam secara artistik, dapat memberikan rasa kenyamanan 
pemilik rumah dan atau komunitas setempat. Tanaman pekarangan yang memiliki kanopi tinggi dan luas dapat 
berfungsi sebagai peneduh yang mebuat rasa nyaman; seperti tanaman buah tahunan; namun dapat mempengaruhi 
pertumbuhan jenis tanaman lain yang ditanam dibawah tegakan tanaman buah tersebut. Hasil dari berbagai jenis 
tanaman pekarangan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pemilik rumah, baik dikonsumsi langsung 
atau dijual sebagai sumber tambahan penghasilan.

Keanekaragaman tanaman buah yang ada di pekarangan saat ini dapat terjadi karena warisan dari pemilik 
pendahulunya; terutama di daerah pedesaan; atau sengaja ditanam di pekarangan dengan berbagai pertimbangan 
pemilik terutama pada daerah pemukiman yang relatif baru. Varietas tanaman buah yang ditanam merupakan 
kultivar lokal dan atau varietas unggul yang sudah dilepas. Keanekaragaman tanaman buah yang terdapat di lahan 
pekarangan dapat dipandang sebagai koleksi plasma nutfah tanaman buah secara onfarm. Namun keberadaan 
koleksi plasma nutfah secara on farm ini sebagai sarana konservasi plasma nutfah tanaman buah menghadapi 
ancaman terhadap keberlanjutannya. Oleh karena itu, inventarisasi dan konservasi keanekaragaman plasma nutfah 
tanaman buah serta pemanfaatan yang berkelanjutan perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak yang berkaitan 
dengan pengelolaan plasma nutfah.

Penelitian keanekaragaman buah di lahan pekarangan telah banyak diungkapkan dari berbagai aspek. Tulisan 
ini merupakan review/kajian tentang keanekaragaman plasma nutfah buah di lahan pekarangan, konservasi dan 
pemanfaatan plasma nutfah yang berkelanjutan. 

Keanekaragaman Tanaman Buah di Pekarangan
Pengukuran keanekaragaman plasma nutfah atau sumberdaya genetik dalam suatu wilayah dapat dilakukan 

melalui indikator dalam bentuk indek. Indeks keanekaragaman plasma nutfah sering diekspresikan dalam indeks 
Shanon (H), indeks ekuitabilitas/ equitability (EH), dan indeks Sorenson (Olawusi-Peters dan Ajibare, 2014). 
Semakin tinggi nilai indeks Shanon H menunjukkan semakin tinggi pula tingkat keragaman plasma nutfah dalam 
suatu wilayah. Indeks EH menunjukkan perbandingan banyaknya individu antar jenis plasma nutfah dalam suatu 
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wilayah. Nilai EH mendekati 1 maka jumlah individu antar jenis hampir sama banyaknya, semakin kecil nilai EH 
menunjukkan adanya kecenderungan tingkat dominasi suatu plasma nutfah tertentu semakin besar. Kesamaan 
keberadaan jenis-jenis plasma nutfah antar 2 wilayah diketahui melalui besaran nilai indeks Sorenson. Indeks 
Sorenson menunjukkan tingkat kesamaan jenis antar 2 wilayah, semakin mendekati nilai 1 semakin banyak 
kesamaan keberadaan plasma nutfah dari 2 wilayah.

Keanekaragaman plasma nutfah tanaman buah yang ditanam di lahan pekarangan berbeda antar wilayah. 
Hasil survai terhadap 30 rumah tangga tani sampel di tiap kabupaten dari wilayah yang berbeda agroekosistem 
dan budaya menunjukkan adanya perbedaan jumlah spesies tanaman buah di lahan pekarangan Jawa Timur dan 
Sumatera Barat (Tabel 1). Jumlah spesies tanaman buah di Kabupaten Blitar lebih banyak daripada kabupaten 
Tuban dan Sumenep, sedangkan spesies yang dominan adalah tanaman mangga dan jeruk (Sudarmadi et al., 
2015). Selanjutnya dari hasil analisis keanekaragaman/ diversitas plasma nutfah melalui Four Cell Analysis (FCA/
diagram 4 kuadran) dengan cara diskusi kelompok, tanaman buah yang ada di wilayah 3 kabupaten dari Jawa 
Timur belum ada yang rawan atau dalam kategori punah pada saat ini. 

Keragaman plasma nutfah antar letak ketinggian tempat juga berbeda. Jenis tanaman buah yang ditanam 
di pekarangan lebih banyak daripada jenis tanaman lain (Nirmala et al., 2015). Kabupaten Agam yang memiliki 
ketinggian dataran sedang memiliki indeks diversitas H tanaman buah lebih rendah daripada wilayah dataran tinggi 
Solok dan wilayah dataran rendah Pariaman. Pada dataran sedang Kabupaten Agam, komposisi jumlah tanaman 
antar jenis berbeda (EH relatif kecil), sedangkan antara dataran rendah dan tinggi komposisi jumlah individu antar 
jenis tanaman tidak banyak berbeda (EH relatif besar). 

Tabel 1. Indek diversitas dan equitability plasma nutfah buah di Sumatera Barat dan Jawa Timur, masing-masing 
propinsi 3 kabupaten.

Kabupaten Jumlah spesies buah Jumlah aksesi Diversitas (H) Pemerataan (EH)
Sumenep 17 66 2.432 0,580
Tuban 13 35 2,159 0,611
Blitar 32 78 2,235 0,595
Agam 16 20 1,226 0,442
Solok 27 32 2,385 0,860
Pariaman 15 17 2,386 0,709

Sumber: Sudarmadi et al., 2015 dan Nirmala et al., 2015

Struktur spesies plasma nutfah buah terdapat perbedaan antar wilayah menurut kategori cakupan wilayah 
administrasi (kecamatan dan kabupaten). Perbedaan keragaman plasma nutfah buah antar wilayah kabupaten lebih 
kecil daripada perbedaan antar tingkat kecamatan dalam satu kabupaten, dengan indek Sorenson sebesar 0,80-0,89 
untuk antar kabupaten dan 0,55-0,73 untuk antar kecamatan (Tabel 2). Perbedaan jumlah jenis tanaman yang ada 
di pekarangan lebih terlihat di tingkat kecamatan daripada kabupaten. Bila indeks Sorenson besar (mendekati 
satu, tidak sama dengan 1) menunjukkan ada jenis plasma nutfah yang hanya ada di wilayah tertentu. Hal ini 
menunjukkan bahwa ada tanaman yang hanya ada di tingkat kabupaten atau kecamatan tertentu saja dan tidak 
ada di kecamatan yang lain. Bagi jenis tanaman yang demikian perlu mendapatkan perhatian, terutama dari aspek 
konservasi dan pelestarian serta pemanfaatannya. 

Hasil inventarisasi jumlah aksesi plasma nutfah 11 buah yang sering dikonsumsi masyarakat pada umumnya 
di lahan pekarangan dari beberapa lokasi disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan nilai peringkat setiap jenis tanaman 
buah menunjukkan bahwa keanekaragaman terbesar pada tanaman pisang menduduki peringkat pertama, lalu 
diikuti oleh tanaman jeruk dan mangga. Namun seperti Sumatera Barat peringkat pertama adalah jeruk dan Jawa 
Timur tanaman mangga dan durian. Tanaman pisang sebagai peringkat pertama menunjukkan bahwa tanaman 
tersebut memiliki tingkat adaptasi yang luas. Jumlah total aksesi dari sampel yang diperoleh dari 6 propinsi, 
plasma nuftah pisang, jeruk dan mangga berturut-turut sebanyak 67, 38 dan 33 aksesi.

Inventarisasi plasma nutfah jenis mangga dari lahan pekarangan di Kalimantan Selatan dari 5 kabupaten yang 
berasal dari 30 sample petani pada setiap kabupaten diperoleh 212 aksesi mangga (Aidi Noor et al., 2015). Spesies 
buah mangga yang teridentifikasi dari lahan pekarangan petani Kalimantan Selatan tersebut di antaranya Hampalam 
(Mangifera sp.), Kueni (Mangifera odorata Griff), Kasturi (Mangifera kasturi Delmiana), dan Hambawang 
(Mangifera foetida). Identifikasi plasma nutfah pisang terdapat 14 kultivar lokal dari lahan pekarangan di daerah 
Parung, Bogor di antaranya pisang dengan 2 tipe, diploid dan triploid (Budi Prasetyo. 2007) yaitu pisang lampung 
(Musa acuminata diploid genom AA), batu (Musa x paradisiaca genom BB), pisang nangka (Musa x paradisiaca 
genom AAB), pisang ambon (Musa acuminata genom AAA), kepok (Musa x paradisiaca genom BBB), raja sereh 
(Musa x paradisiaca genom AAB), dan pisang uli (Musa x paradisiaca genom AAB).
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Tabel 2. Indek Sorensen plasma nutfah buah antar 3 kabupaten di Propinsi Gorontalo dan antar 3 kecamatan di 
kabupaten Bone Bulango

Wilayah Jumlah spesies Jumlah aksesi Indek Sorensen antar wilayah
Kabupaten Bone Bulango Gorontalo Utara Pohuwato

Bone Bulango 21 55 1.000
Gorontalo Utara 17 47 0,894 1.000
Pohuwato 19 56 0,800 0,889 1.000

Kecamatan Bulango Ulu Suwawa Timur Suwawa Selatan
Bulango Ulu 7 10 1.00
Suwawa Timur 10 17 0,625 1.00
Suwawa Selatan 12 26 0,555 0,727 1.00

Sumber: Patta Sija dan M. Asaad, 2015 dan M. Asaad dan Patta Sija, 2015 (Data diolah)

Tabel 3. Jumlah aksesi (dan peringkat) 11 jenis buah yang sering dikonsumsi masyarakat dari lahan pekarangan

Jenis Buah SUMBAR
(3 kab.)

BENGKULU
(5 kab.)

LAMPUNG
(1 kab.)

JATIM
(3 kab.)

KALTENG
(6 kab)

NTT
(5 kab)

Jumlah 
peringkat

Alpokat 3 (6,5) 2 (9,5) 2 (6) 5 (6,5) 1 (8,5) 0 (9) 46,0
Pisang 3 (6,5) 19 (1) 8 (1) 13 (3) 16 (1) 8 (1) 13,5
Mangga 3 (6,5) 7 (2,5) 4 (3) 15 (1,5) 3 (4) 1 (4,5) 21,0
Durian 4 (3) 3 (7,5) 2 (6) 15 (1,5) 1 (8,5) -(9) 28,0
Jeruk 9 (1) 7 (2,5) 4 (3) 8 (5) 7 (2) 3 (2) 15,5
Jambu air 5 (2) 5 (5) 4 (3) 9 (4) 4 (3) 1 (4,5) 21,5
Jambu biji 3 (6,5) 2 (9,5) 1 (8) -(11) 2 (5) -(9) 49,0
Rambutan 1 (11) 6 (4) 2 (6) 5(6,5) 1(8,5) -(9) 45,0
Sirsak 2 (10) 1 (11) -(10) 3 (9) 1 (8,5) 1(4,5) 53,0
Pepaya 3 (6,5) 4 (6) -(10) 3 (9) 1 (8,5) 1 (4,5) 44,5
Sawo 3 (6,5) 2(7,5) -(10) 3 (9) 1 (8,5) -(9) 50,5

Sumber: Nirmala et al.(2015), Afrizon et al. (2015), Ernawati et al.(2015), Sudarmadi et al.(2015), Susilawati et 
al. (2015) dan Hosang et al. (2015). (Data diolah)

Faktor Penentu Jenis Tanaman Buah di Lahan Pekarangan
Keanekaragaman plasma nutfah di lahan pekarangan umumnya didominasi oleh tanaman buah-buahan, 

karena pengelolaan tanaman buah di pekarangan tidak memerlukan pemeliharaan yang intensif, terutama pada 
tanaman buah yang bersifat tahunan. Tanaman buah di pekarangan dapat berfungsi sebagai tambahan sumber 
nutrisi pangan, sumbangan pendapatan/ekonomi, tanaman peneduh atau estetika (Galhena et al. 2013). Jenis 
tanaman buah yang ditanam di lahan pekarangan tergantung preferensi dan pendidikan/pengetahuan pemilik 
rumah, dan agroekosistem.

Banyaknya jenis tanaman buah yang ditanam tergantung luas lahan pekarangan, semakin luas lahan pekarangan 
semakin banyak jenis tanaman buah yang ditanam (Barbhuiya et al., 2016). Karakter pertumbuhan tanaman buah 
menjadi bahan pertimbangan dalam memilih tanaman yang akan ditanam di pekarangan. Tanaman yang memiliki 
postur tinggi dan akar yang menjalar ke samping, jarang ditanam pada pekarangan yang sempit. Tanaman yang 
memiliki tajuk yang tinggi dan melebar serta akar menjalar dapat merusak bangunan rumah bagian atas dan atau 
bagian bawah, seperti tanaman buah nangka, mangga dan rambutan. Tanaman buah pisang dan pepaya yang 
memiliki perakaran lunak dan dangkal sering ditanam di lahan pekarangan yang relatif sempit. Tanaman buah 
yang tinggi juga akan mempengaruhi tanaman lain yang akan ditanam dibawahnya, karena tajuk tanaman yang 
rapat dapat menghalangi cahaya matahari yang diperlukan oleh tanaman yang berada dibawahnya.

Tanaman buah yang memiliki nilai ekonomi tinggi juga sebagai bahan pertimbangan dalam memilih tanaman 
di pekarangan (Kubota et al., 2002a; Kubota et al., 2002b), di samping jenis tanaman yang disukai (preference) 
oleh pemilik rumah. Tanaman buah yang memberikan hasil buah dalam jumlah yang banyak dapat dijual untuk 
menambah penghasilan pemilik rumah, yang umumnya buah tersebut memiliki rasa manis ketika sudah masak. 
Tanaman buah varietas unggul baru atau introduksi yang menarik perhatian, seperti introduksi buah naga 
(Hylocereus undatus), yang akhir-akhir ini menjadi pilihan untuk ditanam di pekarangan. Pertimbangan praktis 
bagi pemilik rumah terutama tanaman yang mudah dipelihara, tidak perlu memberikan perhatian yang intensif dan 
dapat dipanen pada umur tanaman yang relatif singkat serta adaptasinya yang luas (Budi Prasetyo. 2007).
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Etnis, budaya, pengetahuan dan kondisi agroekosistem dari lahan pemilik rumah menentukan jenis tanaman 
yang ada di pekarangan. Komposisi jenis tanaman di lahan pekarangan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi 
pemilik lahan pekarangan (Wiersum , 2006). Hasil inventarisasi plasma nutfah pertanian lahan pekarangan di 
Kabupaten Rokan Hulu, Riau terdapat kecenderungan etnis Jawa lebih banyak menanam tanaman buah, sedangkan 
etnis lain seperti etnis melayu/minang lebih banyak menanam tanaman rempah (Reni dan Swastika, 2015). Budaya 
Mataraman dari Blitar lebih menyukai tanaman buah, sedangkan masyarakat Madura dari kabuputen Sumenep 
lebih menyukai tanaman rempah-obat dan masyarakat pesisir kabupaten Tuban lebih menyukai tanaman penyedia 
karbohidrat (Sudarmadi et al., 2015). Pengetahuan dari masyarakat terhadap manfaat dari lahan pekarangan 
menentukan pola budidaya pertanian (tanaman, ternak dan ikan) yang dapat dikembangkan. Pola budidaya lahan 
pekarangan tergantung pada luas lahan dan kondisi agroekosistem pekarangan. Hasil penelitian di Kabupaten 
Musi Rawas (Haris Kriswantoro dan Firdinan Wahyudi, 2015) menunjukkan bahwa tanaman buah selalu ada di 
lahan pekarangan, serta terdapat perbedaan pola budidaya pertaniannya. Pola pertanaman di lahan pekarangan 
terdiri dari 2 -5 komoditas. Pola budidaya di lahan pekarangan terdiri dari tanaman buah dengan salah satu atau 
lebih komoditas tanaman pangan, perkebunan, rempah/obat, ternak dan ikan.

Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Tanaman Buah Pekarangan
Tanaman buah yang ada di pekarangan merupakan tanaman yang telah lama tumbuh, umumnya secara tidak 

sengaja petani melestarikan plasma nutfah di pekarangan secara turun temurun berupa varietas lokal yang spesifik 
(Rahayu dan Prawiroatmojo, 2004). Varietas unggul lokal tanaman buah sering diperoleh di lahan petani, sehingga 
tanaman buah tersebut digunakan sebagai pohon induk. Dengan munculnya varietas unggul tanaman buah dan 
semakin tua tanaman buah lokal yang ada yang tidak diikuti dengan regenerasi, maka lama kelamaan tanaman buah 
lokal akan punah. Oleh karena itu, perlunya perlindunagan terhadap kultivar lokal pekarangan karena masyarakat 
merubah orientasinya ke arah tanaman yang lebih menguntungkan (Hidoyuki et al., 2013; Borromeo, 2006; 
Wiersum , 2006). Beberapa jenis tanaman buah lokal yang memiliki karakter penting mungkin hilang, seperti 
tanaman buah durian di Sumatera Utara yang tahan terhadap cekaman biotik tertentu, tetapi buahnya kurang enak 
ditebang pemiliknya dan dimanfaatkan kayunya. Tanaman buah manggis di Bengkulu yang dikonservasi secara 
onfarm di lahan pekarangan petani, juga ditebang karena kesalahan komunikasi dalam pemberian insentif untuk 
pemeliharaan. 

Untuk tanaman buah-buahan yang langka perlu dilakukan penyelamatan dan perbanyakan serta konservasi 
secara ex situ. Hasil identifikasi tanaman di lahan pekarangan menunjukkan pula adanya tanaman yang langka 
(sudah jarang ditemukan) dan atau tanaman yang unik yang selama ini belum dibudidayakan secara luas. Tanaman 
langka di daerah Yogjakarta (Setyorini et al., 2015; Retno Utami Hatmi et al., 2015) di antaranya duwet (Syzgium 
cumini L.), nam-nam (Cynometra cauliflora), mulwo (Annona reticulate), kepel (Stelechocarpus burahol) yang 
memiliki manfaat untuk kesehatan. Tanaman buah merah (Pandanus conoideus Lamk.) merupakan tanaman yang 
unik dari Papua yang tidak dikonsumsi dalam bentuk buah segar, melainkan dalam bentuk sari minyaknya (Malik 
dan Sri Lestari, 2015). Tanaman buah merah yang dieksploitasi secara intensif, tanpa diimbangi dengan regenerasi 
pada akhirnya tanaman dapat punah. 

Pelestarian melalui konservasi dan pemanfaatan merupakan kegiatan pengelolaan plasma nutfah buah yang 
perlu mendapatkan prioritas. Pengembangan pekarangan yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, 
memerlukan deskripsi tipe-tipe pekarangan yang terkait dengan faktor bio-fisik dan faktor sosial-ekonomi-budaya 
(Arifin, 2013). Konservasi dapat dilakukan secara exsitu dan insitu atau onfarm. Sistem konservasi onfarm dapat 
diposisikan sebagai strategi nasional konservasi sumberdaya genetik tanaman buah (Borromeo, 2006). Konservasi 
exsitu dapat dilakukan dengan membangun kebun-kebun koleksi plasma nutfah buah yang mewakili berbagai 
agroekosistem, agar kepunahan suatu kultivar tanaman buah lokal tidak berlangsung. Di samping itu, perlunya 
duplikasi tanaman langka dan unik untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatan yang keberlanjutan. Pengelolaan 
plasma nutfah berdasarkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah 
plasma nutfah buah (Arsanti et al., 2015). Dalam rangka pemanfaatan hasil tanaman buah pekarangan, yang 
umumnya dikonsumsi dalam bentuk segar, sehingga tidak dapat tersedia dalam jangka lama. Pengolahan hasil buah 
dalam bentuk produk yang awet untuk dikonsumsi diperlukan. Oleh karena sifat buah yang dihasilkan berlangsung 
dalam satu musim, sehingga hasil buah pada suatu waktu melimpah dan mungkin tidak termanfaatkan. Pengelolaan 
plasma nutfah buah lokal berdasarkan komunitas dapat dilakukan untuk keperluan konservasi dan meningkatkan 
nilai tambah dari plasma nutfah buah. 

KESIMPULAN
Keanekaragaman tanaman buah di lahan pekarangan cukup besar. Tiga terbanyak jenis tanaman buah di lahan 

pekarangan adalah buah pisang, jeruk, dan mangga.
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SARAN
Kegiatan inventarisasi plasma nutfah buah di lahan pekarangan perlu dilaksanakan untuk mengidentifikasi 

buah lokal yang unik dari setiap wilayah administratif atau agroekosistem. Hasil inventarisasi dapat divisualisasikan 
dalam bentuk peta sebaran plasma nutfah agar pengelolaannya menjadi lebih mudah.

Pemuliaan tanaman buah memerlukan waktu yang lama. Untuk mendapatkan varitas unggul, dapat dilakukan 
melalui kegiatan karakterisasi plasma nutfah tanaman buah lokal. Dari karakterisasi dimungkinkan mendapatkan 
varietas unggul lokal dengan karakter yang baik sesuai dengan permintaan konsumen.

Konservasi dan pemanfaatan plasma nutfah buah untuk meningkatkan nilai tambah secara ekonomi dapat 
dilakukan melalui kegiatan pengelolaan plasma nutfah yang melibakan partisipasi masyarakat atau berbasis 
komunitas.
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ABSTRACT
Increasing of annual temperature and rainfall at Batu city decreased strawberry productivity which caused 

farmer’s loss. The decrease of strawberry productivity and fruit quality indicated the decline of strawberry 
adaptability to environmental changes. Based on this phenomenon, it is necessary to do an evaluation to look 
for more adaptive cultivars of strawberries that suitable to be cultivated in Batu city. The study was conducted in 
Tlekung Experimental Field of Indonesian Citrus and Subtropical Fruit Research Institute (ICSFRI) from February 
to June 2017. Three strawberry cultivars used were Earlibrite (EB), Rosalinda (RD) and Sweet Charlie collected 
from Pujon village (SCP). EB and SCP cultivars have vegetative characters (foliage area, leaf area, petiole and 
number of runner) better than RD cultivar.On the other hand, RD cultivar has generative characters (number of 
flower and fruit) better than EB and SCP cultivars. Biplot analysis for vegetative and generative characters showed 
that EB and SCP were in the same cluster, vegetative cluster, while RD cultivar was in other cluster that was 
generative cluster. The result of biplot analysis also showed that leaf number had positive correlation to flower 
and fruit numbers. In contrast, runner number, foliage area, and leaf area had no correlation to flower and fruit 
numbers. Therefore, for cultivation in Batu, RD cultivar is more suitable than EB and SCP. 

Keywords: growth evaluation, strawberry, Rosalinda, Earlibrite, Sweet Charlie

PENDAHULUAN
Stroberi (Fragaria X ananassa. Dutch) merupakan komoditas buah yang penting dan memiliki nilai ekonomis 

yang tinggi. Stroberi dapat ditumbuhkan pada rentang geografis yang luas (Hancock, 1999) sehingga termasuk 
tanaman buah yang dapat ditumbuhkembangkan di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1990-an, tanaman ini 
mulai dikenal dan dibudidayakan oleh petani Indonesia, khususnva oleh petani di Rancabali Bandung, Jawa Barat. 
Setelah itu tanaman stroberi mulai dikembangkan pula di beberapa daerah lainnya diantaranya di Jawa Tengah 
yaitu di sentra pertanian Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, Batu Jawa Timur dan Bedugul (Bali), yang 
sebagian besar kultivar yang masuk ke Indonesia merupakan hasil introduksi dari Amerika serikat, Belanda dan 
Jepang. 

Beberapa kultivar yang dikembangkan di indonesia telah adaptif dan ada beberapa yang tidak cocok dengan 
lingkungan di indonesia. Kultivar yang cocok dikembangkan di Indonesia antara lain ‘Sweet Charlie’, ‘Chandler’, 
‘California’,’Festival’, ‘Rosalinda’, ‘Oso Grande’ dan ‘Dorit’. Kelebihan dari daerah tropik adalah produksi 
buah stroberi dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa adanya periode dormansi seperti yang terjadi pada daerah 
temperate (Battley et al, 1998 ). Namun demikian, daya adaptabililitas tanaman stroberi menurun sebagai dampak 
dari perubahan iklim.

Salah satu dampak perubahan iklim yang terjadi di Indonesia adalah peningkatan rata-rata suhu. Suhu dan 
panjang hari merupakan faktor lingkungan yang penting dalam pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman 
stroberi. Suhu merupakan faktor pembatas produktivitas stroberi (Palencia et al., 2013). Suhu lingkungan berkaitan 
dengan induksi bunga, stolon, meristem, aroma buah dan membran fosfolipid (Li et al., 2009). Induksi bunga pada 
tanaman hari pendek terjadi jika suhu lingkungan sekitar 15°C (Heide and Sønsteby, 2007; Serçe and Hancock, 
2005) sedangkan pada tanaman hari netral terjadi jika suhu lingkungan kurang dari 28 °C. Suhu yang tinggi (24-32 
°C) dapat menurunkan kuantitas dan kualitas buah (Klamkowski dan Treder, 2008). Hari panjang dan suhu yang 
tinggi dapat menstimulasi pertumbuhan stolon (Serçe dan Hancock, 2005).

Kota Batu merupakan dataran tinggi yang memiliki iklim tropis yang menjadi salah satu sentra produksi 
stroberi di Indonesia. Pada tahun 1999 – 2010, suhu rata-rata tahunan adalah 21,8°C, maksimum 22,5 °C, dan 
minimum 20,8°C (Ruminta dan Handoko, 2011). Pada tahun 2017, suhu di kota Batu mengalami peningkatan 
yang cukup siginifikan dengan suhu rata-rata tahunan adalah 26.9 °C, minimum 22 °C dan maksimum 32.2 °C 
dengan curah hujan rata-rata adalah 3230 mm (https://id.climate-data.org/location/570429/). Perubahan suhu 
tersebut menyebabkan produksi stroberi di kota batu mengalami penurunan hingga 50 – 70% (http://industri.
bisnis.com/read/20150320/99/414082/produksi-stroberi-di-kota-batu-anjlok). 
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Penurunan produksi dan kualitas buah merupakan indikasi penurunan daya adaptasi kultivar stroberi terhadap 
perubahan lingkungan. Berdasarkan fenomena tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk mencari kultivar stroberi 
yang lebih adaptif dan cocok dibudidayakan di Kota Batu. 

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di KP Tlekung, Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika mulai bulan 

Februari hingga Juni 2017. Sebanyak tiga kultivar stroberi yang diuji coba, yaitu kultivar Earlibrite (EB), Rosalinda 
(RD) dan Sweet Charlie yang dikoleksi dari desa Pujon-Malang (SCP), masing-masing kultivar ditanam sebanyak 
tiga ulangan dengan 10 tanaman per ulangan. Pegamatan dilakukan setiap dua minggu, meliputi luas tajuk, luas 
daun, jumlah daun, panjang tangkai daun, jumlah stolon, panjang stolon, jumlah bunga, jumlah buah, ukuran 
bunga, dan bobot buah. Data yang diperoleh selanjutnya diuji ANOVA dengan uji lanjut BNT dan analisis biplot 
dengan bantuan software Genstat edisi 18. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan terhadap karakter vegetatif menunjukkan bahwa karakter luas tajuk, jumlah daun, luas 

daun, panjang tangkai daun, dan jumlah stolon dipengaruhi oleh kultivar, sedangkan karakter panjang stolon tidak 
dipengaruhi oleh kultivar. Kultivar EB dan SCP memiliki karakter vegetatif (luas tajuk, luas daun, panjang tangkai 
daun dan jumlah stolon) yang lebih baik dibandingkan kultivar RD (Tabel 1). Sebaliknya kultivar RD memiliki 
karakter generatif (jumlah bunga dan jumlah buah) yang lebih baik dibandingkan kultivar EB dan SCP (Tabel 2). 
Hal ini menunjukkan bahwa genotipe memiliki respon yang berbeda terhadap lingkungan walaupun ketiga genotipe 
tersebut termasuk dalam golongan stroberi hari pendek (Chandler, 1995; Chandler, 2002; Howard, 1994). 

Tabel 1. Data Karakter Vegetatif Stroberi Earlibrite (EB), Rosalinda (RD) dan Sweet Charlie Pujon (SCP) pada 
16 MST

Varietas
Luas Tajuk 

(cm2)
Jumlah 
Daun

Luas Daun 
(cm2)

Panjang Tangkai 
Daun (cm)

Persen tanaman 
Berstolon

Jumlah stolon/
tanaman/minggu

Panjang 
stolon (cm)

EB 491.7 ab 11.41 a 52.34 b 9.55 B 76.67 b 3.338 b 17.39 tn
RD 391.4 a 15.35 c 30.95 a 8.38 A 54.17 a 2.209 a 18.94 tn
SCP 573.3 b 12.91 b 61.78 c 10.05 B 88.33 b 3.912 b 17.15 tn

Tabel 2.  Data Karakter Generatif Stroberi Earlibrite (EB), Rosalinda (RD) dan Sweet Charlie Pujon (SCP) pada 
16 MST

Varietas
Persen 

tanaman 
berbunga

Rata-Rata Jumlah 
bunga/tanaman/

minggu

Panjang 
Bunga 
(cm)

Lebar 
Bunga 
(cm)

Persen 
tanaman 
berbuah

Rata-Rata Jumlah 
buah/tanaman/

minggu

Rata-Rata 
Bobot
/buah

Rata-Rata 
bobot buah
/tanaman

EB 17.50 a 4.94 a 1.45 tn 1.62 tn 6.25 a 1.75 a 10.45 b 17.71 a
RD 67.50 b 9.31 b 1.88 tn 1.69 tn 35.83 b 3.94 b 11.86 b 39.35 b
SCP 5.00 a 12.75 b 1.19 tn 1.11 tn 2.50 a 3.00 a 8.63 a 25.91 a

Perbedaan respon masing-masing genotipe yang diuji terhadap lingkungan menunjukkan bahwa masing-
masing genotipe tersebut memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap suhu. Pada tanaman stroberi hari pendek, 
induksi bunga terjadi jika suhu lingkungan pada kisaran 15°C dan induksi stolon terjadi pada suhu yang lebih hangat 
(Li et al., 2009; Serçe and Hancock, 2005), namun dalam penelitian ini kultivar RD memiliki produktivitas yang 
lebih tinggi. Dengan kata lain, kultivar RD lebih adaptif pada suhu lingkungan yang lebih hangat dibandingkan 
EB dan SCP. Kemampuan adaptasi tanaman terhadap kenaikan suhu berkaitan dengan aktivitas enzim yang terkait 
dengan proses fotosintesis (Sage dan Kubien, 2007).
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Gambar 1. Persentase tanaman berstolon pada Stroberi Earlibrite (EB), Rosalinda (RD) dan Sweet Charlie 
Pujon (SCP)

Gambar 2. Persentase tanaman berbunga pada Stroberi Earlibrite (EB), Rosalinda (RD) dan Sweet Charlie 
Pujon (SCP)

Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2, stroberi RD menunjukkan penurunan persentase tananaman berstolon 
seiring dengan pembentukan bunga. Fenomena yang berbeda pada kultivar EB dan SCP Pujon yang tidak 
menunjukkan perubahan pola. Perbedaan fenomena tersebut dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya lingkage 
antara gen yang mengatur pembungaan dan pembentukan stolon. Pada tanaman stroberi, proses pembungaan dan 
pembentukan stolon dipengaruhi oleh gen resesif tunggal, berturut turut gen s/s dan r/r (Yu and Davis, 1995).

Hasil analisis biplot terhadap karakter vegetatif dan generatif membuktikan kultivar EB dan SCP berada 
dalam kelompok yang sama, yaitu di kelompok karakter vegetatif sedangkan kultivar RD di kelompok karakter 
generatif. Hasil analisis biplot juga menunjukkan bahwa karakter luas daun dan luas tajuk berkorelasi positif 
terhadap jumlah stolon. Jumlah daun berkorelasi positif terhadap karakter jumlah bunga dan buah sedangkan 
jumlah stolon, luas tajuk dan luas daun tidak berkorelasi (Gambar 3). Korelasi positif antara jumlah daun dengan 
jumlah bunga dan buah menunjukkan bahwa bunga dan buah dipengaruhi oleh proses fotosintesis.

Gambar 3. Analisis Biplot terhadap karakter vegetatif dan generative stroberi kultivar Earlibrite (EB), Rosalinda 
(RD) dan Sweet Charlie Pujon (SCP).
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KESIMPULAN
Kultivar EB dan SCP memiliki karakter vegetatif yang lebih baik dibandingkan kultivar RD, sebaliknya 

kultivar RD memiliki karakter generatif yang lebih baik dibandingkan kultivar EB dan SCP. Dengan demikian, 
kutivar RD lebih adaptif dan cocok ditanam di kota Batu dibanding kultivar EB dan SCP.
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ABSTRACT
Organic cultivation is a production system that avoids or severely limits the use of pesticides. The problem 

of weeds in citrus crops, is not recommended to be controlled with pesticides because the negative impacts that 
can cause damage to root, can even result in death. The use of organic mulch is expected to suppress the growth of 
weeds and give a positive impact for soil and plants. The purpose of this study is to determine the effect of several 
types of mulch on the soil chemical properties and the growth of citrus plants Keprok Batu 55 in Sukarami, West 
Sumatra. The research was conducted at Sukarami farm trial of BPTP West Sumatra in January-December 2014. 
The experiment was arranged using Group Random Design (RAK) with four repetitions. Treatment factor consists 
of four types of mulch namely; straw (M1), silver black polyethylene plastic (M2), husk (M3), thitonia (M4) and 
without mulch (M0) as control. The results showed the use of mulch effectively suppress the growth of weeds. 
mulch of Thitonia provides the best growth, with increase plant height 15% higher than without mulch. In addition, 
Mulsa Tithonia increases the nutrient N and K soil, while the straw mulch increases the nutrient of K soil. Thus, the 
use of organic mulch can be an alternative to weed control on citrus, and and improve soil chemical properties.

Keywords: Organic mulch, citrus, soil chemistry, Tithonia, West Sumatra

PENDAHULUAN
Budidaya organik merupakan suatu sistem produksi yang menghindari atau sangat membatasi penggunaan 

pupuk kimia, pestisida, zat pengatur tumbuh dan aditif pakan. Sampai tingkat maksimum yang dimungkinkan, 
sistem budidaya organik bersandar pada pergiliran pertanaman, sisa pertanaman, pupuk kandang atau kotoran 
ternak, legum, pupuk hijau, limbah organik dari luar usaha tani, penyiangan mekanik, batuan pengandung mineral, 
dan gatra pengendalian hama secara biologi, untuk mempertahankan produktivitas dan kegemburan tanah, untuk 
memasok hara tanaman, dan untuk mengendalikan hama, gulma dan jasad merugikan yang lain (Harsono, 2012). 

Permintaan domestik akan komoditas hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi seperti jeruk menunjukkan 
trend semakin meningkat. Perubahan permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya 
jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan, serta perubahan selera dan gaya hidup masyarakat (Badan Litbang 
Pertanian, 2005). Namun demikian, trend permintaan jeruk yang semakin meningkat ini belum dapat dipasok 
sepenuhnya dari produksi dalam negeri, sehingga hasilnya belum dapat dirasakan oleh petani jeruk nusantara. 

Untuk mencapai hasil yang optimal, budidaya jeruk harus dilakukan dengan baik dan benar. Tanaman jeruk 
dapat tumbuh baik pada lahan kering maupun basah, dan kadar air tanah yang optimum untuk pertumbuhannya 
adalah sekitar 75% kapasitas lapang. Pengelolaan air dilakukan terutama pada periode kritis (saat pertumbuhan 
baru, pembungaan dan pembuahan) agar dicapai pertumbuhan dan produksi yang optimum. Perkembangan akar 
tanaman jeruk hingga umur dua tahun masih terlalu dangkal (± 50 cm). Oleh karena itu, pengairan yang cukup dan 
teratur selama musim kemarau sangat penting untuk membantu pertumbuhan dan mencegah kematian tanaman 
muda. 

Selain kebutuhan air yang harus tercukupi, tanaman jeruk juga harus bebas dari berbagai macam gulma. 
Gulma merupakan salah satu musuh utama petani jeruk, terutama untuk petani yang mempunyai kebun hektaran. 
Beberapa gulma yang sering dijumpai pada tanaman jeruk adalah rumput teki Cyperus Rotundus. Tumbuhan 
yang tidak dikehendaki keberadaannya ini bersaing dengan tanaman jeruk dalam hal menyerap air, unsur hara, 
sinar matahari dan ruang tumbuh. Hal ini tentu saja mengakibatkan nutrisi tanaman jeruk sebagai tanaman utama 
menjadi berkurang. 

Keberadaan gulma sangat mempengaruhi produktivitas jeruk, dengan potensi kerugian petani akibat 
gulma mencapai 40–60%. Umumnya petani melakukan pengendalian gulma dengan penyemprotan dengan 
herbisida. Pada praktiknya acap kali petani menggunakan herbisida tidak sesuai anjuran atau melebihi dosis 
yang direkomendasikan, hal ini dimaksudkan agar gulma yang berada disekitar tanaman mati total. Padahal, 
pengendalian gulma dengan herbisida sangat tidak dianjurkan pada tanaman jeruk karena dampak negatif yang 
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diakibatkan bisa merusak perakaran dan daun terlihat menguning bahkan bisa berakibat kematian pada tanaman 
jeruk. Selain itu, cara aplikasi yang tidak memperhatikan keselamatan pengguna bisa berdampak buruk terhadap 
kesehatan dan keselamatan pengguna.

Penggunaan mulsa organik pada tanaman terbukti mampu menciptakan iklim mikro yang sesuai bagi tanaman, 
memperbaiki lingkungan fisik dan kimia tanah, melancarkan pendauran hara dalam sistem tanah-air-tanaman dan 
memperbaiki ketersediaan hara bagi tanaman. Peningkatan hara pada tanah yang diberi mulsa organik terjadi 
karena proses dekomposisi bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme perombak yang membebaskan 
hara sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia. Tindakan ini selanjutnya mengurangi biaya produksi, 
mengurangi ketergantungan pupuk impor, dan juga menguntungkan bagi lingkungan sehingga dapat mendukung 
sistem pertanian lestari (Harsono, 2012). Selain itu, mulsa organik dapat menekan fluktuasi suhu dan kelembaban 
tanah serta menekan perkembangan gulma (Wahid et al., 2005). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh beberapa jenis mulsa organik terhadap sifat kimia 
tanah dan pertumbuhan tanaman jeruk Keprok Batu 55 di Sukarami, Sumatera Barat. 

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Sukarami BPTP Sumatera Barat pada bulan Januari-Desember 

2014. Percobaan ditata menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan empat kali ulangan. Faktor 
perlakuan terdiri dari empat jenis mulsa yaitu ; jerami padi (M1), plastik polietilen hitam perak (M2), mulsa sekam 
padi (M3), mulsa thitonia (M4) dan tanpa mulsa (M0) sebagai kontrol.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jeruk Keprok Batu 55, 4 jenis mulsa (Jerami, plastik, 
sekam dan Thithonia). Sedangkan alat yang digunakan adalah Thermometer, Timbangan dan lain-lain.

Analisis kimia tanah dilakukan di Laboratorium Uji BPTP Sumatera Barat. Pengamatan dilakukan terhadap 
sifat-sifat kimia tanah yang meliputi : pH tanah aktual atau (pH H2O) diukur dengan pH meter, kadar C-Organik 
tanah diukur dengan Spektrofotometer, P tersedia diukur dengan Spektrofotometer dengan metode Bray I, N-total 
tanah ditentukan dengan N-Kjedahl, K tersedia diukur dengan flamefotometer, nisbah C/N (Balit Tanah, 2012). 
Komponen pertumbuhan tanaman yang diamati, meliputi : tinggi tanaman, jumlah cabang, kondisi fisik (tunas/
tidak), diameter batang atas (3 cm dari mata tempel) dan diameter batang bawah (3 cm dari mata tempel). 

Data pengamatan sifat-sifat tanah dan komponen pertumbuhan tanaman jeruk dikumpulkan dan dianalisis 
secara statistik dengan uji F menggunakan SPSS versi 22. Bila uji F menunjukkan interaksi berpengaruh nyata 
maka untuk membandingkan nilai antar perlakuan digunakan uji beda rata-rata Duncan (UBD) pada taraf 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh mulsa organik terhadap sifat kimia tanah 
Sifat kimia tanah awal adalah bereaksi masam dengan kandungan bahan organik sangat tinggi, N total sangat 

tinggi, dan C/N rasio rendah. Kandungan P tersedia sangat rendah dan K tersedia sedang (Tabel 1). Hasil kajian 
menunjukkan setelah percobaan terdapat penurunan kadar C-organik pada mulsa jerami dan tithonia dan N-total 
tanah. Penurunan kadar C organik dan N total tanah setelah aplikasi mulsa organik juga dilaporkan oleh (Sumarni 
et al., 2010). 

Tabel 1. Kondisi tanah awal lokasi kajian

No Sampel
pH

C-Organik N Kjeldhal C/N P Bray I 
(ppm)

K-dd
(Cmol/kg)H2O KCl

1 Tanah awal 6.35 5.87 7.62 0.95 8.02 0.97 0.50
Sumber: Data primer
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Tabel 2. Pengaruh aplikasi beberapa jenis mulsa organik terhadap sifat-sifat kimia tanah 

Mulsa pH C-Org
%

P-tsd
ppm

N-tot
%

K-tsd
Cmol (+).kg-1 C/N

Tanpa 5,99 ab 6,94 b 27,51 a 0,75 ab 1,19 a 9,39 ab
Plastik 6,21 b 7,82 b 31,93 a 0,70 ab 2,61 a 11,57 ab
Jerami 5,89 ab 6,74 b 12,22 a 0,57 a 2,69 a 13,84 a
Sekam 5,62 a 8,86 b 21,83 a 0,75 ab 0,99 a 11,82 ab
Thitonia 5,85 ab 3,41 a 21,77 a 0,81 b 2,63 a 4,20 b

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

Aplikasi mulsa organik meningkatkan kadar C Organik, P dan K tersedia dan Nisbah C/N tanah (Tabel 2). 
Pemberian mulsa sekam memberikan hasil tertinggi untuk kandungan C-Organik tanah yakni sebesar 27,67% lebih 
tinggi dibandingkan kontrol, kadar N mulsa tithonia 8% lebih tinggi dan kadar K meningkat 1,5 Cmol (+).kg- lebih 
tinggi dibandingkan kontrol. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Harsono, 2012) yang melaporkan pemberian 
mulsa jerami meningkatkan kadar N total dua kali lipat dari tanah tanpa mulsa dan mulsa sekam memberikan hasil 
tertinggi untuk kandungan C organik tanah sebesar 23.27% lebih tinggi dari kontrol. Hal ini disebabkan karena 
mulsa organik mengalami proses dekomposisi yang menghasilkan senyawa yang mengandung N, diantaranya 
nitrat, nitrit dan gas nitrogen, sehingga meningkatkan hara N tanah (Hakim et al., 1986). 

Proses dekomposisi merupakan lepasnya ikatan-ikatan karbon yang komplek menjadi ikatan-ikatan sederhana 
akibat penggunaan unsur C oleh organisme untuk mendapatkan energi keperluan hidupnya melalui proses 
respirasi dan biosintesis melepaskan CO2, sehingga bahan organik yang telah mengalami proses dekomposisi 
akan mempunyai kadar C lebih rendah dibanding dengan kadar C bahan segar (Anwar, 2009). Hal ini menjadi 
penyebabnya rendahnya C Organik pada mulsa thitonia. Oleh karenanya, rasio C/N mulsa thitonia paling kecil 
dibandingkan mulsa jerami dan sekam, yang berarti mulsa thitonia memiliki tingkat kematangan paling tinggi 
(C/N paling rendah).

Begitu juga halnya dengan pH tanah, pH cenderung menurun dengan aplikasi mulsa organik. Hal ini diduga 
karena proses dekomposisi bahan organik, hingga terjadi pelepasan CO2. Selanjutnya CO2 bereaksi dengan H2O 
membentuk H2CO3 sehingga terjadi penurunan pH tanah (Raihana and William, 2006).

Pengaruh mulsa organik terhadap hara makro tanaman jeruk

Tabel 3. Hasil analisis kandungan hara makro Jerami dan Thitonia

Mulsa N(%) P(%) K(%)
Jerami 0,95 0,01 2,30
Tithonia 2,85 0,06 3,20

Sumber: Data Primer

Tabel 4. Pengaruh aplikasi berbagai jenis mulsa terhadap kandungan hara makro tanaman jeruk keprok batu 55
Mulsa N (%) P (%) K (%)

Tanpa 2,82 a 0,08 a 2,04 a
Plastik 3,33 a 0,08 a 1,86 a
Jerami 2,73 a 0,08 a 2,04 a
Thitonia 2,52 a 0,07 a 2,09 a
Sekam 2,90 a 0,07 a 2,06 a

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

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan aplikasi mulsa organik terhadap 
kandungan hara makro tanaman jeruk. Namun, secara angka-angka hara N thitonia adalah yang paling rendah, 
padahal jika dibandingkan dengan mulsa lainnya, thithonia merupakan mulsa yang harusnya memberikan 
sumbangan N terbesar bagi tanaman karena dari hasil analisa terhadap jaringan tanaman thitonia diperoleh hasil 
N sebesar 2,85% (Tabel 3). (Williams, 1997) menyatakan jika mulsa organik yang digunakan adalah tanaman 
yang cepat sekali membusuk seperti daun segar, serpihan kayu, dan jerami, maka nitrogen diambil dari tanah 
oleh mikroorganisme pengurai bahan organik. Hal ini mengurangi cadangan nitrogen di zona akar tanaman yang 
tumbuh. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab mengapa kandungan N tanaman dengan mulsa thitonia paling 
rendah.
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Pengaruh mulsa organik terhadap komponen pertumbuhan tanaman jeruk

Tabel 5. Data tanaman awal

Mulsa Tinggi 
tanaman Jml cabang Fisik (tunas

/tidak)
Diameter batang atas 

(3 cm dari MT)
Diameter batang bawah 

(3 cm dari MT)
Tanpa Mulsa 91.38a 6.75 Bertunas 4.74 a 5.41 a
Plastik 82.19a 3.88 Bertunas 4.25 a 4.91 a
Jerami 88.70a 5.25 Bertunas 4.48 a 5.78 a
Sekam 87.49a 6.38 Bertunas 4.08 a 5.31 a
Thitonia 90.70a 5.88 Bertunas 4.35 a 5.95 a

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

Tabel 6. Pengaruh aplikasi beberapa jenis mulsa organik terhadap komponen pertumbuhan tanaman jeruk

Mulsa Tinggi 
tanaman

Jml 
cabang

Fisik (tunas/
tidak)

Diameter batang atas
(3 cm dari MT)

Diameter batang bawah 
(3 cm dari MT)

Tanpa 129,38 a 3,00 a Bertunas 7,29 a 8,44 a
Plastik 123,38 a 3,00 a Bertunas 6,86 a 8,48 a
Jerami 121,13 a 3,00 a Bertunas 7,01 a 7,96 a
Sekam 128,50 a 3,00 a Bertunas 7,00 a 8,55 a
Thitonia 142,00 a 3,00 a Bertunas 7,76 a 9,21 a

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

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara mulsa organik terhadap komponen 
pertumbuhan tanaman jeruk (Tabel 6). Pada Tabel 6 tampak bahwa pemberian mulsa organik pada tanaman jeruk 
tidak mempengaruhi tinggi tanaman, diameter batang atas dan diameter batang bawah. Walaupun secara angka-
angka, pertumbuhan tinggi tanaman jeruk dengan aplikasi mulsa tithonia meningkat 56.56% lebih tinggi dari 
pertumbuhan awal atau 14.98% lebih tinggi dibandingkan kontrol, sedangkan mulsa sekam 5,29% lebih tinggi 
dibandingkan kontrol. Sedangkan untuk diameter batang atas dengan tithonia 24.59% lebih tinggi dibandingkan 
kontrol dan sekam 17.77% lebih tinggi dan jerami 2.68% lebih tinggi. Diameter batang bawah mulsa sekam 
5.01% lebih tinggi dibandingkan kontrol. Karenanya, dari segi pertumbuhan tanaman, mulsa tithonia menunjukan 
pertumbuhan yang paling baik.

 
Suhu Tanah

Tabel 7. Pengaruh beberapa jenis mulsa organik terhadap suhu tanah

Mulsa
Suhu tanah oC

Rata-rata
Pagi Siang Sore

Tanpa Mulsa 22.69 36.44 29.63 29.58
Plastik 25.25 39.31 33.50 32.69
Jerami 23.94 25.81 25.88 25.21
Sekam 24.06 28.94 27.94 26.98

Thitonia 22.75 30.75 28.19 27.23
Keterangan : pagi : Pukul 7oo - 8 oo, Siang : Pukul 13 oo -14 oo, Sore: Pukul 16 oo -17 oo

Aplikasi mulsa organik dan plastik dapat menaikkan suhu tanah pada pagi hari. Mulsa sekam meningkatkan 
suhu tanah 1,37oC, mulsa jerami 1,25 oC dibandingkan kontrol, sedangkan mulsa plastik 2,56oC lebih tinggi 
dibandingkan kontrol. Pada sore hari mulsa jerami mempertahankan suhu tanah 4,37oC dan mulsa sekam 2,6oC 
lebih rendah dibandingkan kontrol, sedangkan mulsa plastik lebih tinggi 3,11oC dibandingkan kontrol. Dengan 
demikian, sekam terlihat lebih mampu mempertahankan suhu tanah, hal ini sejalan dengan (Chakraborty et al., 
2008) yang melaporkan penggunaan mulsa sekam unggul dalam menjaga kondisi suhu dan kelembaban tanah 
yang optimal untuk tanaman. 

Penggunaan mulsa jerami mengakibatkan penurunan suhu tanah siang hari sebesar 10.63oC lebih rendah 
dibandingkan tanpa mulsa, mulsa sekam 7,5oC lebih rendah, sedangkan pada mulsa plastik hitam lebih tinggi 
sebesar 2,87oC dibandingkan tanpa mulsa. Sejalan dengan hal ini, hasil peneliti lain melaporkan penggunaan 
mulsa jerami mengakibatkan penurunan suhu tanah siang hari sebesar 6oC lebih rendah dibandingkan tanpa mulsa 
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(Hamdani, 2009). Hal ini disebabkan karena jerami yang menutupi permukaan tanah memiliki albedo tinggi 
dan konduktivitas termal rendah dari tanah, sehingga membantu mengurangi energi matahari mencapai tanah 
dan, sebagai hasilnya, mengurangi peningkatan suhu selama kondisi panas. Sebaliknya, selama musim dingin, 
kehadiran jerami di permukaan tanah menyekat tanah dari suhu udara dingin. Oleh karena itu, kehilangan panas 
dari tanah agak rendah dan suhu tanah yang akibatnya lebih tinggi di mulsa jerami (Liu et al., 2014). 

KESIMPULAN
Penggunaan mulsa efektif menekan tumbuhnya gulma. Mulsa Thithonia memberikan pertumbuhan yang 

paling baik, dengan peningkatan tinggi tanaman mencapai 15% lebih tinggi dibandingkan tanpa mulsa. Selain itu, 
Mulsa Thitonia meningkatkan kandungan hara N dan K tanah, sedangkan mulsa jerami meningkatkan kandungan 
hara K tanah. Dengan demikian, penggunaan mulsa organik dapat menjadi alternatif pengendalian gulma pada 
jeruk dan sekaligus dapat memperbaiki sifat kimia tanah.
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ABSTRAK
Alur produksi benih jeruk bebas penyakit telah dibakukan secara nasional, dimana mata tempel yang 

digunakan harus berasal dari Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT). Pada BPMT benih dasar yang berasal dari 
Blok Fondasi, dikelola secara optimal dengan jarak tanam rapat dan berfungsi sebagai sumber mata tempel bagi 
para penangkar benih. Penelitian dilakukan di BPMT BBI Solok Selatan dan BPTP Sumatera Barat, pada Januari- 
Desember 2015. Benih jeruk BPMT varietas Keprok Kacang dan Siam Gunung Omeh ditanam di bedengan dengan 
jarak tanam (20-25) cm x (40-50) cm dengan perlakuan entres yang ditumbuhkan untuk sumber mata tempel 
berjumlah 3-12 tangkai/pohon. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok faktorial, 
dimana faktor I adalah jumlah tunas yang dibiarkan tumbuh selama 3 bulan dan faktor II adalah varietas (V1 = 
Gunung Omeh; V2 = Keprok Kacang), dengan 3 ulangan, dan setiap unit perlakuan menggunakan 6 tanaman.. 
Tangkai entres untuk bahan batang atas dipanen setelah 3 bulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pola produksi mata tempel yang dihasilkan dari tanaman dengan jumlah entres per pohon yang bervariasi dan 
ditanam di dua lokasi yang berbeda. Rata-rata panjang entres per pohon dan jumlah mata tempel per entres yang 
dihasilkan cenderung lebih panjang dan banyak pada tanaman dengan jumlah entres sampai dengan 3 - 7 buah/
tanaman, dengan pola yang serupa pada dua varietas yang dicoba.

Kata Kunci : BPMT, entres, mata tempel, jeruk

PENDAHULUAN
Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) merupakan tanaman jeruk bebas penyakit yang merupakan turunan 

I dari tanaman induk jeruk bebas kelas benih dasar (foundation seed) atau disebut Block Foundation (BF). Proses 
terbentuknya tanaman induk bebas penyakit melalui tahapan penyambungan tunas pucuk (shoot tip grafting/STG) 
dari Pohon Induk Tunggal di lapang (PIT) (Devy et al., 2015), hal ini juga dilakukan di sentra produksi jeruk dunia, 
antara lain di Taiwan (Su, 2008; Vapnek, 2009.). Pengelolaann keduanya dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian 
maupunpengangkar swasta (petani) yang mampu.Sedangkan bagi penangkar, mata tempel yang digunakan pada 
produksi benih sebar harus berasal dari BPMT yang dikelola sendiri atau diwajibkan mengambil ranting mata 
tempel/entres dari BPMT lain yang terdekat.. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan untuk mendapatkan tanaman 
induk BPMT yang bebas penyakit pada sentra-sentra produksi jeruk di Indonesia, antara lain pada jeruk Keprok 
Garut di Jawa Barat (Muharam et al., 2007). Selain sebagai tanaman, BPMT juga merujuk pada suatu rumah kasa 
yang di dalamnya ditanam tanaman induk jeruk kelas benih pokok (Mulyanto, 2012). 

Tanaman BPMT hanya diperbolehkan dipanen selama 3 tahun berturut-turut, hal ini berkaitan dengan 
jaminan kesehatan dan kualitas mata tempel yang dihasilkan. Entres siap digunakan atau dipanen umumnya pada 
umur 3 bulan setelah perlakuan pemangkasan, dimana pertumbuhannya sangat ditentukan oleh jumlah tunas yang 
ada pada setiap tanaman (Morris, 1997), umumnya ranting tersebut berbentuk bulat sampai segi tiga tidak pipih, 
masih berdaun, mata tunas masih menonjol, tapi mata tunas belum tumbuh. Pada tanaman yang lebih tua, mata 
tunas pada ranting dapat berkembang menjadi bakal bunga, dimana perkembangannya sangat dipengaruhi oleh 
lingkungan (Valiente dan Albrigo, 2004; Nishikawa, 2013). 

Umumnya 2 – 3 mata tunas pada pangkal ranting tidak dipakai sebagai mata tempel, karena cenderung 
dorman. Dengan mengetahui pola produksi mata tempel yang ada pada setiap entres, maka perencanaan kebutuhan 
akan jumlah dan waktu okulasi/penempelan untuk menghasilkan benih bermutu dapat direncanakan dengan tepat. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola produksi mata tempel yang dihasilkan dari tanaman BPMT 
dengan jumlah tunas per pohon yang bervariasi dan ditanam di dua lokasi yang berbeda. 

BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tanaman induk jeruk BPMT varietas Siam Gunung Omeh 

dan Keprok Kacang. Benih jeruk ditanam di dalam rumah kasa pada bedengan dengan media campuran tanah : 
pupuk kandang : pasir = 1: 1: 2; pupuk dasar yang diaplikasikan adalah NPK 16-16-16 (125 gram) + insektisida 
granuler 50 gram/m2 serta bedengan ditutup dengan mulsa PHP. Jarak tanam (20-25) cm x (40-50) cm dimana 
setiap bedengan terdapat 2 baris tanaman. (Gambar 1).
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Gambar 1. Penanaman BPMT jeruk

Penelitian dilakukan pada bulan Januari-Desember 2015 di 2 lokasi BPMT, yaitu di BBI Kab. Solok Selatan 
dan KP. Sukarami, BPTP Sumatera Barat. Untuk merangsang terbentuknya tunas, maka tanaman dipangkas pada 
bagian pucuknya, setelah 4 minggu, tunas baru dibiarkan tumbuh sebanyak 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 12 tangkai/
tanaman (perlakuan T3 sd T12). Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok faktorial, 
dimana faktor I adalah jumlah tunas yang dibiarkan tumbuh selama 3 bulan dan faktor II adalah varietas (V1 = 
Gunung Omeh; V2 = Keprok Kacang), dengan 3 ulangan, dan setiap unit perlakuan menggunakan 6 tanaman.

Parameter yang diamati adalah : jumlah total mata tunas/entres, jumlah mata tempel (mata tunas yang baik 
untuk bahan okulasi), rata-rata panjang setiap entres, berat basah dan kering dari setiap entres.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. BPMT BBI Solok Selatan

1. Perlakuan varietas
Varietas berpengaruh nyata hanya pada parameter jumlah total mata tunas/entres yang tumbuh pada umur 

4 bulan setelah pangkas; tidak berpengaruh pada parameter jumlah mata tempel/entres, panjang/entres, berat 
basah dan berat kering per entres. Masing-masing varietas S. Gunung Omeh dan K. Kacang mempunyai rata-rata 
jumlah mata tunas/entres sebanyak 16,5 dan 15,2. Perkembangan mata tunas akan optimal bila kondisi lingkungan 
optimal, dehidrasi dan fase pada tanaman akan mendorong terjadinya perubahan proses fisiologi pada tanaman, 
antara lain terakumulasinya GA, IAA dan ABA (Koshita dan Takahara, 2003; Jones et al., 1976).

2. Perlakuan T3-T12
Pertumbuhan setiap entres sangat dipengaruhi oleh perlakuan jumlah tunas/tanaman yang dibiarkan tumbuh, 

secara umum entres yang tumbuh dan dipanen pada umur 4 bulan setelah pangkas, kualitasnya (jumlah mata tunas, 
jumlat mata tempel, berat basahdan berat kering) lebih baik pada perlakuan T3-T6 dibandingkan pada T10 dan 
T12 (Gambar 2.)

Pola yang sama juga terjadi pada parameter panjang, berat basah dan berat kering per entres, dimana perlakuan 
T3-T6 menghasilkan panjang dan berat yang lebih baik dibandingkan T10 dan T12. Perlakuan pemangkasan pada 
bagian pucuk, akan mendorong terjadinya pertumbuhan tunas-tunas di bawahnya (Morris, 1997). Tidak semua 
mata tunas di entres dapat dijadikan mata tempel antara lain ialah mata tunas pada bagian entres-entres yang sudah 
tua, tunas yang tumbuh pada musim dingin, serta mata tunas yang berada pada bagian pucuk karena tidak dapat 
tumbuh dan berkembang menjadi tunas secara optimal (Halim, 1985; Mataa et al., 2017; Valiente dan Albrigo, 
2004).
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Gambar 2. Rata-rata jumlah mata tunas/entres (a), jumlah mata tempel/entres (b) pada perlakuan T3-T12 di 
BPMT BBI Solok Selatan 

3. Pengaruh interaksi antara V*T 
Interaksi antara varietas dan jumlah tunas yang tumbuh/tanaman berpengaruh nyata pada semua parameter 

pengamatan, Umumnya perlakuan kombinasi perlakuan T3 sampai dengan T6 pada Siam Gn Omeh menghasilkan 
pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan pada Keprok Kacang serta perlakuan lainnya (Tabel 1).

Menurut penelitian Masona et al. (2013), dominasi apical tidak disebabkan oleh terjadinya akumulasi auksin 
pada bagian pucuk tanaman. Dengan dihilangkannya bagian pucuk tanaman, maka kandungan gula yang ada di 
tanaman disebarkan dan terakumulasi di mata tunas aksilar dan mendorong terjadinya pertumbuhan. Peningkatan 
gula ini juga menekan ekspresi dari BRANCHED1 (BRC1) yang merupakan regulator traskripsi untuk menjaga 
kondisi mata tunas agar tetap dorman.

Tabel 1.  Rata-rata jumlah mata tunas/entres, jumlah mata tempel, dan panjang (cm), berat basah (g) dan berat 
kering (g) per entres pada perlakuan interaksi antara V*T (BPMT Solok Selatan)

Interaksi 
Perlakuan

Jml mata tunas/
entres

Jml mata tempel/
entres Panjang entres Berat basah/

entres
Berat kering/

entres
V1T3 23,6 a*) 13,7 ab 37 a 5,2 a 2,4 a
V1T4 18,4b 14,1 a 33,3 abc 3,8 abc 1,9 abcd
V1T5 17,0 bcd 9,6 abcd 30,2 abcd 3,0 abc 1,3 abcd
V1T6 15,3 bcde 7,4 cde 25,3 bcde 2,7 abc 1,2 abcd
V1T7 14,5 cdef 6,8 cde 25,5 bcde 3,0 abc 1,2 abcd

V1T10 14,3 ef 5,6 cde 27,1 abcde 3,0 abc 1,6 abcd
V1T12 12,1 ef 5,1 cde 23,2 cde 2,2 bc 0,9 cd
V2T3 18,2 bc 10,2 abc 34,1 ab 3,8 abc 2,1 abc
V2T4 18,2 bc 10,3 abc 32,0 abc 3,8 abc 2,1 abc
V2T5 17,0 bcd 10,4 abc 35,1 ab 4,8 ab 2,2 ab
V2T6 16,5 bcd 8,4 abcd 30,5 abcd 3,6 abc 1,9 abcd
V2T7 14,9 bcde 8,1 bcd 26,3 bcde 2,8 abc 1,4 abcd

V2T10 11,0 f 4,3 de 20,5 de 15 c 0,7 d
V2T12 10,9 f 2,3 e 19,8 e 1,5 c 0,7 d

Keterangan *) :  angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 
pada uji Duncan 5%

B. BPMT BPTP Sumbar (KP. Sukarami) 

1. Perlakuan varietas
Secara terpisah, perlakuan varietas tidak berpengaruh nyata pada seluruh parameter, yaitu jumlah total mata 

tunas/entres yang tumbuh, jumlah mata tempel/entres, panjang/entres, berat basah dan berat kering per entres. 

2. Perlakuan T3-T12
Secara umum, perlakuan T3 sampai dengan T12 memberi pengaruh dengan mirip seperti di BPMT Solok 

Selatan. Pada panjang entres, perlakuan T3-T7 menghasilkan entres dengan jumlah mata tunas, mata tempel, rata-
rata panjang, berat basah dan kering/entres yang lebih baik dibandingkan perlkuan lainnya. Sedangkan panjang 
entres, berat basah dan berat kering/entres juga dipengaruhi oleh perlakuan tunas/tanaman, dimana T3-T7 tumbuh 
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lebih baik dibandingkan lainnya (Gambar 3). Pembentukan mata tunas pada suatu tanaman sangat dipengaruhi 
oleh tingkat keparahan, waktu dan frekuensi tekanan lingkungan yang terjadi pada tanaman tersebut (Klimesova 
dan Klimes, 2007).

 

Gambar 3.  Rata-rata panjang (a), berat basah (b1)dan berat kering (b2) per entres pada perlakuan T3-T12 di 
BPMT BBI Sukarami 

3. Pengaruh interaksi antara V*T 
Secara umum, interaksi perlakuan menghasilkan pertumbuhan yang beragam, dengan perbedaan nyata pada 

interaksi antara varietas dengan perlakuan T10 dan T12 (Tabel 2), dimana pada interaksi tersebut menghasilkan 
pertumbuhan yang kurang optimal dibandingkan perlakuan lainnya.

Tabel 2.  Rata-rata jumlah mata tunas/entres, jumlah mata tempel, dan panjang (cm), berat basah (g) dan berat 
kering (g) per entres pada perlakuan interaksi antara V*T (BPMT Sukarami)

Interaksi 
Perlakuan

Jml mata tunas/
entres

Jml mata tempel/
entres Panjang entres Berat basah/

entres
Berat kering/

entres
V1T3 21,5 a*) 11,8 ab 34,2 ab 4,6 abc 21,5 a
V1T4 19,7 ab 12,2 ab 34,9 ab 4,3 abc 19,7 ab
V1T5 21,0 a 12,0 b 34,7 ab 3,9 abc 21,0 a
V1T6 18,4 abc 10,2 a 31,7 ab 3,5 abc 18,4 abc
V1T7 19,2 abc 10,1 abc 33,4 ab 3,6 abc 19,2 abc

V1T10 15,8 abc 6,4 abc 28,7 ab 3,7 abc 15,8 abc
V1T12 15,7 abc 5,6 abc 32,1 ab 2,7 abc 15,7 abc
V2T3 20,4 a 11,2 ab 35,8 ab 4,6 abc 20,4 a
V2T4 21,1 a 13,7 a 34,2 ab 4,9 a 21,1 a
V2T5 21,0 a 10,9 ab 36,1 ab 4,5 abc 21,0 a
V2T6 20,7 a 9,5 abc 36,7 a 4,8 ab 20,7 a
V2T7 19,6 ab 11,7 ab 34,7 ab 3,5 abc 19,6 ab

V2T10 11,6 bc 4,1 bc 20,7 b 1,4 c 11,6 bc
V2T12 10,5 c 2,1 c 21,9 ab 1,7 bc 10,5 c

Keterangan *) : angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 
pada uji Duncan 5%
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C. Perbedaan pertumbuhan antara BPMT di dua lokasi dan dua varietas 
Secara umum, lokasi berpengaruh nyata hanya pada parameter jumlah mata tunas/entres dan panjang entres 

yang tumbuh, dimana pada BPMT Sukarami secara nyata lebih baik dibandingkan Solok Selatan. Sedangkan 
perbedaan varietas tidak berpengaruh pada semua parameter pengamatan. Menurut Rikande et al (2013), perbedaan 
lokasi akan mendorong terjadinya perbedaan pada perkembangan mata tunas setiap varietas tanaman jeruk.

KESIMPULAN
- Rata-rata panjang entres per pohon dan jumlah mata tempel per entres yang dihasilkan cenderung lebih 

panjang dan banyak pada tanaman dengan jumlah entres sampai dengan 3 - 7 buah/tanaman, dengan pola 
yang serupa pada dua varietas yang dicoba

- Perlakuan T3-T7 menghasilkan pertumbuhan entres yang lebih baik dibandingkan T10-T12.
- Jumlah total mata tempel yang dapat dipakai sebagai materi batang atas pada proses okulasi maksimal berkisar 

antara 54-76/tanaman didapat pada perlakuan T7. 
- Perbedaan varietas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan entres
- Perbedaan lokasi berpengaruh nyata pada panjang serta jumlah tunas/entres.
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ABSTRACT
The quality of the mangosteen fruit is related to appearance of the fruit rind. The outbreak of the yellow sap 

channel is related to calcium and boron in the pericarp of the fruit. This study aims to: (1) increase the percentage 
of mangosteen fruit-free yellow sap contamination with the application of Ca and B; and (2) get the best time of 
Ca and B application to increase the percentage of mangosteen fruit free of yellow sap contamination. The results 
of this study showed: (1) Application of 3.2 kg Ca dolomite/tree/year+2.8 g B/tree/year can decrease yellow sap 
contamination on the mangosteen aril reached 53% and the skin reached 46%, while the plant without Ca and B 
produces yellow sap contamination of 91.66% in aryl and 86% on the rind. (2) Ca and B application during rapid 
growth of young roots that is at the time of antesis and 1 WAP can increase the percentage of mangosteen fruit-free 
yellow sap contamination. (3) The growth and development of young roots becomes important in increasing the 
uptake of Ca and Boron which then can reduce yellow sap contamination on the skin of fruit and aryl.

Keywords: cell wall, mangosteen, calcium, boron, carparian strip, root

PENDAHULUAN
Getah kuning adalah getah yang dihasilkan secara alami pada setiap organ tanaman manggis. Saluran getah 

kuning terdapat pada semua jaringan tanaman manggis. Cemaran getah kuning terjadi saat getah ini keluar dari 
salurannya yang pecah dan mengotori aril (daging buah) atau kulit buah manggis. Pecahnya saluran getah terjadi 
karena sel-sel epitel penyusun saluran getah kuning lemah dan tidak dapat menahan tekanan yang terjadi. 

Pecahnya saluran getah kuning terkait dengankeberadaan kalsium pada sel-sel penyusun saluran getah kuning 
pada kulit buah manggis(Depari 2011; Dorly 2009). Dinding sel yang lemah dan mudah pecah diduga akibat 
dinding sel-sel epitel saluran getah kuning kekurangan kalsium (Dorly et al. 2008). Beberapa hasil penelitian 
lain menunjukkan bahwa pemberiankalsium dapat menurunkan kejadian pecah buah pada apel (Knee dan 
Srivastava1995; Holb et al. 2012), strawberry (Lara et al. 2004), mangga (Joyce et al. 2001), peach (Manganaris 
et al. 2007), kiwi (Montanaro  et al. 2006) dan tomat (Gisslen et al. 1996; Bastias et al. 2010). Kalsium menjadi 
substansi perekat pada struktur dinding sel dalam bentuk Ca-pektat yang mengikat rantai pektin (Marschner 1995; 
Huang et al. 2005). 

Pemberian boron melalui penyemprotan secara langsung pada buah terbukti dapat meningkatkan serapan 
kalsium pada buah. Hasil serupa ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pechkeo et al. (2007) bahwa 
aplikasi pemberian kalsium dan boron pada beberapa posisi buah manggis mampu meningkatkan kandungan 
kalsium dan menurunkan potensi cemaran getah kuning pada hasil buah manggis. Boron (B) adalah salah satu dari 
unsur mikro penting yang diperlukan oleh tumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan prosentase 
buah manggis bebas cemaran getah kuning dengan aplikasi kalsium dan boron; serta (2) mendapatkan waktu 
aplikasi kalsium dan boron terbaik untuk meningkatkan prosentase buah manggis bebas cemaran getah kuning.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu
Penelitian dilakukan di kebun manggis Kelompok Tani Manggis Karya Mekar, di Kampung Cengal, Desa 

Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Lokasi penelitian terletak pada ketinggian 390- 398 m di atas 
permukaan laut (dpl). Analisis kimia tanah dan jaringan tanaman dilakukan di Laboratorium Balai Penelitian Tanah, 
Bogor dan kualitas buah di Laboratorium Pasca Panen Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Penelitian 
berlangsung selama 24 bulan sejak persiapan hingga pengambilan data (dua musim panen), yaitu dimulai pada 
bulan Maret 2011 hingga April 2013.



346 Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Meningkatkan Prosentase Buah Manggis (Garcinia Mangostana L.) Bebas Cemaran Getah Kuning 
dengan Aplikasi Kalsium dan Boron

Bahan
Bahan tanaman yang digunakan adalah tanaman manggis berumur lebih kurang 20 tahun dan telah 

berproduksi. 

Metode Penelitian
Percobaan dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 3 ulangan, 

terdiri atas perlakuan dosis pupuk kalsium dan boron sebagai faktor pertama, yang terdiri atas 6 taraf yaitu :
1. Kontrol (tanpa kalsium dan tanpa B)
2. 2.8 g B/ pohon/tahun (6.09 g borat 46/pohon /tahun)
3. 3.2 kg kalsium dolomit/pohon/tahun (10.67 kg dolomit/pohon /tahun)
4. 3.2 kg kalsium kalsit/pohon/tahun (7.11 kg kalsit/pohon/tahun)
5. 3.2 kg kalsium dolomit/pohon/tahun +  2.8 g B/ pohon/tahun
6. 3.2 kg kalsium kalsit/pohon/tahun +  2.8 g B/ pohon/tahun

Sedangkan faktor kedua yaitu jumlah tahap pemberian kalsium dan boron pada tanaman manggis per tahun 
(T), yang terdiri atas 2 taraf yaitu : 
1. pemberian kalsium dan boron pada saat antesis dan pada saat awal stadia I (1 Minggu Setelah Antesis (MSA)). 

Masing-masing waktu aplikasi diberi kalsium dan boron setengah  dari dosis yang ditetapkan.
2. pemberian kalsium dan boron pada saat antesis dan pada saat akhir stadia I (4 MSA).  Masing-masing waktu 

aplikasi diberi kalsium dan boron setengah  dari dosis yang ditetapkan.
Kalsium yang digunakan bersumber dari Dolomit (CaMg(CO3)2) dan Kalsit (CaCO3), sedangkan boron 

bersumber dari pupuk Borat 46.

Pemanenan
Buah dipanen pada umur 112 hari setelah antesis.

Pengamatan
Peubah yang diamati adalah :

1. Cemaran getah kuning pada aril dan kulit buah. 
a. Persentase buah tercemar per pohon. 
b. Persentase juring tercemar per buah. 

2. Waktu berkembangnya Akar muda. 
Pengamatan dilakukan dengan membuat potongan vertikal dari permukaan tanah hingga kedalaman 0.30 m. 
Panjang potongan adalah 0.30 m. sehingga terbentuk potongan vertikal dan melintang pada profil tanah seluas 
0.30 m x 0.30 m. Potongan berjarak 1.5 m dari batang pohon manggis (di bawah lingkar kanopi). 

3. Keberadaan pita kaspari. 
Pengamatan dilakukan secara mikroskopis terhadap jaringan akar muda dan akar tua tanaman manggis. Akar 
dipotong melintang setipis mungkin, dibersihkan dengan menggunakan alkohol 70 %, kemudian diamati 
keberadaan pita kaspari. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi kalsium dan boron
Aplikasi kalsium dan boron terbukti mampu menurunkan persentase buah tercemar getah kuning pada aril, 

skor cemaran getah kuning pada aril, dan persentase juring tercemar, baik pada tahun pertama maupun pada tahun 
kedua percobaan (Tabel 1). Pada tahun pertama, aplikasi dolomit + boron mampu menurunkan persentase buah 
tercemar getah kuning pada aril hingga menjadi 53 %, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tanpa kalsium 
dan boron (kontrol) yang menghasilkan cemaran getah kuning pada aril sebesar 91.66 %. 

Aplikasi kalsium dan boron juga mampu menurunkan persentase buah tercemar getah kuning pada kulit buah 
dan skor cemaran getah kuning pada kulit selama dua tahun percobaan (Tabel 1). Penurunan persentase buah 
tercemar getah kuning dan skor cemaran getah kuning pada aril dan kulit buah, sejak tahun pertama percobaan 
menunjukkan bahwa kalsium menjadi unsur penting utama dalam penurunan tersebut. Aplikasi boron juga mampu 
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menurunkan skor cemaran getah kuning pada aril maupun kulit buah, namun kemampuannya dalam menurunkan 
persentase buah tercemar getah kuning dan skor cemaran yang terjadi belum sebesar penurunan yang didapat 
dengan aplikasi kalsium.

Tabel 1.  Pemupukan kalsium dan boron pada tanaman manggis, terhadap persentase buah tercemar getah kuning 
pada aril/pohon, persentase juring tercemar dan skor cemaran getah kuning pada aril dan kulit buah 
selama dua tahun.

Aplikasi kalsium dan boron
Cemaran getah kuning pada aril

Buah tercemar /pohon (%) Juring tercemar /buah (%) Skor (1-5)
2012 2013 2012 2013 2012 2013

Kontrol 91.66  a 62.66 a 30.4 a 33.3 a 2.96 a 3.01 a
Boron 85.00 a 57.66 a 26.5 ab 26.7 b 2.45 b 2.45 b
Dolomit 63.33 b 36.33 c 19.3 c 18.3 c 1.81 d 1.88 c
Kalsit 66.66 b 42.33 b 24.2 bc 20.9 c 1.95 c 1.80 cd
Dolomit + boron 53.33 c 31.66 c 18.7 c 17.3 c 1.80 d 1.68 d
Kalsit + boron 68.33 b 33.00 c 22.2 bc 21.8 c 2.05 c 1.81 c

Aplikasi kalsium dan boron
Cemaran getah kuning pada kulit

Buah tercemar /pohon (%) Skor (1-5)
2012 2013 2012 2013

Kontrol 88.33 a 86.00 a 3.01 a 3.00 a
B 86.66 ab 73.00 b 2.73 b 2.58 b
Dolomit 83.33 ab 52.00 cd 2.26 c 2.13 c
Kalsit 85.00 ab 57.00 c 2.20 c 2.18 c
Dolomit + boron 76.66 bc 46.33 d 2.11 c 2.08 c
Kalsit + boron 71.66 c 50.00 d 2.11 c 2.15 c

Keterangan:  Data skoring diuji menggunakan uji peringkat Kruskal Wallis. Skor cemaran berdasar skor 1-5 dengan nilai 1 
(terbaik/tanpa cemaran) hingga nilai 5 (terburuk/ memiliki skor cemaran tertinggi). Angka-angka yang diikuti 
huruf yang sama pada kolom skor getah kuning menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji Dunn 5 
%, pada kolom % buah tercemar per pohon dan % juring tercemar per buah menunjukkan tidak berbeda nyata 
berdasarkan uji DMRT 5 %.

Kombinasi aplikasi kalsium (baik dari dolomit ataupun kalsit) dan boron terbukti mampu menurunkan 
persentase buah tercemar pada aril dan kulit serta skor cemaran getah kuning pada aril dan kulit buah, baik pada 
tahun pertama maupun pada tahun kedua percobaan. Hal ini diduga bahwa dengan aplikasi kalsium, terjadi 
peningkatan serapan dan tranlokasi kalsium ke jaringan buah. Selain unsur kalsium, kombinasi kalsium dan boron 
akan menjamin suplai boron terhadap pertumbuhan dan perkembangan buah. Boron memiliki fungsi yang sama 
dalam meningkatkan kekuatan dinding sel seperti halnya kalsium (Hu et al. 1996). Oleh karena itu boron diduga 
akan mendukung fungsi dari kalsium dalam peningkatan kekuatan dinding sel-sel epitel sel saluran getah kuning.

Kombinasi kalsium dan boron akan meningkatkan ketahanan saluran dinding sel terhadap resiko terjadinya 
pecah pada saat terjadi tekanan terhadap saluran tersebut. Limpun-Udom (2001) dalam penelitiannya mendapatkan 
hasil bahwa kandungan kalsium dan boron pada kulit buah manggis normal yang tidak tercemar getah kuning lebih 
tinggi dibandingkan dengan buah yang mengalami cemaran getah kuning. Lim et al. (2001) menambahkan bahwa 
boron memiliki fungsi penting dalam mendukung fungsi kalsium dalam jaringan tanaman khususnya sebagai salah 
satu komponen penyusun dinding sel. Disebutkan oleh Marschner (1995) dan O’Neill et al. (2004) bahwa seperti 
halnya kalsium, boron berfungsi sebagai penyusun dinding sel, berfungsi meningkatkan stabilitas dan ketegaran 
struktur dinding sel dan meningkatkan integritas membran plasma. Selanjutnya Kobayashi et al. (1996) pada 
hasil penelitiannya melaporkan bahwa boron sebagai asam borat  terikat bersama dua rantai rhamnogaladuronan 
II (RG II) membentuk kompleks boron-polisakarida. Dua molekul rhamnogaladuronan II ini terkait silang satu 
sama lain oleh asam borat membentuk kompleks boron-polisakarida. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sumber 
kalsium tersebut dapat digunakan dalam mengatasi cemaran getah kuning pada buah manggis. Kebutuhan boron 
bagi tanaman terjadi pada saat memasuki stadia generatif, terutama pada saat antesis (Pechkeo et al. 2007, Hu et al. 
1996). 
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Waktu aplikasi kalsium dan boron
Waktu aplikasi kalsium dan boron memberikan pengaruh terhadap persentase buah tercemar getah kuning 

pada aril pada tahun kedua percobaan, namun tidak memberikan pengaruh terhadap penurunan skor cemaran 
getah kuning pada aril pada tahun yang sama. Waktu aplikasi kalsium dan boron hanya memberikan pengaruh 
terhadap skor cemaran getah kuning pada tahun pertama aplikasi. Sedangkan pada persentase juring tercemar, 
waktu aplikasi kalsium dan boron tidak memberikan pengaruh baik pada tahun pertama maupun tahun kedua 
percobaan (Tabel 2). 

Waktu aplikasi kalsium dan boron tidak memberikan pengaruh terhadap penurunan persentase cemaran 
getah kuning pada kulit buah baik pada tahun pertama maupun kedua. Namun demikian waktu aplikasi kalsium 
dan boron memberikan pengaruh terhadap skor cemaran getah kuning pada kulit pada tahun pertama aplikasi, 
sedangkan pada tahun kedua tidak memberikan pengaruh. Aplikasi kalsium dan boron pada saat antesis + 4 MSA 
memberikan skor cemaran getah kuning terburuk dibandingkan aplikasi pada saat antesis + 1 MSA  (Tabel 2).  

Pada tahun kedua, aplikasi kalsium dan boron pada saat antesis + 1 MSA mampu menurunkan persentase 
buah tercemar getah kuning pada aril buah lebih baik dibandingkan aplikasi kalsium dan boron pada saat antesis 
+ 4 MSA. Aplikasi kalsium dan boron melalui perakaran pada saat antesis diduga dapat memenuhi kebutuhan 
kalsium terutama pada stadia cepat  perkembangan buah tersebut, yaitu pada 1-4 Minggu Setelah Antesis (MSA). 
Dijelaskan oleh Poovarodom (2009) pada buah manggis terdiri dari tiga stadia perkembangan buah yaitu stadia 
I 1-4 MSA, stadia II 5-13 MSA, dan stadia III 14-15 MSA. Oleh karena itu aplikasi kalsium dan boron yang 
dilakukan dua kali pada saat antesis + 1 MSA diduga mampu meningkatkan serapan dan tranlokasi kalsium ke 
jaringan buah melalui xylem dibandingkan aplikasi pada saat antesis + 4 MSA. Dari hasil pengamatan pada 
penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan akar-akar baru pada saat antesis (Gambar 1).

Tabel 2.  Waktu pemupukan kalsium dan boron pada tanaman manggis, terhadap persentase buah tercemar getah 
kuning pada aril/pohon, skor cemaran getah kuning pada aril, persentase juring tercemar dan pada kulit 
buah selama dua tahun.

Waktu aplikasi kalsium dan boron

Cemaran getah kuning pada aril

Buah tercemar /pohon (%) Juring tercemar /buah (%) Skor (1-5)

2012 2013 2012 2013 2012 2013
Antesis + 1 MSA 70.00 42.33 b 0.23 0.22 2.08 b 2.10
Antesis + 4 MSA 72.77 45.55 a 0.23 0.23 2.25 a 2.11

Waktu aplikasi kalsium dan boron
Cemaran getah kuning pada kulit

Buah tercemar /pohon (%) Skor (1-5)
2012 2013 2012 2013

Antesis + 1 MSA 82.22 60.77 2.35 b 2.37
Antesis + 4 MSA 81.66 60.66 2.46 a 2.33

Keterangan:  Data skoring diuji menggunakan uji peringkat Kruskal Wallis. Skor cemaran berdasar skor 1-5 dengan nilai 1 
(terbaik/tanpa cemaran) hingga nilai 5 (terburuk/ memiliki skor cemaran tertinggi). Angka-angka yang diikuti 
huruf yang sama pada kolom skor getah kuning menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji Dunn 5 
%, pada kolom % buah tercemar per pohon dan % juring tercemar per buah menunjukkan tidak berbeda nyata 
berdasarkan uji DMRT 5 %.
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Gambar 1. Akar-akar baru pada tanaman manggis. (A) Pengamatan 1 MSA; (B) 4 MSA.

Terbentuknya akar-akar baru diduga terkait dengan upaya pertumbuhan dan perkembangan buah. Hasil 
penelitian Hidayat (2002) menunjukkan bahwa pada tanaman manggis terjadi pertumbuhan akar yang cepat 
beberapa waktu sebelum pecah tunas. Hal ini akan memberikan nilai positif terhadap peningkatan serapan hara oleh 
akar karena akar tanaman manggis diketahui tidak memiliki bulu akar (Wiebel et al. 1994; Poerwanto 2000).

Gambar 2. Keberadaan Pita Kaspari pada jaringan akar tanaman manggis. (A) Penampang melintang akar 
manggis tua; (B) Penampang melintang akar manggis muda; [1] Perbesaran mikroskop 20x; [2] 
Perbesaran mikroskop 40x; C=Pita Kaspari; X=Jaringan Xylem; P=Jaringan Phloem.

Hasil pengamatan mikroskopis terhadap jaringan akar manggis menunjukkan terdapat pita kaspari pada 
jaringan endodermis akar tua, sedangkan pada jaringan akar muda, tidak terlihat adanya pita kaspari (Gambar 2). 
Keberadaan pita kaspari akan menghambat translokasi kalsium dari endodermis menuju xylem. Keberadaan akar 
muda sangat penting karena kalsium terutama diserap oleh jaringan akar yang masih muda dan belum membentuk 
pita kaspari. Pada jaringan akar tua, pita kaspari telah menutupi keseluruhan bagian sel endodermis sehingga akan 
mengganggu serapan kalsium.

Pada jaringan akar muda, pita kaspari belum terbentuk sehingga kalsium dapat mudah melewati jaringan 
endodermis dan kemudian memasuki jaringan xylem secara apoplas (White dan Broadley 2003). Sedangkan Chiu 
(1980) dan Wiebel et al. (1994)menjelaskan bahwa serapan kalsium terjadi secara optimal di daerah perpanjangan 
akar-akar muda, yaitu di daerah diantara jaringan meristem dan diferensiasi akar. 
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KESIMPULAN
Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi 3.2 kg kalsium dolomit /pohon/tahun +  2.8 g B/ pohon/tahun dapat menurunkan cemaran getah 
kuning pada aril buah manggis mencapai 53 %  dan pada kulit mencapai 46%, sedangkan tanaman tanpa 
kalsium dan boron (kontrol) menghasilkan cemaran getah kuning sebesar 91.66 % pada aril dan 86 % pada 
kulit. 

2. Pemupukan kalsium dan boron saat terjadi pertumbuhan akar muda yang cepat yaitu pada saat antesis dan 1 
MSA dapat meningkatkan persentase buah manggis bebas cemaran getah kuning.

3. Pertumbuhan dan perkembangan akar muda menjadi hal penting dalam meningkatkan serapan dan pengaruh 
Ca dan Boron yang kemudian dapat menurunkan cemaran getah kuning pada kulit buah dan aril.
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ABSTRACT
Papaya is a climacteric fruit with a short shelf life. Coating on Callina papaya fruit can extend the shelf 

life while maintaining the fruit qualities. The research aims to examined the effect of chitosan use as a natural 
coating material on the shelf life and quality of papaya. The research was carried from December 2016 until 
June 2017. Experiment was conducted at Mekarsari, Rancabungur District, Bogor regency. Postharvest analysis 
was conducted at postharvest Laboratory, Department of AGH IPB. Experimental design used was Randomized 
Complete Group Design (RCGD) one factor, chitosan concentrations with three replications. Parameters measured 
were shelf life, respiration rate, weight loss, skin firmness and pulp firmness, total soluble solids, total titratable 
acids, and content of vitamin C. Coating of chitosan can extend the shelf life of papaya callina by suppressing the 
rate of respiration. Coating of chitosan treatment 0.25%, 0.5%, 0.75%, and 1% have shelf life is almost equal to 
average shelf life 11 Days After Treatment (DAT) and can increase fruit shelf life for 3 DAT compared to control. 
Chitosan coatings does not affect on the physical quality and chemical quality of the fruit.

Keywords: chitosan, physical quality, chemical quality, respiration rate

PENDAHULUAN
Pepaya (Carica papaya L.) merupakan salah satu buah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan 

dan sumber ketersediaan gizi. Harga yang terjangkau, kandungan gizinya yang cukup baik dan dapat diperoleh 
sepanjang tahun menjadi pilihan masyarakat untuk mengkonsumsinya sebagai buah segar. Indonesia merupakan 
negara tropika yang kaya akan keanekaragaman tanaman pepaya, sehingga pepaya dapat dengan mudah dijumpai 
dengan bentuk dan jenis yang beragam (Sujiprihati dan Suketi, 2014). Indonesia adalah produsen pepaya terbesar 
ke lima di dunia setelah Brazil, Nigeria, India dan Mexico, namun ekspor pepaya di Indonesia masih terbilang 
kecil (Puslitbangtan, 2011). Berdasarkan data BPS (2017) produksi buah pepaya di Indonesia pada tahun 2012 
hingga tahun 2016 yaitu sebesar 906,312 ton, dan 909,827 ton, 840,121 ton, 851,532 ton, dan 904,284 ton. Menurut 
Pusdatintan (2009) sentra produksi pepaya terbesar di Indonesia adalah Jawa Timur dengan kontribusi rata-rata 
sebesar 35.84%. Peringkat kedua dan seterusnya ditempati oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Lampung, 
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Salah satu permasalahan yang dihadapi produsen dalam usaha pengembangan produksi dan kualitas pepaya 
adalah daya simpan buah yang rendah. Daya simpan pepaya yang rendah menyebabkan besarnya kehilangan 
hasil setelah panen. Hal ini juga menjadi masalah bagi ekspor pepaya di Indonesia. Menurut Suyanti (2011) buah 
pepaya yang merupakan buah klimakterik menjadikan salah satu faktor daya simpan buah pepaya menjadi rendah, 
buah dapat matang selama dalam penyimpanan dan puncak klimakterik dicapai 6 hari setelah dipanen. Menurut 
hasil penelitian Nora (2017) buah pepaya Callina menunjukkan respirasi yang terus meningkat hingga mencapai 
puncak klimakterik pada 5 hari setelah penyimpanan (HSP). Berdasarkan hasil penelitian Taris et al. (2015) buah 
pepaya yang dipanen pada 120 hari setelah antesis (HAS) mencapai puncak klimakterik pada 6 HSP dengan umur 
simpan buah selama 7 hari.

Menururt Widjanarko (2012) fase klimakterik pada buah pepaya akan terjadi pada saat buah 1/3 kuning, 
dimana pada fase ini terjadi perombakan cadangan karbohidrat menjadi gula-gula sederhana sehingga buah terasa 
manis dan daging buah melunak. Menurut Winarno (2008) pada umumnya pelunakan pada buah terjadi akibat 
pemecahan dinding sel dan pelarutan pektin yang berfungsi sebagai bahan perekat antar dinding sel yang satu 
dengan yang lain.

Melihat masalah dalam penyimpanan buah pepaya, maka diperlukan suatu cara untuk memperpanjang daya 
simpan buah dengan tetap mempertahankan kualitasnya. Salah satu cara untuk menghambat proses metabolisme 
buah yaitu dengan penggunaan bahan pelapis (coating). Pelapisan dapat menggantikan atau memperkuat lapisan 
alami untuk mencegah kehilangan air, serta memungkinkan untuk mengontrol pertukaran gas-gas penting seperti 
oksigen, karbon dioksida, dan etilen yang terjadi dalam proses respirasi, pelapisan juga membuat permukaan 
menjadi steril dan mencegah hilangnya komponen-komponen penting lainnya. Ketebalan pelapisan pada umumnya 
kurang dari 0.3 mm (Embuscado dan Huber, 2009).
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Kitosan (C6H11NO4)n merupakan polisakarida yang berasal dari limbah kulit udang, kepiting, dan rajungan 
(Crustaceae) yang dapat membentuk matriks yang kuat dan bersifat permeabel terhadap O2 dan CO2. Kitosan 
merupakan turunan kitin yang dapat diisolasi dari limbah udang dan dapat dijumpai secara alamiah di berbagai 
organisme (Sugita et al., 2009).

Menurut Krochta dan Johnston (1997) polisakarida yang digunakan sebagai pelapis meliputi selulosa, turunan 
pati, turunan pektin, ekstrak rumput laut, gusi eksudat, gusi fermentasi mikroba, dan kitosan. Bourtoom (2008) 
menyatakan bahwa kitosan dapat membentuk lapisan semi permeabel yang dapat memodifikasi atmosfir internal, 
sehingga menunda pematangan dan penurunan tingkat transpirasi pada buah dan sayuran.

Menurut Suptijah (2006) kitosan dapat berinteraksi dengan bahan-bahan bermuatan seperti protein, 
polisakarida, asam lemak, dan asam empedu fosfolipid. Kitosan mempunyai sifat fisik, biologi, dan kimiawi yang 
baik, diantaranya dapat didegradasi, diperbaharui, dan tidak toksik, selain itu kitosan juga dapat diaplikasikan di 
bidang-bidang kesehatan, kosmetik, farmasi, pangan/pakan, pengolahan limbah, tekstil, kertas, dan lain-lainnya.

Kitosan pada hasil penelitian Nurrachman (2004) dapat menghambat susut bobot buah, peningkatan padatan 
terlarut total dan penurunan asam tertitrasi total, mengurangi penggunaan O2, respirasi, dan produksi etilen, serta 
memperpanjang masa simpan pada buah apel. Pelapisan kitosan 1.5% memberikan hasil yang terbaik dalam 
mempertahankan kualitas buah apel dan dapat memperpanjang masa simpan buah 1-3 hari lebih lama dibandingkan 
dengan kontrol.

Pemberian pelapis kitosan 0.75% dapat menghambat laju respirasi selama penyimpanan serta mempertahankan 
mutu fisik dan kimia buah pepaya, sehingga dapat memperpanjang umur simpan buah pepaya Callina 3.6 hari lebih 
lama dibandingkan kontrol pada penelitian Mukdisari et al. (2016). Kitosan juga dapat menghambat kerusakan 
buah salak pondoh sampai 15 hari penyimpanan (Rachmawati, 2010), pada buah tomat selama 20 hari penyimpanan 
(Novita et al., 2012), pada buah duku selama 7 hari penyimpanan (Trisnawati et al., 2013) serta pada buah ceri 
selama 20 hari penyimpanan (Xin et al., 2017).

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui pengaruh kitosan sebagai bahan pelapis alami terhadap daya 
simpan dan kualitas buah pepaya.

BAHAN DAN METODE
Bahan percobaan buah pepaya Callina berasal dari pohon hermaprodit berumur 15 bulan. Buah dipanen pada 

stadia matang hijau dengan jumlah satuan panas sekitar 2,100-2,200 oC hari dari Kebun Mekarsari, Kecamatan 
Rancabungur, Kabupaten Bogor. Bahan percobaan lainnya berupa kitosan yang diperoleh dari PT. Chi Multiguna 
Indramayu, asam asetat 1%, dan NaOH 0.1 N, Phenolphthalein, iodin 0.01 N, amilum 1%, dan aquadest. Alat 
yang digunakan antara lain termometer, timbangan, kuas, buret, refraktometer, penetrometer, kosmotektor, 
pH-meter, dan peralatan laboratorium lain yang diperlukan. Penelitian berlangsung pada bulan Desember 2016 
sampai dengan Juni 2017. Penandaan bunga mekar dilaksanakan di Kebun Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, 
Kabupaten Bogor. Pengujian pascapanen dilaksanakan di Laboratorium Pascapanen, Departemen Agronomi dan 
Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) satu faktor, 
yaitu konsentrasi kitosan (K). Pelapisan kitosan terdiri atas lima taraf konsentrasi yaitu, K1 (0%), K2 (0.25%), 
K3 (0.5%), K4 (0.75%) dan K5 (1%) b/v dan kontrol (tanpa perlakuan) dengan tiga ulangan, sehingga terdapat 18 
satuan percobaan. Setiap satuan percobaan terdiri dari 3 buah pepaya. Jumlah buah pepaya yang digunakan adalah 
54 buah.

Pelaksanaan percobaan diawali dengan penandaan bunga dan pemanenan buah. Jumlah bunga yang ditandai 
sekitar 100 bunga untuk mengantisipasi bunga yang rontok. Jumlah buah yang dibutuhkan sebanyak 54 buah dari 
seluruh bunga yang ditandai. Pemanenan buah pepaya yang dilakukan mengacu pada penelitian Sugito (2015) 
yaitu dengan perhitungan satuan panas yang dilakukan dengan memasang termometer maksimum- minimum di 
lapangan. Suhu setiap hari dicatat dan dirata-rata untuk jumlah satuan panas (dari antesis sampai dengan umur 
panen). Buah pepaya dapat dipanen yaitu pada jumlah satuan panas sekitar 2,100-2,200 oC hari pada saat buah 
masih berwarna hijau (Stadia 1). Kemudian dilakukan pengambilan sampel buah pepaya. Buah hasil panen 
dibawa ke laboratorium pascapanen Departemen Agronomi dan Hortikultura. Buah pepaya yang berasal dari 
kebun dibersihkan dari semua kotoran yang melekat dan dicuci dengan air mengalir lalu dikeringkan. Buah yang 
digunakan adalah buah yang tidak mengalami kerusakan akibat mikroorganisme dan kerusakan fisik seminimal 
mungkin, selanjutnya membuat larutan kitosan. Pembuatan larutan kitosan pada konsentrasi 0.25% dibuat dengan 
mencampurkan 0.25 g kitosan dalam 100 ml larutan asam asetat 1% dengan menyesuaikan pH-nya menggunakan 
larutan NaOH 0.1 N hingga larutan mencapai pH 5.0 begitu juga sama halnya dengan pembuatan larutan kitosan 
pada konsentrasi 0.5%, 0.75% dan 1%. Sedangkan untuk larutan kitosan 0% dibuat dengan menggunakan asam 
asetat 1% yang disesuaikan pH-nya dengan menggunakan NaOH 0.1 N. Setelah itu dilakukan pelapisan buah 
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pepaya dengan mengoleskan larutan kitosan dengan kuas sesuai dengan konsentrasi perlakuan secara merata pada 
bagian permukaan buah pepaya. Pelapisan dilakukan sebanyak 2 kali. Buah ditiriskan kemudian disimpan pada 
suhu kamar (25–27 °C).

Pengamatan percobaan dilakukan pada buah stadia 1 sampai stadia 6, seperti umur simpan buah dengan 
melihat stadia warna buah (Gambar 1) mengacu pada penelitian Pratiwi (2014), laju respirasi yang diukur dengan 
alat kosmotektor, dan karakter fisik berupa susut bobot buah yang diukur dengan menimbang buah pepaya 
menggunakan timbangan analitik.

Gambar 1.  Stadia warna kulit buah pepaya IPB Callina. 1: hijau, 2: hijau dengan sedikit kuning, 3: hijau 
kekuningan, 4: kuning lebih banyak dari hijau, 5: kuning dengan ujung hijau, 6: kuning penuh

Pengamatan karakter fisik lainnya yaitu kekerasan kulit dan kekerasan daging buah diukur menggunakan 
penetrometer, sedangkan karakter kimia yang diamati yaitu kandungan padatan terlarut total (PTT) diukur dengan 
menggunakan refraktometer, asam tertitrasi total (ATT) diukur dengan melakukan titrasi NaOH 0.1 N, dan 
kandungan vitamin C diukur dengan titrasi larutan Iodin 0.01 N pada saat buah mencapai stadia 6. Data dianalisis 
untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan menggunakan uji F pada α = 5%, dengan menggunakan aplikasi STAR 
kemudian perlakuan yang memberikan pengaruh nyata diuji lanjut dengan uji beda nyata jujur (BNJ).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Umur Simpan
Kematangan buah pepaya sering ditentukan dengan perubahan warna pada kulitnya. Perubahan warna kulit 

pada buah pepaya dijadikan indikator tingkat kematangan pascapanen buah yang berpengaruh pada umur simpan. 
Pengamatan warna buah dilakukan sejak buah pada stadia 1 (hijau) hingga mencapai stadia 6 (kuning  penuh) 
atau rusak akibat penyakit. Hasil pengamatan stadia warna buah menunjukkan bahwa buah mengalami perubahan 
warna selama penyimpanan yang ditandai dengan berkurangnya warna hijau dan munculnya warna kuning. 
Perubahan warna buah pada setiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1. Menurut Widjanarko (2012) buah yang 
memasuki fase ripening (pemasakan) biasanya ditandai dengan adanya perubahan warna seperti pada pepaya, 
dimana warna kuning mulai muncul. Menurut Pantastico (1986) perubahan warna hijau menjadi kuning pada kulit 
buah terjadi karena berlangsungnya proses pematangan akibat berlangsungnya penguraian klorofil dan terjadinya 
sintesis karotenoid. Pembentukan karetonoid ini yang memunculkan warna kuning pada kulit buah.

Pelapisan kitosan pada buah pepaya dapat menunda kematangan buah yang mempengaruhi perubahan warna 
kulit buah pada stadia 2 sampai stadia 6, namun pemberian konsentrasi kitosan yang berbeda tidak mempengaruhi 
umur simpan buah (Tabel 2). Perlakuan kontrol memiliki umur simpan terpendek yaitu 8.33 HSP pada stadia 
4. Pada kontrol, perubahan warna kulit pada stadia 2, 3, dan 4 lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan 
lainnya, hal ini disebabkan pada kontrol tidak diberikan pelapis yang dapat menekan respirasi buah selama masa 
penyimpanan, sedangkan pada stadia 5 dan 6 kontrol mengalami kerusakan. Hasil penelitian Mukdisari et al. 
(2016) menunjukkan bahwa buah pepaya pada perlakuan kontrol memiliki umur simpan selama 7.67 HSP pada 
stadia 6. Menurut Martoredjo (2010) daya simpan buah pepaya yang rendah dapat disebabkan ketidaktahanan 
buah akibat serangan penyakit pascapanen salah satunya akibat cendawan. Perbedaan umur simpan pada buah 
pepaya diduga karena perbedaan umur petik buah pepaya. Berdasarkan hasil penelitian Sugito (2015) umur petik 
buah dapat mempengaruhi umur simpan buah pepaya Callina.



356 Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Pengaruh Pelapisan Kitosan terhadap Daya Simpan dan Kualitas 
Buah Pepaya (Carica papaya L.)

Tabel 1. Perubahan stadia warna kulit buah pepaya Callina pada setiap perlakuan

Perlakuan Stadia warna buah
S1 S2 S3 S4 S5 S6

Kontrol Rusak Rusak

Kitosan 0%

Kitosan 0.25%

Kitosan 0.5%

Kitosan 0.75%

Kitosan 1 %

Tabel 2. Umur simpan buah pepaya Callina pada stadia kematangan 1 sampai 6

Perlakuan
Umur simpan buah pepaya Callina (HSP)

S2 S3 S4 S5 S6
Kontrol 3.00 5.33 b 8.33 rusak Rusak
Kitosan 0% 5.94 7.33 ab 8.67 10.50 10.78
Kitosan 0.25% 6.44 7.78 ab 9.11 10.44 11.67
Kitosan 0.5% 5.78 8.22 a 9.39 10.44 11.56
Kitosan 0.75% 5.78 7.89 ab 9.22 10.33 11.33
Kitosan 1% 6.33 7.78 ab 9.33 11.50 11.67

Keterangan : Angka yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang sama menujukkan berbeda nyata berdasarkan hasil uji beda 
nyata jujur (BNJ) α = 5%, HSP: hari setelah panen.

Umur simpan pada buah pepaya yang diberi pelapis kitosan dicapai pada stadium 6. Hasil perlakuan 
pelapisan kitosan 0% menunjukkan bahwa umur simpan buah selama 10.78 HSP yang dapat memperpanjang 
daya simpan selama 2.45 HSP dibandingkan dengan kontrol, sedangkan pada perlakuan pelapisan kitosan 0.25%, 
0.5%, 0.75%, dan 1% memiliki umur simpan yang hampir sama, yaitu dengan umur simpan rata-rata 11.56 HSP, 
hal ini menunjukkan bahwa pelapisan kitosan 0.25-1% dapat memperpanjang daya simpan buah selama 3.23 
HSP  dibandingkan dengan kontrol. Berdasarkan hasil penelitian Mukdisari et al. (2016) buah pepaya yang diberi 
pelapis kitosan 0.75% memiliki umur simpan selama 11.33 HSP pada stadium 6, sehingga  dapat memperpanjang 
daya simpan buah selama 3.66 HSP dibandingkan dengan kontrol. Menurut Chien et al. (2013) pelapisan kitosan 
secara efektif mempertahankan kualitas dan memperpanjang umur simpan pada buah pepaya potong. Menurut 
Shiekh et al. (2013) kitosan merupakan edible coating yang dapat memperpanjang umur simpan buah dengan 
meminimalkan laju respirasi dan mengurangi kehilangan air. Lapisan kitosan memberikan ketahanan terhadap 
kontaminasi bakteri dan hilangnya kelembapan dari permukaan buah, sehingga memperpanjang umur simpannya. 
Menurut Workneh et al.  (2012) masa simpan pepaya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor respirasi, struktur 
biologis, produksi etilen dan sensitivitas, transpirasi, perubahan komposisi kimia, proses perkembangan, dan 
gangguan fisiologis.
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Laju Respirasi
Pelapisan kitosan pada buah pepaya dapat mempengaruhi laju respirasi buah selama penyimpanan. Berdasarkan 

hasil (Gambar 2) dapat dilihat bahwa buah pepaya yang diberi pelapis kitosan memiliki laju respirasi lebih rendah 
dibandingkan dengan buah pepaya yang tidak diberi pelapis (kontrol). Pemberian pelapis pada permukaan kulit 
buah dapat menekan laju respirasi yang menyebabkan laju respirasi rendah. Pengamatan laju respirasi pada buah 
pepaya Callina menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan respirasi seiring dengan pemasakan buah. Menurut 
Widjanarko (2012) pepaya termasuk ke dalam buah klimakterik, dimana buah akan mengalami peningkatan 
respirasi yang tajam pada waktu tertentu. Menurut Hidayah (2013) mempertahankan mutu dan memperpanjang 
masa simpan buah pepaya, dapat dilakukan dengan menekan laju respirasi serendah mungkin. Menurut hasil 
penelitian Widodo et al. (2012) kitosan mampu menutup pori-pori buah jambu biji kristal, sehingga menghambat 
laju O2 dan CO2 untuk proses respirasi, serta kehilangan air dari transpirasi sehingga masa simpan buah dapat 
diperpanjang.

Laju respirasi yang tinggi pada perlakuan kontrol menyebabkan daya simpan buah yang rendah. 
Puncak klimakterik pepaya pada perlakuan kontrol diperoleh pada umur 7 HSP dengan laju respirasi rata-rata 
365.65mg CO2/kg/jam. Laju respirasi yang tinggi pada kontrol diduga akibat rusaknya buah karena serangan 
cendawan, hal ini disebabkan perlakuan kontrol yang tidak diberi pelapis kitosan sehingga buah lebih mudah 
terserang cendawan saat penyimpanan. Menurut Pantastico (1986) laju respirasi merupakan petunjuk yang baik 
untuk daya simpan buah sesudah dipanen, laju respirasi yang tinggi biasanya disertai oleh umur simpan yang 
pendek. Berdasarkan hasil penelitian Arista et al. (2017) timbulnya cendawan pada pisang Raja Bulu selama 
penyimpanan diduga dapat mendukung laju produksi CO2 yang dihasilkan.

Gambar 2. Laju respirasi buah pepaya Callina selama penyimpanan

Berdasarkan data hasil yang diperoleh, buah pepaya dengan perlakuan kitosan 0% memiliki laju respirasi 
rata-rata sebesar 236.33mg CO2/kg/jam dengan puncak klimakterik pada umur 9 HSP. Kitosan 0.25% memiliki 
laju respirasi rata-rata sebesar 237.59mg CO2/kg/jam dengan puncak klimakterik pada umur 8 HSP. Kitosan 
0.5% memiliki laju respirasi rata-rata sebesar 237.57mg CO2/kg/jam dengan puncak klimakterik dicapai pada 
umur 10 HSP. Kitosan 0.75% memiliki laju respirasi rata-rata sebesar 203.82mg CO2/kg/jam dengan puncak 
klimakterik dicapai pada umur 9 HSP. Kitosan 1% memiliki laju respirasi rata-rata sebesar 213.89 mg CO2/kg/jam 
dengan puncak klimakterik pada umur 9 HSP. Berdasarkan data laju respirasi yang diperoleh menunjukkan bahwa 
pemberian pelapis kitosan pada konsentrasi yang lebih tinggi dapat menekan laju respirasi buah lebih rendah selama 
penyimpanan. Namun pada grafik dapat dilihat bahwa pemberian pelapis pada konsentrasi kitosan 1% mengalami 
peningkatan respirasi yang tinggi, hal ini diduga karena buah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh tebalnya 
lapisan sehingga terjadi proses anaerob. Buah yang mengalami kerusakan akan dengan mudah terserang cendawan 
yang dapat mempengaruhi laju respirasi buah. Menurut hasil penelitian Ahmad et al. (2014) pemberian pelapisan 
yang terlalu tebal dapat menyebabkan kerusakan, bau, dan rasa yang menyimpang akibat udara di dalam buah 
banyak mengandung CO2 dan sedikit O2. Menurut Samad (2006) proses anaerob dapat mengakibatkan terjadinya 
fermentasi yang dapat mempercepat terjadinya pembusukan. Pantastico (1986) menyatakan bahwa laju respirasi 
dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam meliputi tingkat perkembangan, 
susunan kimiawi jaringan, ukuran, pelapis alami, dan jenis jaringan, sedangkan faktor luar meliputi suhu, etilen, 
oksigen yang tersedia, karbon dioksida, dan kerusakan buah.

Mutu Fisik
Mutu fisik yang diamati adalah susut bobot, kekerasan kulit, dan kekerasan daging buah. Hasil mutu fisik 

dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan pada hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa buah pepaya Callina 
mengalami penurunan bobot selama penyimpanan, namun pemberian pelapis kitosan pada buah pepaya Callina 
dengan taraf konsentrasi yang berbeda tidak berpengaruh terhadap susut bobot buah. Nilai susut bobot yang tinggi 
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pada buah pepaya Callina disebabkan buah kehilangan air akibat proses transpirasi selama masa simpan. Menurut 
hasil penelitian Rini (2008) buah pepaya IPB 9 (Callina) mengalami kenaikan susut bobot selama masa simpan. 
Susut bobot buah pepaya pada 7 HSP berkisar 1.31-1.79% dan pada 10 HSP berkisar 5.87-10.79%, sehingga 
semakin lama umur simpan buah susut bobotnya juga akan semakin besar.

Tabel 3. Mutu fisik pepaya Callina pada stadia 6

Perlakuan Susut Bobot (%) Kekerasan Kulit
(mm/g/detik)

Kekerasan Daging
(mm/g/detik)

Kitosan 0%      13.93 0.18 0.29
Kitosan 0.25% 12.84 0.20 0.29
Kitosan 0.5% 14.19 0.17 0.31
Kitosan 0.75% 13.04 0.20 0.31
Kitosan 1% 13.11 0.18 0.31

Pemberian pelapis kitosan pada konsentrasi yang berbeda tidak mempengaruhi kekerasan kulit dan kekerasan 
daging buah pepaya Callina, kekerasan kulit dan daging buah cenderung sama disetiap perlakuan. Semakin tinggi 
nilai kekerasan yang diperoleh maka semakin lunak kulit dan daging buah. Menurut Shiekh et al. (2013) pelunakan 
buah disebabkan oleh kerusakan dalam struktur sel, komposisi dinding sel, dan bahan intraseluler. Pelunakan awal 
pepaya ditandai dengan meningkatnya kelarutan pektin dinding sel. 

Perlakuan pelapisan kitosan 0% dengan taraf konsentrasi lainnya memiliki nilai kekerasan kulit berkisar 
antara 0.17 sampai 0.20 mm/g/detik, sedangkan untuk nilai kekerasan daging buah yang diperoleh berkisar antara 
0.29 sampai 0.31 mm/g/detik. Menurut Pantastico (1986)  proses pemasakan dapat menambah jumlah senyawa 
pektin yang dapat larut dalam air dan mengurangi bagian yang tidak terlarut sehingga mengakibatkan sel mudah 
terpisah dan mengakibatkan buah menjadi lunak. Winarno (2008) menyatakan bahwa pada umumnya pelunakan 
pada buah terjadi akibat pemecahan dinding sel dan pelarutan pektin yang berfungsi sebagai bahan perekat antar 
dinding sel yang satu dengan yang lain.

Mutu Kimia
Selama masa penyimpanan, buah pepaya Callina mengalami perubahan terhadap kualitas rasa dan kandungan 

gizi buah, sehingga mutu buah perlu dipertahankan dalam memperpanjang umur simpan buah. Hasil pada Tabel 
4 menunjukkan bahwa pelapisan kitosan dengan konsentrasi yang berbeda tidak mempengaruhi mutu kimia buah 
pepaya Callina, yaitu pada padatan terlarut total (PTT), asam tertitrasi total (ATT), dan kandungan vitamin C.

Padatan terlarut total (PTT) dapat menunjukkan tingkat kemanisan buah. Semakin tinggi kandungan PTT yang 
diperoleh maka semakin manis rasa buah. Berdasarkan hasil pengamatan, PTT pada berbagai taraf konsentrasi 
kitosan memperoleh nilai yang tidak jauh berbeda, yaitu berkisar antara 7.17 sampai 7.93 oBrix. Buah pepaya 
dipanen dengan metode satuan panas pada jumlah satuan panas sekitar 2.100-2.200 oC hari yang dicapai pada umur 
panen 114-118 HSA (hari setelah antesis). Sedangkan pada hasil penelitian Mukdisari et al. (2016) kandungan PTT 
sebesar 10.07 oBrix pada konsentrasi kitosan 0.75% dimana buah pepaya Callina dipanen menggunakan metode 
perhitungan hari setelah antesis yaitu pada umur panen 120 HSA. Menurut hasil penelitian Sugito (2015) nilai PTT 
pada buah pepaya Callina sangat dipengaruhi oleh umur panen. Taris et al. (2015) menyatakan bahwa kandungan 
PTT semakin tinggi pada umur panen yang lebih tua. Hasil penelitian Syska (2006) menyatakan bahwa kandungan 
PTT pada buah pepaya IPB 1 mengalami peningkatan dan kemudian terus menurun pada akhir penyimpanan.

Tabel 4. Mutu kimia pepaya Callina pada stadia 6

Perlakuan PTT (oBrix) ATT (%) Rasio
PTT/ATT

Vitamin C
(mg/100g)

Kitosan 0%      7.38 0.18 40.85 70.36
Kitosan 0.25% 7.52 0.17 43.78 81.78
Kitosan 0.5% 7.93 0.19 41.88 85.89
Kitosan 0.75 7.17 0.17 42.85 78.15
Kitosan 1% 7.31 0.16 46.23 75.56

Kondisi iklim seperti curah hujan, suhu, waktu, dan lokasi pelaksanaan penelitian juga dapat mempengaruhi 
komposisi kimia buah terutama kandungan PTT pada buah pepaya Callina. Penelitian dilaksanakan pada bulan 
Desember 2016 sampai Juni 2017 yang berlokasi di Rancabungur pada ketinggian 175 m dpl, rata-rata curah hujan 
235.8 mm/bulan, dan suhu 26.2 oC. Penelitian Taris et al. (2015) yang dilaksanakan di Pusat Kajian Hortikultura 
Tropika (PKHT) IPB Tajur, Bogor dengan ketinggian 250 m dpl dimana waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 
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Maret sampai Agustus 2014, rata-rata curah hujan 280.6 mm/bulan dan suhu 23.7 oC memperoleh kandungan PTT 
buah pepaya Callina sebesar 9.26-10.88 oBrix. Penelitian Sugito (2015) yang dilaksanakan di Leuwisadeng, Bogor 
dengan ketinggian 230 m dpl dimana waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai September 2014, 
rata-rata curah hujan 298.9 mm/bulan dan suhu 24.6 oC memperoleh kandungan PTT buah pepaya Callina sebesar 
8.40-8.77 oBrix. Sujiprihati dan Suketi (2014) menyatakan bahwa tanaman pepaya dapat tumbuh optimal pada 
ketinggian 200-500 m dpl. Tanaman pepaya tumbuh optimal pada daerah tropis dengan sinar matahari penuh tanpa 
naungan, suhu optimal yang dibutuhkan sekitar 22-26 oC. Tanaman pepaya cocok ditanam pada daerah dengan 
curah hujan 1,000-2,000 mm/tahun dengan bulan kering (CH < 60 mm) 3-4 bulan.

Tinggi rendahnya nilai PTT juga dapat dipengaruhi oleh perlakuan budidaya di kebun. Percobaan dilaksanakan 
di kebun milik petani dimana perlakuan budidaya seperti pemupukan tidak sesuai SOP (Standard Operational 
Procedure) yang diduga menyebabkan nilai kandungan PTT yang diperoleh rendah. Pemupukan dilakukan dalam 
kurun waktu 3 bulan sekali, sehingga dalam setahun dilakukan pemupukan sebanyak 4 kali. Jenis pupuk yang 
diberikan adalah pupuk organik (kotoran kambing) 9 kg/tanaman dan pupuk anorganik (NPK mutiara) sekitar 800 
g sampai 1 kg/tanaman, sedangkan menurut Sujiprihati dan Suketi (2014) aplikasi pemupukan dilakukan setiap 
4 bulan sekali dari awal penanaman dengan pemberian pupuk kandang ± 20 kg/tanaman. Sebulan setelah tanam, 
tanaman pepaya diberikan pupuk anorganik yang mengandung unsur hara N, P, dan K setiap 3 bulan sekali. 
Pemberian komposisi pupuk yang sesuai pada tanaman pepaya dapat mendukung pertumbuhan tanaman yang 
optimal dan dapat mempengaruhi kualitas buah.

Nilai ATT yang diperoleh menunjukkan tingkat keasaman buah, pemberian pelapis kitosan pada masing-
masing perlakuan memiliki kandungan ATT yang cenderung sama. Nilai ATT yang diperoleh berkisar antara 
0.16 sampai 0.19%. Sedangkan pada rasio PTT/ATT, nilai yang diperoleh berkisar antara 40.85 sampai 46.23. 
Rasio PTT/ATT didapatkan berdasarkan perbandingan antara kandungan manis dengan kandungan asam pada 
buah pepaya, semakin tinggi rasio PTT/ATT yang diperoleh maka semakin manis rasa buah. Wills et al. (1998) 
menyatakan bahwa kandungan asam titrasi meningkat selama pemasakan sampai buah mencapai stadia warna 
kuning berkisar 75%, setelah itu mengalami penurunan selama pemasakan. Menurut Workneh et al. (2012) selama 
proses pematangan buah pepaya terjadi peningkatan keasaman total. Menurut hasil penelitian Suketi (2011) 
kandungan padatan terlarut total (PTT) dan asam tertitrasi total (ATT) meningkat dengan semakin tua umur petik 
dan semakin lamanya waktu simpan.

Kandungan vitamin C yang diperoleh pada masing-masing perlakuan berkisar antara 70.36 sampai 
85.89 mg/100g. Kandungan vitamin C yang diperoleh pada perlakuan pelapisan kitosan 0.25%, 0.5%, 0.75%, 
dan 1% sesuai dengan hasil penelitian Suketi et al. (2010) yang menyatakan bahwa kandungan vitamin C pada 
buah pepaya Callina sebesar 78.6 ± 5.7 mg/100g, sedangkan pada penelitian Mukdisari et al. (2016) kandungan 
vitamin C buah pada pelapisan kitosan 0.75% sebesar 61.01 mg/100g. Purwoko dan Fitradesi (2000) menyatakan 
bahwa kandungan vitamin C pada buah pepaya Solo semakin meningkat sejalan dengan semakin lama buah 
disimpan. Menurut Muchtadi et al. (2013) kandungan vitamin C dapat berbeda disebabkan oleh genotipe yang 
berbeda, faktor budidaya, kondisi iklim sebelum panen, cara pemanenan, dan perbedaan umur petik.

KESIMPULAN
Pemberian bahan pelapis terhadap buah pepaya Callina pada konsentrasi kitosan 0%, 0.25%, 0.5%, 0.75%, 

dan 1% dapat memperpanjang daya simpan buah dengan menekan laju respirasi. Perlakuan pelapisan kitosan 
0% (pelarut kitosan berupa asam asetat 1% dan NaOH 0.1 N) dapat memperpanjang daya simpan buah selama 
2 HSP dibandingkan dengan kontrol, sedangkan pada perlakuan pelapisan kitosan  0.25-1% memiliki umur simpan 
hampir sama dengan umur simpan rata-rata 11 HSP dan dapat memperpanjang daya simpan buah selama 3 HSP 
dibandingkan dengan kontrol. Pemberian pelapis kitosan pada buah pepaya Callina dengan taraf konsentrasi yang 
berbeda tidak mempengaruhi mutu fisik dan kimia buah.
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ABSTRACT
Melon breeding are often aimed for obtaining improved varieties with good agronomic performance and 

excellent fruit quality. The availability of new melon varieties in Indonesia are expected to help on decreasing the 
volume of imported seeds. The aim of this research were to elucidate genetic variability among ten melon genotipe 
based on morphological and fruit quality traits, and to identify potential genotypes for use as genetic source in 
melon breeding programs. This study was conducted from March to June 2017 at IPB Tajur II experimental 
station, Bogor, using a single factor randomized complete block design with three replicates. Genetic materials 
evaluated were nine melon genotypes from the Center for Tropical Horticulture Studies IPB and one hybrid variety 
(‘Sunrise Meta’) as a check. All the observed quantitative traits had high broad sense heritability (> 50%) except for rind 
thickness. Days to male flowering was positively correlated with days to hermaphrodite flowering, whereas leaf length 
was positively correlated with leaf width and fruit length. Fruit weight was positively correlated with total soluble solids, 
fruit length, fruit diameter, and flesh thickness. P34xP27 genotype had crisp flesh texture and the highest average of total 
soluble solids. G1xG30 and P27 genotypes had similar average weight, total soluble solids, and flesh thickness with 
‘Sunrise Meta’. These three genotipes are considered potential for breeding improved melon varieties.

Keyword: horticultural characteristics, genetic diversity, melon breeding

ABSTRAK
Perakitan varietas melon diperlukan untuk menghasilkan varietas baru yang memiliki keragaan agronomi dan 

kualitas buah yang baik. Ketersediaan varietas baru tersebut diharapkan mampu mengurangi volume impor benih 
melon. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keragaman genetik 10 genotipe melon berdasarkan karakteristik 
morfologi dan kualitas buah, serta mengidentifikasi genotipe potensial yang dapat dijadikan materi genetik dalam 
program pemuliaan melon. Percobaan dilaksanakan pada bulan Maret - Juni 2017 di Kebun Percobaan IPB Tajur 
II, Bogor, menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak faktor tunggal dengan tiga ulangan. Materi genetik 
yang dievaluasi terdiri dari 9 genotipe melon koleksi PKHT IPB dan 1 varietas hidrida (‘Sunrise Meta’) sebagai 
pembanding. Semua karakter kuantitatif yang diamati memiliki nilai heritabilitas arti luas di atas 50%, kecuali 
karakter tebal kulit buah. Umur bunga jantan berkorelasi positif dengan umur berbunga hemaprodit, sedangkan 
panjang daun berkorelasi positif dengan lebar daun dan panjang buah. Bobot buah berkorelasi positif dengan 
padatan terlarut total, panjang buah, diameter buah, dan tebal daging buah. Genotipe P34xP27 memiliki tekstur 
daging buah yang renyah dan rata-rata padatan terlarut total tertinggi. Genotipe G1xG30 dan P27 memiliki rata-
rata bobot, kadar gula, dan tebal daging buah yang tidak berbeda nyata dengan varietas ‘Sunrise Meta’. Ketiga 
genotipe ini dinilai potensial untuk dikembangkan dalam tahap pemuliaan selanjutnya.

Kata kunci: karakteristik hortikultura, keragaman genetik, pemuliaan melon

PENDAHULUAN
Melon merupakan tanaman buah yang berasal dari daerah subtropis dan banyak digemari oleh masyarakat 

Indonesia. Rasa manis pada buah melon merupakan salah satu daya pikat bagi konsumen. Menurut Sobir dan 
Siregar (2010) rasa manis tersebut dihasilkan dari proses pengisian karbohidrat pada buah secara optimum dan 
dapat ditingkatkan dengan menetapkan posisi buah, pemberian pupuk yang tepat, serta pemangkasan pucuk yang 
benar. 

Tanaman melon mampu tumbuh baik dengan iklim Indonesia, tetapi memiliki kendala akibat budidaya buah 
melon yang tergolong rumit. Lingkungan tumbuh yang lembab dan rendahnya intensitas cahaya dapat menyebabkan 
tanaman melon mudah terserang penyakit. Menurut Samadi (2007) melon membutuhkan sinar matahari yang lama 
untuk pertumbuhannya, berkisar antara 10 sampai 12 jam per hari. Lama penyinaran akan berpengaruh pada 
proses fotosintesis dan pembentukan zat gula dalam buah melon.
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Melon merupakan tanaman dari famili Cucurbitaceae yang memiliki keragaman genetik tinggi. Perakitan 
varietas melon dapat dilakukan dengan serangkaian kegiatan pemuliaan yang mengarah pada pembentukkan 
varietas melon hibrida dan bersari bebas. Karakterisasi merupakan tahap awal yang dapat dilakukan untuk 
mengevaluasi suatu genotipe hasil pemuliaan. Hasil karakterisasi diharapkan dapat menyeleksi genotipe-genotipe 
yang potensial untuk dikembangkan dalam proses pemuliaan selanjutnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keragaman genetik dari sepuluh genotipe melon berdasarkan 
karakteristik morfologi dan kualitas buah (aroma, rasa, tekstur, dan kandungan nutrisi). Melalui penelitian 
ini diharapkan dapat diperoleh genotipe potensial yang akan dijadikan sumber materi genetik dalam program 
pemuliaan.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2017 di Kebun Percobaan IPB Tajur II, Bogor. 

Tempat penelitian memiliki ketinggian 310 m dpl. Bahan tanam yang digunakan adalah sembilan genotipe uji, 
yaitu : 1) IPB P34xP27 ; 2) IPB G59-A; 3) IPB P27; 4) IPB G59-BxG59-A; 5) IPB G30; 6) IPB G59-B; 7) IPB 
G1; 8) IPB G1xG30; 9) IPB G30xG1 dengan satu varietas pembanding adalah varietas hibrida ‘Sunrise Meta’ 
(SMH). Genotipe yang diseleksi berasal dari koleksi materi pemuliaan PKHT IPB. Bahan lain yang digunakan 
yaitu, kapur pertanian, pupuk kandang, media semai, NPK 16:16:16, urea, KCl, SP-36, MgSO4, KNO3, pestisida, 
dan mulsa plastik hitam perak. Pengamatan karakter kualitas buah menggunakan alat hand refractometer untuk 
mengukur padatan terlarut total (PTT) pada daging buah dan peralatan laboraturium untuk mengukur kandungan 
vitamin C serta asam terlarut total (ATT). Peralatan laboraturium yang digunakan yaitu, tabung erlenmeyer, buret, 
gelas ukur, indikator phenolphtalein (pp), pipet, larutan amylum, larutan NaOH, larutan iodin, dan akuades.

Rancangan yang digunakan adalah rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) faktor tunggal (genotipe) 
dengan tiga ulangan. Jumlah genotipe melon yang diuji sebanyak sepuluh genotipe. Banyaknya satuan percobaan 
adalah 30, setiap satuan percobaan terdiri dari 16 tanaman. Ukuran populasi tanaman maksimum adalah 480 
tanaman. 

Persiapan lahan dimulai dengan pembuatan bedengan. Pengecambahan benih dilakukan dengan merendam 
benih dalam air hangat selama 5 jam, kemudian benih diperam menggunakan kertas buram. Benih yang sudah 
berkecambah segera disemai. Bibit melon siap ditanam ketika 7 hari setelah semai. Kegiatan selanjutnya 
adalah pemeliharaan yang meliputi: pemasangan ajir, pemupukan susulan, pengikatan, penyemprotan pestisida, 
pemangkasan, dan pemeliharaan buah.

Pengukuran kandungan vitamin C menggunakan sari buah sebanyak 25 gram. Sari buah dicampurkan dengan 
air akuades sampai 100 ml. Filtrat diambil sebanyak 25 ml dan diberi 3 tetes larutan amylum kemudian dititrasi 
dengan larutan iodin 0,1 N. Titrasi dilakukan sampai larutan berwarna biru keabuan yang stabil. Kandungan 
vitamin C dihitung dengan rumus:

Kandungan vitamin C =
(V x N) iodin x 8,806 x fp x 100

berat bahan (gram)

Pengukuran total asam tertitrasi (TAT) menggunakan sari buah sebanyak 25 gram. Sari buah ditera dengan 
air akuades sampai 100 ml. Filtrat diambil sebanyak 25 ml dan diberi 3 tetes indikator phenophtalein (pp) 
kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N. Titrasi dilakukan sampai larutan berwarna merah muda yang 
stabil. Kandungan TAT dapat dihitung dengan rumus:

TAT (%) =
(V x N) NaOH x fp
berat bahan (gram) x 100 %

Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis menggunakan uji F dan apabila terdapat pengaruh nyata genotipe 
maka analisis dilanjutkan dengan uji Duncan’s multiple range test (DMRT) pada taraf 5%. Data kualitatif didapat 
dari hasil pengamatan objektif kemudian ditampilkan dalam bentuk deskripsi. Karakter yang diamati berpedoman 
pada deskriptor IPGRI (2003) dan PPVT (2006). Pengolahan data sidik ragam, uji lanjut, heritabilitas, dan analisis 
korelasi dilakukan menggunakan program SAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Percobaan
Penelitian berlangsung selama bulan Maret sampai dengan Juni 2017. Tanaman mulai terserang hama pada 

saat pindah tanam ke lapang. Hama yang menyerang berupa keong dan bekicot (Achatina fulica), sehingga tanaman 
perlu dilakukan penyulaman setiap hari selama seminggu (7 HST). Tanaman berumur 3 MST mulai terlihat 
sengaran hama ulat Diaphania indica. Serangan dapat ditemui pada bagian daun, bunga, dan buah melon. Hama 
lain yang menyerang tanaman melon ketika di lapang adalah lalat buah (Bactrocera cucurbitae). Penyakit yang 
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menyerang pertanaman melon diantaranya embun bulu (Downy mildew), embun tepung (Powdery mildew), busuk 
pangkal batang, layu bakteri, dan busuk buah.Serangan hama dan penyakit tersebut menyebabkan berkurangnya 
jumlah buah yang dapat dipanen dan tingkat kematangan buah yang rendah. Pengendalian hama dan penyakit 
dilakukan secara teknis maupun kimia.

Karakter Kualitatif Genotipe Melon
Karakter kualitatif yang diamati meliputi karakter pada batang, daun, bunga, dan buah. Secara umum, karakter 

kualitatif untuk batang adalah sama, baik antar genotipe uji maupun dengan varietas pembanding. Karakter 
kualitatif untuk daun, bunga, dan buah lebih beragam. 

Karakter Batang dan Daun
Pengamatan pada karakter warna batang diantara genotipe uji umumnya seragam berwarna hijau, hanya 

genotipe P34xP27 yang memiliki warna hijau muda. Karakter pada daun untuk pengamatan warna daun, bentuk 
daun tua, permukaan daun, dan panjang cuping umumnya hampir seragam. Seluruh genotipe uji dan varietas 
pembanding memiliki warna daun hijau tua, dengan bentuk daun tua adalah entire. Secara keseluruhan, setiap 
genotipe uji memiliki panjang cuping yang pendek sama seperti varietas pembanding. Permukaan daun hampir 
seluruhnya intermediate, tetapi genotipe G30xG1 dan P27 memiliki permukaan daun kusam. Pengamatan untuk 
karakter daun yang masih terdapat keberagaman antar genotipe uji adalah bentuk daun muda, tepi daun, intensitas 
gerigi tepi, intensitas gelombang tepi, dan ukuran daun (Tabel 1).

Tabel 1. Karakter kualitatif daun genotipe melon

Genotipe Bentuk daun 
muda Bentuk tepi daun Intensitas gerigi 

tepi
Intensitas 

gelombang tepi Ukuran daun

G1 Entire Intermediate Kuat Kuat Kecil

G1xG30 Pentalobate TS (intermediate, 
shallow) Sedang Kuat Sedang

G30 Entire Shallow Lemah Sedang Sedang

G30xG1 Pentalobate TS (intermediate, 
shallow) Sedang Sedang Sedang

G59-A Pentalobate Shallow Lemah Kuat Besar
G59-B Entire Shallow Lemah Lemah Kecil

G59-BxG59-A Entire Shallow Lemah Lemah Sedang
P27 Entire Shallow Sedang Sedang Besar

P34xP27 Entire Shallow Sedang Sedang Sedang
SMH Entire Shallow Sedang Lemah Besar

Keterangan : TS = tidak seragam.

Bentuk tepi daun pada genotipe G1xG30 dan G30xG1 masih beragam antar tanamannya. Hal tersebut 
dimungkinkan terjadi karena kedua genotipe tersebut masih bersegregasi. Karakter intensitas gerigi tepi, intensitas 
gelombang tepi, dan ukuran daun pada seluruh genotipe yang ditanam berbeda-beda, hal tersebut dapat digunakan 
sebagai ciri bagi masing-masing genotipe uji.

Karakter Bunga dan Buah
Pengamatan karakter bunga meliputi warna bunga dan ukuran bunga. Warna bunga jantan dan hemaprodit 

untuk seluruh genotipe uji adalah kuning, sedangkan karakter ukuran bunga masih beragam. Genotipe G1 memiliki 
ukuran bunga yang kecil, sedangkan genotipe G30 dan G59-B memiliki ukuran bunga sedang sama seperti varietas 
pembanding. Bunga dengan ukuran besar terdapat pada genotipe G1xG30, G30xG1, G59-A, G59-BxG59-A, P27, 
dan P34xP27. 

Genotipe melon yang diuji memiliki beberapa karakter kualitatif buah yang seragam, yaitu warna buah muda, 
juring pada buah, dan tekstur buah. Seluruh genotipe yang diuji memiliki warna buah muda yang hijau dan tidak 
memiliki juring pada permukaan kulit buahnya. Tekstur daging buah pada seluruh genotipe umumnya renyah. 

Karakter jala pada kulit buah dan aroma luar buah pada setiap genotipe hampir seragam. Genotipe P27 masih 
memiliki jala pada kulit buahnya, tetapi jala tersebut hanya tampak pada buah di beberapa tanaman. Aroma luar 
buah hanya terdapat pada genotipe P34xP27, namun tidak seluruh buah yang matang memiliki aroma. Perbedaan 
yang terdapat pada genotipe P27 dan P34xP27 tersebut dimungkinkan karena masih adanya segregasi pada kedua 
genotipe. Karakter lain yang diamati untuk karakter kualitatif buah yang masih beragam adalah warna buah matang, 
bentuk buah, warna utama daging buah, warna luar daging buah, dan aroma dalam buah (Tabel 2).
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Tabel 2. Karakter kualitatif bunga dan buah

Genotipe Ukuran bunga Warna buah 
matang Bentuk buah Warna utama 

daging 
Warna luar 

daging
Aroma dalam 

buah

G1 Kecil
TS

(putih spot, 
putih)

Flattened Putih Putih tidak ada

G1xG30 Besar
TS 

(kuning, kuning 
spot)

TS
 (flattened, 
globular, 
elliptical)

Putih Hijau muda Ada

G30 Sedang Kuning Globular Oranye
TS

(putih, 
oranye)

Ada

G30xG1 Besar TS 
(kuning, putih) Globular TS

(putih, oranye) hijau muda Ada

G59-A Besar Kuning Elliptical Oranye Oranye tidak ada

G59-B Sedang Kuning
TS 

(elliptical, 
globular)

TS 
(hijau muda, 

putih)
Hijau muda Ada

G59-
BxG59-A Besar TS 

(putih, kuning)

TS (globular, 
elliptical, 
flattened)

TS
(oranye, putih) Hijau muda Ada

P27 Besar TS 
(kuning, putih) Elliptical TS

(putih, hijau) Hijau muda Ada

P34xP27 Besar Kuning
TS 

(flattened, , 
pear like)

Oranye Putih Ada

SMH Sedang TS 
(putih, kuning) Elliptical Oranye Hijau muda Ada

Keterangan : TS = tidak seragam.

Sebagian besar genotipe yang diuji memiliki warna buah matang, bentuk buah, dan warna utama daging buah 
yang masih beragam antar individu. Genotipe yang sudah stabil umumnya memiliki warna buah kuning ketika 
matang. Warna utama daging buah yang diamati umumnya berwarna oranye pada genotipe yang sudah stabil, 
namun sebagian genotipe memiliki warna hijau muda yakni genotipe G59-B, dan putih pada genotipe P27. Bentuk 
buah untuk genotipe yang sudah stabil umumnya adalah elliptical, hanya genotipe G1 yang memiliki bentuk buah 
berbeda dengan varietas pembanding, yaitu flattened. Genotipe yang memiliki bentuk buah beragam kemungkinan 
disebabkan oleh faktor lingkungan. Menurut Sobir dan Siregar (2010), kurangnya penyerbukan, tanah kering, atau 
temperatur terlalu tinggi dapat menyebabkan bentuk buah yang tidak beraturan.

Karakter Kuantitatif Genotipe Melon
Hasil uji F menunjukkan pengaruh genotipe terlihat nyata terhadap karakter PTT dan umur panen, dan sangat 

nyata terhadap karakter-karakter lainnya. Pengaruh genotipe yang tidak nyata hanya terdapat pada karakter tebal 
kulit buah. Nilai koefisien keragaman berkisar antara 2,1-11,1%, dimana nilai KK terendah terdapat pada karakter 
umur panen. Karakter PTT dan bobot buah memiliki nilai koefisien keragaman yang relatif lebih tinggi dibanding 
karakter lainnya, masing-masing sebesar 11,1% dan 10,6%. 

Hasil sidik ragam pada peubah kuantitatif menunjukkan pengaruh ulangan nyata terhadap karakter padatan 
terlarut total (PTT) dan sangat nyata terhadap karakter umur bunga hemaprodit dan umur panen. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa penggunaan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) dalam penelitian ini dinilai sesuai. 
Menurut Mattjik dan Sumertajaya (2013), adanya pengaruh ulangan yang nyata di beberapa peubah menunjukkan 
bahwa rancangan percobaan yang digunakan cukup efektif terhadap percobaan yang dilakukan.

Selisih waktu berbunga hemaprodit dengan waktu panen pada genotipe uji berkisar antara 28-34 hari. Karakter 
umur berbunga hemaprodit, dan umur panen dapat dijadikan kriteria genotipe yang berumur genjah. Genotipe 
G1xG30, G30xG1, G59-A, dan G59-BxG59-A memiliki waktu berbunga hemaprodit yang berbeda tidak nyata 
dengan varietas pembanding ‘Sunrise Meta’ (SMH). Genotipe dengan umur berbunga hemaprodit paling lama 
adalah G59-B (Tabel 3). Karakter umur panen genotipe G1, G1xG30, G30xG1, G59-A, G59-B, G59-BxG59-A, 
dan P27 memiliki umur panen yang berbeda tidak nyata dengan genotipe pembanding.
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Genotipe P27 memiliki karakter panjang dan lebar daun berbeda tidak nyata dengan genotipe pembanding. 
Karakter panjang dan lebar daun merupakan komponen dari luas daun. Menurut Aisyah (2011) luas daun 
berpengaruh terhadap indeks luas daun yang menunjukkan besarnya absorpsi cahaya oleh daun. 

Tabel 3. Nilai tengah karakter kuantitatif umur berbunga, umur panen dan daun

Genotipe Umur bunga 
jantan (HST)

Umur bunga 
hemaprodit 

(HST)

Umur panen 
(HST)

Panjang daun 
(cm) Lebar daun (cm)

G1 32,0a  36,3ab 65,0c  14,26def 16,36d
G1XG30  27,7bcd  34,3cd  66,9abc  14,98bcd 18,75c

G30  27,7bcd  35,0bc 68,8a 13,26f  17,85cd
G30XG1  26,0cd  34,0cd 65,4c  13,58ef 18,23c
G59-A  26,3cd 33,0d 64,5c  15,71abc 21,81b
G59-B  28,3bc 37,3a  66,0bc 11,26g 16,32d

G59-BXG59-A 25,0d  34,0cd  66,4abc  14,10def 19,56c
P27  27,3bcd 34,7c 65,7c  16,09ab 23,63a

P34XP27  29,7ab  36,3ab  68,4ab  14,58cde 19,45c
SMH 25,0d 33,0d 65,2c 16,60a  22,05ab
Uji F ** ** * ** **
KK 5,6 2,4  2,1  4,8  4,9

Keterangan:  Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata pada 
uji lanjut DMRT pada taraf 5%, KK = koefisien keragaman, * = berpengaruh nyata pada taraf nyata 5%, ** = 
berpengaruh nyata pada taraf nyata 1%.

Bobot buah merupakan salah satu karakter dari penampakan buah melon, sehingga menjadi salah satu faktor 
yang dapat mempengaruhi kualitas buah melon (Harjadi, 1989). Nilai tengah bobot buah varietas pembanding 
berbeda tidak nyata dengan genotipe G1xG30, G30, G30xG1, G59-BxG59-A, P27, dan P34xP27 (Tabel 4). Hal ini 
menunjukkan keenam genotipe tersebut memiliki potensi bobot buah yang relatif baik. Genotipe G59-B memiliki 
nilai tengah bobot buah relatif rendah yaitu 499 gram. Hasil tersebut dapat disebabkan ketika di lapang tanaman 
dari genotipe G59-B banyak yang terserang penyakit. Menurut Dewi et al. (2013) intensitas penyakit pada tanaman 
melon berpengaruh terhadap produksi tanaman melon, yaitu pada bobot buah.

Tabel 4. Nilai tengah karakter kuantitatif buah genotipe melon

Genotipe Bobot 
(g)

Padatan terlarut 
total (0Brix)

Panjang buah 
(cm)

Diameter buah 
(cm)

Tebal daging 
(cm)

G1  612,9cd  6,1bc  12,87cd  9,61c 1,88d
G1XG30 952,9a  6,9abc 14,06b 11,23a  2,18bc

G30  800,8abc  6,3bc 12,44d  10,97ab  1,96bcd
G30XG1  760,7abc 5,2c 12,54d  10,85ab  2,00bcd
G59-A  707,1bc 5,6c  13,61bc  10,03bc  1,92cd
G59-B 499,3d 5,5c 11,22e  9,46c 1,78d

G59-BXG59-A  774,5abc  7,6ab  12,94cd  10,90ab  2,19bc
P27  849,4ab  6,9abc  14,19ab  10,87ab 2,22b

P34XP27 948,7a 8,2a  14,47ab  11,02ab 2,57a
SMH  798,5abc  6,3bc 15,14a  10,61ab  1,92cd
Uji F ** * ** ** **
KK 10,6 11,1 3,2  4,1 6,3

Keterangan:  Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata pada 
uji lanjut DMRT pada taraf 5%, KK = koefisien keragaman, * = berpengaruh nyata pada taraf nyata 5%, ** = 
berpengaruh nyata pada taraf nyata 1%, tn = berbeda tidak nyata.

Tingkat kemanisan buah merupakan hal yang paling menentukan dalam kualitas buah melon (Stagnari dan 
Pisante, 2010). Genotipe P34xP27 memiliki nilai tengah berbeda nyata lebih tinggi dari genotipe pembanding pada 
karakter PTT. Umumnya seluruh genotipe yang diuji dapat menghasilkan PTT lebih tinggi dari hasil data yang 
diperoleh. Hal tersebut diketahui karena PTT varietas SMH sebagai pembanding lebih kecil jika dibandingkan 
dengan pendapat Siregar et al. (2013), varietas ‘Sunrise Meta’ memiliki PTT berkisar antara 11,4-14,8 oBrix.
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Nilai tengah panjang buah genotipe P27 dan P34xP27 tidak berbeda nyata dengan varietas pembanding. 
Genotipe SMH dan P27 memiliki bentuk elliptical, sedangkan P34xP27 rata-rata berbentuk flattened. Kedua 
bentuk tersebut cenderung memiliki bentuk buah yang lebih panjang. Genotipe P34xP27 dan P27 memiliki nilai 
tengah karakter daging buah yang nyata lebih tinggi dibandingkan varietas pembanding. Karakter daging buah 
yang tebal dapat dijadikan sebagai keunggulan dari suatu genotipe.

Kandungan ATT dan Vitamin C
Buah melon memiliki sekitar 5-10 jenis asam organik, tetapi pada sebagian besar jenis buah melon memiliki 

asam organik dominan berupa asam malat (Suter, 1990). Pengujian asam tertitrasi total (ATT) dilakukan pada 
lima genotipe uji yang memiliki tingkat kematangan dengan skor 5 (Gambar 1). Kandungan ATT lima genotipe 
uji seluruhnya berbeda tidak nyata dengan nilai kisaran 4,0% sampai dengan 4,6%. Baharuddin et al. (2014) 
menjelaskan bahwa nilai ATT dipengaruhi oleh asam organik buah yang berasal dari karbohidrat.

Kandungan vitamin C dari 5 genotipe yang diuji menunjukkan hasil berbeda tidak nyata antar genotipe 
(Gambar 1). Kandungan vitamin C lima genotipe melon yang diuji berkisar antara 20,42 mg/100 g sampai dengan 
33,23 mg/100 g. Menurut Gillivray (1961) kandungan vitamin C pada buah melon dalam 100 g dari bagian 
yang dapat dimakan rata-rata adalah 30 mg/100 g. Nasution et al. (2012) kandungan vitamin C pada buah terus 
meningkat selama penyimpanan dan menurun setelah mencapai titik tertinggi. Proses respirasi dan transpirasi 
dapat mempengaruhi penurunan kandungan vitamin C, karena mudah teroksidasi.

Gambar 1. (a) Total asam tertitrasi lima genotipe melon uji dan (b) Kadar vitamin C lima genotipe melon uji. 

Heritabilitas Arti Luas
Heritabilitas arti luas yang tinggi dapat dijadikan kriteria seleksi yang baik karena karakter tersebut lebih 

dominan dipengaruhi oleh faktor genetik (Surahman et al., 2007). Suatu sifat yang dikendalikan oleh genetik akan 
sangat memungkinkan untuk di turunkan kepada keturunannya (Zulfikri et al., 2015). Karakter lebar daun (94,87%), 
panjang daun (93,71%), dan panjang buah (92,77%) memiliki nilai heritabilitas arti luas yang tertinggi (Tabel 5). 
Nilai heritabilitas yang diperoleh dalam penelitian ini dapat terestimasi-lebih (overestimated) karena pengujian 
hanya dilakukan di satu lingkungan sehingga ragam interaksi genotipe x lingkungan tidak dapat dipelajari.

Tabel 5. Nilai duga komponen ragam dan nilai heritabilitas arti luas

Karakter σ2g σ2p h2
bs (%)

Bobot 16.147,0000 19.499,3333 82,81
Padatan terlarut total  0,6023  0,8627 69,82
Panjang buah  1,2557  1,3536 92,77
Diameter buah  0,2887  0,3901 74,01
Tebal kulit  0,0003  0,0007 43,91
Tebal daging  0,0465  0,0532 87,39
Umur bunga jantan  3,9145  4,6479 84,22
Umur bunga hemaprodit  1,8926  2,1284 88,92
Umur panen  1,4068  2,0289 69,34
Panjang daun  2,2662  2,4182 93,71
Lebar daun  5,6528  5,9588 94,87

Keterangan : σ2g = ragam genetik; σ2p = ragam fenotipik ; h2bs = nilai heritabilitas arti luas.
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Korelasi antar Karakter
Nilai koefisien korelasi (r) yang mendekati nilai +1 dan -1 menunjukkan adanya hubungan linier yang kuat 

antara karakter yang diamati. Nilai r=0 menunjukkan tidak adanya hubungan linear, tetapi belum tentu diantara 
kedua peubah tidak terdapat hubungan (Walpole 1982). Bobot buah berkorelasi positif nyata dengan PTT dan 
panjang buah, dan positif sangat nyata terhadap diameter buah dan tebal daging buah (Tabel 6). Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pada penelitian ini, umumnya buah yang bobotnya besar cenderung memiliki PTT yang 
tinggi pula. 

Karakter tebal daging berkorelasi positif sangat nyata untuk karakter bobot dan PTT, tetapi nyata pada karakter 
diameter buah. Hal ini menunjukkan daging buah yang tebal biasanya memiliki bobot dan diameter buah yang 
besar, juga PTT lebih tinggi. Panjang buah berkorelasi positif sangat nyata pada karakter panjang daun dan nyata 
pada karakter lebar daun. Kedua karakter tersebut diduga dapat mempengaruhi panjang buah karena memiliki 
peran dalam proses fotosintesis.

Tabel 6. Korelasi linier antar karakter kuantitatif melon

Karakter Bobot Padatan 
terlarut total

Panjang 
buah

Diameter 
buah

Tebal 
kulit

Tebal 
daging

Panjang 
daun

Padatan terlarut total  0,66*      
Panjang buah  0,73*  0,50tn     
Diameter buah  0,92**  0,55tn  0,50tn    
Tebal kulit  0,12tn  -0,28tn  -0,03tn  0,26tn   
Tebal daging  0,80**  0,87**  0,53tn  0,69*  -0,34tn  
Panjang daun  0,56tn  0,28tn  0,92**  0,36tn  0,04tn  0,30tn

Lebar daun  0,47tn  0,24tn  0,74*  0,37tn  0,05tn  0,31tn 0,84**

Keterangan: *  = Berpengaruh nyata pada taraf nyata 5%, ** = Berpengaruh sangat nyata pada taraf nyata 1%, 
tn =  berpengaruh tidak nyata.

Umur berbunga jantan dan umur berbunga hemaprodit memiliki korelasi linier yang positif dan sangat 
nyata (r = 0.78 P > 0,01). Hal ini menunjukkan bahwa genotipe-genotipe yang memiliki umur berbunga jantan 
yang cepat cenderung memiliki umur berbunga hermaprodit yang cepat juga, dan sebaliknya. Karakter panjang 
daun berkorelasi positif terhadap lebar daun. Hal ini merefleksikan fakta bahwa panjang dan lebar daun akan 
mempengaruhi besar daun yang terbentuk. 

KESIMPULAN
Genotipe melon yang diuji menunjukkan adanya keragaman karakter morfologi dan kualitas buah. Genotipe 

P34xP27 memiliki rata-rata PTT tertinggi, yaitu 8.2 oBrix, bobot buah 0.9 kg, tebal daging 2,6 cm, tekstur daging 
buah yang renyah, dan beberapa buah matang memiliki aroma luar yang harum. Genotipe G1xG30 dan P27 
memiliki rata-rata bobot, PTT, dan tebal daging buah yang tidak berbeda nyata dengan varietas pembanding 
‘Sunrise Meta’. Pengujian kandungan ATT dan vitamin C pada lima genotipe uji (G59-A, G59-BxG59-A, P27, 
P34xP27, dan SMH) menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Seluruh karakter memiliki nilai heritabilitas 
arti luas di atas 50% kecuali tebal kulit buah. Analisis korelasi menunjukkan bahwa bobot buah berkorelasi positif 
terhadap karakter PTT, panjang buah, diameter buah, dan tebal daging buah. PTT berkorelasi positif dengan tebal 
daging buah, sedangkan panjang dan lebar daun berkorelasi positif dengan panjang buah. 
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ABSTRACT
One of the problems facing mangosteen plants is in the provision of seeds. Constraints faced in the provision 

of seeds resulting from poor rooting systems and low capacity of mangosteen leaves capture carbon dioxide so 
that growth is very slow. Efforts are made to improve the growth of mangosteen seeds is by the addition of humic 
acid that serves to stimulate the growth of plants and accelerate the growth of roots and shoots. The purpose of 
this research is to know the response of growth of mangosteen seeds to humic acid and get the best dose of humic 
acid to spur the growth of mangosteen seeds. The experiment was conducted at farmer’s nursery in Luhur Jaya 
Village, Cipanas Sub-district, Lebak District, Banten Province from April to October 2014. The research used 
factorial design with 4 replications, Factor A (seed age) U1 = 1 year and U2 = 2 years and Factor B (Dose of Humic 
Acid) P1 = 0 gr/plant, P2 = 10 gr/plant, P3 = 15 gr/plant, P4 = 20 gr/plant, P5 = 25 gr/plant, and P6 = 30 gr/plant. 
Parameters observed were plant height and number of leaves. The results showed that humic acid treatment had 
an effect on plant height at 2 year old seedlings. Humic acid treatment at a dose of 10 gr/plant, 15 gr/plant, 20 gr/
plant, 25 gr/plant, and 30 gr/plant at 2 year old seedlings can increase plant height compared to control.

Keywords: growth, mangosteen seeds, various doses, humic acid

ABSTRAK
Salah satu masalah yang dihadapi tanaman manggis adalah dalam penyediaan bibit. Kendala yang 

dihadapi dalam penyediaan bibit akibat dari buruknya sistem perakaran dan rendahnya kapasitas daun manggis 
menangkap karbon dioksida sehingga pertumbuhannya sangat lambat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 
pertumbuhan bibit manggis adalah dengan penambahan asam humat yang berfungsi merangsang pertumbuhan 
tanaman dan mempercepat pertumbuhan akar dan tunas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon 
pertumbuhan bibit manggis terhadap pemberian asam humat dan mendapatkan dosis asam humat yang terbaik 
guna memacu pertumbuhan bibit manggis. Penelitian dilaksanakan di rumah pembibitan milik petani di Desa 
Luhur Jaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada bulan April – Oktober 2014.Penelitian 
menggunakan rancangan faktorial dengan 4 ulangan, yaitu Faktor A (umur bibit) P1=1 tahun dan P2=2 tahun 
dan Faktor B (Dosis Asam Humat) P1= 0 gr/tanaman, P2=10 gr/tanaman, P3=15 gr/tanaman, P4=20 gr/tanaman, 
P5=25 gr/tanaman, dan P6=30 gr/tanaman. Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman dan jumlah daun. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa perlakuan asam humat berpengaruh terhadap tinggi tanaman pada bibit umur 2 
tahun. Perlakuan asam humat pada dosis 10 gr/tanaman, 15 gr/tanaman, 20 gr/tanaman, 25 gr/tanaman, dan 30 gr/
tanaman pada bibit umur 2 tahun mampu meningkatkan tinggi tanaman dibandingkan kontrol.

Kata kunci: pertumbuhan, bibit manggis, berbagai dosis, asam humat

PENDAHULUAN
Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan salah satu komoditas buah segar dari daerah tropis yang sangat 

digemari oleh masyarakat dunia karena mempunyai rasa dan aroma yang lezat. Buah ini dijuluki sebagai ratu buah 
dan bernilai ekonomis tinggi karena memiliki keistimewaan warna kulit dan daging buah serta rasa yang unik 
yaitu manis, asam, dan menyegarkan (Eristo dan Ichwan, 2014). Juanda dan Cahyono (2000) menyatakan bahwa 
pengembangan budidaya manggis di Indonesia tampaknya tidak sepesat dan tidak sebaik pengembangan budidaya 
manggis di negara-negara lain. Petani Indonesia pada umumnya menanam manggis hanya sekedar mengisi tanah-
tanah pekarangan, tegalan, dan lahan-lahan kering tanpa perawatan yang baik.

Salah satu masalah utama yang dihadapi pada komoditas manggis adalah dalam penyediaan bibit. Kendala 
yang dihadapi dalam penyediaan bibit adalah lemahnya perakaran tanaman manggis sehingga pertumbuhannya 
sangat lambat (Rahmawati, 2005). Menurut Reza et al. (2000) manggis mempunyai akar tunggang yang panjang 
dan kuat, tetapi percabangan dan bulu-bulu akarnya sangat sedikit. Ramlan et al. (1990) juga menyatakan bahwa 
dengan sistem perakaran tanaman manggis yang tidak baik itu menyebabkan penyerapan air dan hara lambat 
sehingga menimbulkan masalah pada proses penyerapannya dari dalam tanah.
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Upaya mempercepat pertumbuhan sudah banyak dilakukan tetapi hasilnya belum begitu menggembirakan 
karena perkecambahan dan pertumbuhan semai manggis belum terpacu dengan cepat. Dari sejumlah penelitian 
pemacuan pertumbuhan bibit manggis yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan terbaik dari setiap 
penelitian hanya mampu mempercepat pertumbuhan sebesar 10-18% dibandingkan kontrol (Jawal, 2007). Upaya-
upaya yang pernah dilakukan antara lain dengan  memodifikasi media tumbuhnya. Hasil penelitian Rukayah dan 
Zabedah (1992) menunjukkan bahwa  campuran pasir, tanah, dan kotoran sapi (3:2:1) dapat meningkatkan tinggi 
semaian. Upaya mempercepat pertumbuhan bibit manggis masih terus dilakukan dengan memperbaiki sistem 
perakarannya salah satunya dengan penambahan asam humat.

Asam humat adalah zat organik yang terdapat di dalam tanah dan gambut (Setyowati dan Ulfin, 2007). Saat 
ini asam humat telah dimanfaatkan sebagai pelengkap pupuk yang dapat meningkatkan pemanfaatan pupuk dan 
meningkatkan pertumbuhan tanaman (Hermanto et al. 2013). Asam humat mempengaruhi pertumbuhan tanaman 
secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh asam humat secara tidak langsung melalui perbaikan siat-sifat 
tanah, sehingga serapan hara oleh tanaman meningkat, akhirnya pertumbuhan tanaman juga meningkat. Adapun 
pengaruhnya secara langsung adalah melalui perbaikan proses metabolisme dalam tanaman, seperti peningkatan 
respirasi akar, sintesis protein, asam nukleat (Piccolo et al. 1992).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon pertumbuhan bibit manggis terhadap pemberian 
asam humat dan mendapatkan dosis asam humat yang terbaik guna memacu pertumbuhan bibit manggis.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di rumah pembibitan milik petani di Desa Luhur Jaya Kecamatan Cipanas Kabupaten 

Lebak, Provinsi Banten pada bulan April – Oktober 2014.Bahan yang digunakan pada penelitian adalah bibit 
manggis yang berasal dari petani penangkar bibit manggis yang berumur 1 tahun dan 2 tahun, campuran media 
tanah dan kompos, polybag ukuran 20 x 40 cm, pupuk organik, pupuk NPK Phonska, dan Humustar (asam humat). 
Penelitian menggunakan rancangan faktorial dengan 4 ulangan, yaitu Faktor A (umur bibit) U1=1 tahun dan 
U2=2 tahun dan Faktor B (Dosis Asam Humat) P1= 0 gr/tanaman, P2=10 gr/tanaman, P3=15 gr/tanaman, P4=20 
gr/tanaman, P5=25 gr/tanaman, dan P6=30 gr/tanaman. Jumlah tanaman setiap perlakuan adalah 10 tanaman, 
sehingga jumlah keseluruhan tanaman dalam penelitian ini adalah 480 tanaman.

Media bibit manggis dari awal pertumbuhan adalah tanah dan kompos dengan perbandingan 1 : 1. Sebelum 
aplikasi asam humat bibit manggis telah dilakukan pemupukan NPK sebanyak 10 g/tanaman dan pupuk organik 
(Speed extra) yang disemprotkan ke tanaman dengan dosis 2ml/lt. Pemberian asam humat diberikan pada bibit 
manggis yang berumur 1 tahun dan 2 tahun yang sudah tersedia di rumah pembibitan milik petani penangkar. 
Perlakuan dosis asam humat pada bibit manggis ini diberikan sebanyak 2 kali, pemberian pertama pada bulan 
April 2014 kemudian pemberian perlakuan kedua setelah 3 bulan dari pemberian asam humat yang pertama yaitu 
bulan Juli 2014.

Pemeliharaan bibit manggis meliputi penyiraman, penyiangan dan pengendalian hama dan penyakit. 
Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari, penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan mencabut 
gulma yang ada di polybag. Untuk pengendalian hama dan penyakit disesuaikan dengan kondisi serangan yang 
ada.

Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman dan jumlah daun yang diamati setiap bulan sampai bulan ke-6 
setelah aplikasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara sidik ragam. Perbedaan nilai tengah perlakuan dilakukan 
dengan uji Duncan pada taraf 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 1 terlihat bahwa pemberian asam humat pada bibit manggis 

umur 2 tahun dengan dosis 10 gram, 15 gram, 20 gram, 25 gram, dan 30 gram mulai dari umur 4 MSA (minggu 
setelah aplikasi) sampai 24 MSA lebih baik dibandingkan kontrol. Berbeda halnya pada bibit umur 1 tahun 
dengan pemberian asam humat dengan berbagai dosis tersebut menunjukkan pertambahan tinggi tanaman yang 
sama dengan kontrol. Hasil penelitian El-Ghamry et al (2009) menyatakan bahwa  pemberian asam humat dapat 
meningkatkan tinggi tanaman, jumlah cabang, daun per tanaman, jumlah polong per tanaman, dan berat 100 
biji kacang faba. Hasil penelitian Sarno dan Fitria (2012) juga menyatakan bahwa aplikasi asam humat mampu 
meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, berat tajuk basah dan kering, akar kering, dan serapan N meningkat 
secara kuadratik. Pertambahan tinggi tanaman bibit manggis setiap 4 minggu pengamatan hanya berkisar 3-6 cm.  
Hasil analisis data menunjukkan bahwa tinggi tanaman bibit manggis yang menunjukkan perbedaan nyata hanya 
pada umur bibit, hal ini dikarenakan pada bibit manggis umur 2 tahun jelas tinggi tanaman sudah jauh lebih tinggi 
dibandingkan bibit manggis yang berumur 1 tahun. 
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Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah daun bibit manggis yang diaplikasikan berbagai dosis asam humat 
mulai dari umur 4 MSA (minggu setelah aplikasi) sampai 24 MSA tidak menunjukkan pertambahan yang signifikan 
dibandingkan kontrol baik bibit manggis yang berumur 1 tahun maupun 2 tahun.

Tabel 1. Pengaruh asam huma terhadap tinggi tanaman (cm)

Umur Bibit
Dosis Asam Humat/Minggu Pengamatan

Grand Total
P1 P2 P3 P4 P5 P6

0 MSA
U1 (1 tahun) 12.50 14.03 13.28 14.03 12.80 14.35 13.49 a
U2 (2 tahun 29.53 32.33 34.03 33.93 34.75 30.43 32.49 b

4 MSA
U1 (1 tahun) 20.80 a 21.08 a 20.70 a 20.58 a 20.05 a 20.05 a 20.54
U2 (2 tahun 31.45 b 38.48 b 39.70 b 40.00 b 39.40 b 36.55 b 37.60

8 MSA
U1 (1 tahun) 21.65 22.68 21.78 23.18 22.90 21.18 22.23 a
U2 (2 tahun 37.13 42.18 44.03 42.80 43.38 39.45 41.49 b

12 MSA
U1 (1 tahun) 22.33 23.25 22.25 23.55 23.33 21.60 22.72 a
U2 (2 tahun 38.15 43.30 44.90 44.05 44.35 40.10 42.48 b

16 MSA
U1 (1 tahun) 23.10 24.08 23.00 24.23 24.00 22.25 23.44 a
U2 (2 tahun 38.66 44.38 45.80 45.03 45.13 41.08 43.34 b

20 MSA
U1 (1 tahun) 23.60 26.20 24.88 25.75 25.63 24.58 25.15 a
U2 (2 tahun 39.35 45.98 47.33 46.28 46.83 43.28 44.84 b

24 MSA
U1 (1 tahun) 25.10 27.53 25.73 26.58 26.35 25.68 26.16 a
U2 (2 tahun 40.68 48.65 48.10 47.13 47.75 44.15 46.06 b

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji Duncan 5%; P1 = 0 g/tanaman, 
P2 = 10 g/tanaman, P3 = 15 g/tanaman, P4 = 20 g/tanaman, P5 = 25 g/tanaman, P6 = 30 g/tanaman. 

Tabel 2. Pengaruh asam humat terhadap jumlah daun (helai)

Umur Bibit
Dosis Asam Humat/Minggu Pengamatan

Grand Total
P1 P2 P3 P4 P5 P6

0 MSA
U1 (1 tahun) 12 13 13 13 13 12 13 a
U2 (2 tahun 20 20 20 20 21 21 20 b

4 MSA
U1 (1 tahun) 14 14 14 14 14 14 14 a
U2 (2 tahun 20 21 22 22 22 22 22 b

8 MSA
U1 (1 tahun) 14 15 14 14 14 14 14 a
U2 (2 tahun) 20 22 23 24 24 22 22 b

12 MSA
U1 (1 tahun) 16 16 15 16 15 15 15 a
U2 (2 tahun 22 23 24 25 24 23 23 b

16 MSA
U1 (1 tahun) 17 17 17 17 16 16 17 a
U2 (2 tahun 23 24 26 26 26 24 25 b

20 MSA
U1 (1 tahun) 18 19 18 19 18 18 18 a
U2 (2 tahun 24 26 27 27 27 26 26 b

24 MSA
U1 (1 tahun) 20 21 20 21 20 20 20 a
U2 (2 tahun 26 28 29 29 29 28 28 b

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji Duncan 5%;P1 = 0 g/tanaman, P2 
= 10 g/tanaman, P3 = 15 g/tanaman, P4 = 20 g/tanaman, P5 = 25 g/tanaman, P6 = 30 g/tanaman.
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Pertambahan jumlah daun bibit manggis umur 1 tahun dan 2 tahun pada 4 MSA sampai 24 MSA hanya 
berkisar 1-3 helai. Hal ini mungkin disebabkan karena pertumbuhan bibit manggis yang sangat lambat. Hasil 
penelitian Mustaha et al (2012) menyatakan bahwa dengan penelitiannya untuk memacu pertumbuhan manggis 
pada berbagai interval penyiraman menghasilkan jumlah daun terbanyak 9 helai selama 1 tahun. Hasil analisis 
data menunjukkan bahwa jumlah daun bibit manggis yang menunjukkan perbedaan nyata hanya pada umur bibit, 
hal ini dikarenakan pada bibit manggis umur 2 tahun jelas sudah mempunyai jumlah daun yang lebih banyak 
dibandingkan bibit manggis yang berumur 1 tahun.

KESIMPULAN
Perlakuan asam humat berpengaruh terhadap tinggi tanaman pada bibit umur 2 tahun. Perlakuan asam humat 

pada dosis 10 gr/tanaman, 15 gr/tanaman, 20 gr/tanaman, 25 gr/tanaman, dan 30 gr/tanaman pada bibit umur 2 
tahun mampu meningkatkan tinggi tanaman dibandingkan kontrol.
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ABSTRACT
Corybas is a tiny orchid (rarely epiphytic). Corybas is belongs to the subfamily of Orchidoideae that features 

underground bulb traits. Corybas pictus auct. non (Bl.) Reichb.f. is a synonym of C. ridleyanus Schltr is one of 
Malaya’s endemic orchids. Spider orchids are commonly found in mossy forest on a hill at an altitude of 1400-
1900 m. The purpose of this study is to get the right method for propagation of orchid species of C. pictus. These 
orchids can be sustainably available. The method is to sow the seeds from fruit of natural pollination in the forest 
and  artificial pollination. Results of in vitro seedling from natural pollinated fruit is no one can grows. Failure 
of seed growth may lead to non-embryonic seed or unfavourable media for germination processes. The result of 
artificial pollination is not perfect maturity. Failure in conception can occur due to incompatibilities.

Keywords: Germination, In vitro, Polination, Propagation

PENDAHULUAN
Corybas dideskripsikan pertama kali oleh Richard A. Salisbury th 1805 sebagai Corybantes, namun yang 

menemukan dan mengoleksi pertama kali anggrek tanah yang mungil dan mengagumkan ini adalah Robert 
Brown. Tahun1810 Robert Brown mendeskripsikan anggrek ini sebagai Corysanthes ( korys = helm, anthos = 
bunga). Corybas atau disebut juga anggrek laba-laba berdasar analogi pada bentuk bunganya yang didominasi oleh 
tudung seperti dorsal sepal besar.  Di bagian lain petal dan sepal lateral mencolok dan seperti benang menyebar 
ke luar, jauh dari bunga. Keragaman anggrek ini sekitar 120 spesies. Daerah penyebaran Corybas dari Himalaya 
sampai Kepulauan utama Asia Tenggara, Taiwan, Semenanjung Malayadan kepulauan Papua Nugini, Australia, 
New Caledonia, Kepulauan Polinesia, dan pulau Macquarie (sebuah pulau antartika di kepulauan Subantartika 
Antipodes eco-region tundra. Dormansi pada beberapa spesies Corybas asal Australia dan Selandia Baru pernah 
dilaporkan, sementara dari yang berasal dari daerah lain sangat sedikit pengetahuan tentang pertumbuhan dari 
kelompok tanaman ini. Pengetahuan tentang polinasi anggrek Corybas di habitat liarnya sangat sedikit,  warna 
bunga yang gelap yang diperkirakan sebagai bunga yang tidak berguna untuk mekanisme menarik pollinator. Self-
fertilisation atau penyerbukan sendiri pernah dilaporkan terjadi pada C. trilobus pada budidaya dalam lingkungan 
terkendali di Selandia Baru. Corybas jarang dibudidayakan di daerah tropis. Perbanyakan melalui biji masih 
sedikit diketahui untuk Corybas, yang paling berhasil adalah perbanyakan melalui umbi (Wen 2012). Secara 
umum, spesies anggrek terestrial pada daerah beriklim sedang perkecambahan bijinya sulit. Banyak faktor-faktor 
yang menyulitkan perkecambahan biji dari anggrek ini yang tidak jelas. Beberapa spesies anggrek memiliki daya 
kecambah lebih tinggi pada biji yang belum masak dari pada biji yang sudah masak (Yamazaki dan Miyoshi 
2006). Perbanyakan anggrek secara in vitro memungkinkan pemeliharaan keragaman genetik yang lebih tinggi 
dalam perkecambahan biji secara asimbiotik. Pembentukan protokol untuk perkecambahan asymbiotik in vitro 
dari biji spesies anggrek adalahspesifik dan tergantung pada beberapa faktor sepertikematangan kapsul, komponen 
media kultur, cahaya, dankondisi suhu. Metode kultur in vitro sangat bermanfaatuntuk menyebarkan tanaman 
endemik atau spesies hampir punahuntuk tujuankonservasi khususnya anggrek. Biji tanaman anggrek ini sulit 
berkecambah di alam. Kesulitan perkecambahan biji anggrek di alam karena tidak memiliki cadangan nutrisi yang 
biasanya dibutuhkan untuk perkecambahan dan perkembangan bibit (Wesley et al. 2013).

C. pictus auct. non (Bl.) Reichb.f.merupakan sinonim dari C. ridleyanus Schltr adalah salah satu anggrek 
endemik Malaya. Anggrek laba-laba ini biasa ditemukan di hutan yang berlumut di atas punggung bukit pada 
ketinggian 1400-1900 m. Bunga anggrek yang berwarna merah ungu tua ini memiliki bentuk bunga seperti corong 
atau selop dan berbulu, serta daun seperti hati (Seidenfaden dan Wood 1992). Konservasi anggrek endemik ini 
sangat diperlukan agar terjaga kelestariannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan metode perbanyakan 
anggrek jenis C. pictus sehingga anggrek ini dapat lestari keberadaannya.
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BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan adalah buah yang diambil dari tanaman hasil eksplorasi (hasil penyerbukan alami) dan 

buah hasil penyerbukan secara buatan. 
Buah yang sudah matang dari tanaman Corybas hasil eksplorasi tahun 9 Juli 2013 ditanam dengan metode 

sterilisasi buah utuh. Metode sterilisasi buah utuh lebih mudah dari pada metode buah pecah. Proses penyemaian 
buah utuh dari Corybas dengan modifikasi metode sterilisasi  yang disarankan  Kalimuthu et al. (2007). Buah 
disterilisasi dengan cara dicuci dulu sebelum masuk laminair, dan disemprot alkohol 70 %. Dalam laminar buah 
dicelupkan dalam alkohol 96% kemudian dilewatkan ke api dan diulang tiga kali dengan catatan buah masih utuh 
tidak rusak. Buah dipotong ujungnya dan dibelah dengan pisau scalpel secara aseptik. Biji disemai pada media 
KCA putih ( media dasar Knoudson’C dengan penambahan unsur mikro (H3BO3 2,8 mg/l, MoO3 3,12 mg/l, ZnSO4 
0,8 mg/l, dan  CuSO4 16,55 mg/l ) (Seaton dan Ramsay 2005) pada pH 5.6, gula 20 g/l dan agar 9 g/l. 

Selfing atau penyerbukan buatan dilakukan dengan cara memotong bagian labellum dengan menggunakan 
gunting untuk melihat posisi polen dan untuk memudahkan mencari letak stikma. Selfing dilakukan dengan cara 
mengambil polen menggunakan pinset kecil atau jarum dan ditempelkan ke stigma. Selanjutnya menunggu buah 
masak kemudian disemai. Biji ditanam pada media dasar KC dengan penambahan ekstrak taoge 150 g/l, air kelapa 
150 g/l , arang aktif 1 g/l, gula 20 g/l, dan agar 8 g/l.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semai buah utuh dari penyerbukan sendiri secara alami.
Hasil pengamatan mikropkopi, biji dari buah C. pictus hasil penyerbukan alami banyak memiliki embrio. 

Biji yang memiliki embrio mempunyai peluang untuk dapat berkecambah (Gambar 1. ). Biji anggreksangat kecil, 
diproduksi dalam jumlah besar sekitar 1.300 -4.000.000 bibit per kapsul. Setiap benih mengandungembrio yang 
tidak berdiferensiasi terdiri dari 80 – 100 sel,tertutup mantel biji lebih transparan yang disebut testa. Sel testa 
bervariasi dalam ukuran. Endosperm tidak berkembang, namun embrio tetap ada dengan bentuk ‘globular’ atau 
‘pre-heart’. Bijidapat berkecambah di alam dalam kondisi asosiasi yang menguntungkan yaitu berkaitan dengan 
kesesuaian jamur (mikoriza) (Sebastinraj J, Muhirkuzhali S. 2014).

Hasil semai biji Corybas pictus pada media KCAdari pembuahan secara alami tumbuh tidak ada kecambah 
yang tumbuh (Gambar 2.)  Keberhasilan dalam proses perkecambahan biji anggrek tergantung dari viabilitas 
(kemampuan daya hidup) biji dan media. Media KCA merupakan salah satu media semai yang digunakan untuk 
uji viabilitas biji selain Vacin and Went dan Hyponex (Puspitaningtyas dan Handini 2013). Kecocokan media 
semai sangat menentukan keberhasilan perkecambahan biji. Media yang digunakan untuk kultur jaringan anggrek 
dan perkecambahan biji dapat mengacu pada persyaratan khusus dari masing-masing spesies maupun preferensi 
para peneliti yang melakukan penelitian awal (Arditti dan Ernst  1993).

Anggrek C. pictus yang merupakananggrek terestrial. Biji anggrek terrestrial atau anggrek tanah biasanya 
memerlukan simbion jamur untuk dapat hidup di alam. Ketika biji disemai, embrio secara morfologis belum 
matang dan dormansi secara morfofisiologis merupakan hal yang umum terjadi pada anggrek. Biji anggrek yang 
kecil ini dapat tersebar ditempat yang tidak sesuai untuk perkecambahan atau rusak karena hewan pengolah 
tanah atau jamur parasit. Spesies anggrek dapat mengalami penurunan populasi karena berbagai alasan, namun 
untuk anggrek salah satu faktor penting adalah penurunan atau kehilangan jamur simbion, yang diperlukan untuk 
perkembangan bibit dan tahapan hidup selanjutnya. Faktor penting lainnya yaitu kegagalan reproduksi benih untuk 
jangka panjang. Pengetahuan tentang ekologi biji dan informasi ada tidaknya jamur sangat dibutuhkan. Keberadaan 
jamur yang sesuai harus ditangani untuk keberhasilan restorasi (Whigham et al. 2006).  Pada anggrek Corybas ini 
belum diketahui sejauh mana keterkaitan simbion jamur pada tahap perkecambahan secara in vitro.

Gambar 1. Kondisi biji dari buah hasil penyerbukan alami ukuran 100x (kiri) dan 400x (kanan) dengan   ukuran 
garis pada gambar adalah 1 mm. A = testa, B= embrio
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Gambar 2. Hasil kultur biji pada media KCA terlihat tidak ada kecambah.

Semai buah utuh dari penyerbukan sendiri secara buatan
Hasil dari selfing buatan (Gambar 3,4 dan 5 merupakan proses pembentukan buah). Buah yang dihasilkan 

tidak  sampai masak sempurna. Struktur morfologi bunga anggrek dapat mencegah kelancaran penyerbukan. 
Butiran serbuk sari yang dihasilkan tidak bisa terbawa angin. Di alam, serangga biasanya merupakan penyerbuk 
bunga, namun beberapa spesies burung juga terlibat di dalamnya. Serangga seperti lebah, ngengat, kupu-kupu, 
kumbang, semut, lalat dll masuk ke dalam bibir, mencari nektar, melepaskan penutup dan serbuk sari banyak 
menumpang di kepala. Saat mengunjungi bunga lain, pollinia menempel di permukaan stigma. Butir serbuk sari 
berkecambah membentuk tabung menembus ovarium dan membuahi ovula (Chandra De et al. 2014).

Pada penyerbukan buatan tanaman induk yang sehat harus dipilih sehingga bisa menghasilkan biji polong 
yang sehat dengan biji yang tak terhitung banyaknya. Pemilihan tetua bergantung pada tujuan berkembang biak 
dan afinitas genetik dari garis keturunan. Pengetahuan tentang kompatibilitas, jumlah kromosom dan keragaan 
tetua sangat penting. Kemampuan tetua yang dikenal untuk mempengaruhi karakter pada keturunannya juga akan 
sangat membantu. Tanaman muda atau semangka muda yang mekar pertama kali tidak boleh dipilih sebagai 
tanaman induk untuk menghasilkan bibit polong. Tanaman yang sangat sehat dan kuat dapat mengandung dua 
sampai tiga biji polong tanpa mempengaruhi kesehatan tanaman secara normal. Persilanganakan berhasil jika dua 
jenis anggrek berbeda secara genetis (Chandra De et al. 2014).

Kegagalan atau abortus sering dapat terjadi karena faktor  inkompatibilitas. Inkompatibilitas dapat terjadi jika 
polen normal dan sel telur mendapat halangan fisiologis yang mencegah terjadinya fertilisasi. Inkompatibilitas 
juga dapat terjadi karena kegagalan tabung polen memasuki stigma, atau tabung polen yang tumbuh lambat 
sehingga tidak mencapai ovul/sel telur atau ovul terlambat untuk diserbuki sehingga akan menjadi layu (Poehlman 
dan Sleper 1995). Penyerbukan merupakan langkah utama dalam pembentukan bibit. Ahlipenyerbukan biologi 
telah menunjukkan bahwa kegagalan penyerbukan dapat terjadi pada semua tahap dalam proses penyebaran dandi 
beberapa tahap yang berbeda. Peningkatan risiko kegagalan penyerbukan dikaitkan dengan serbuk sari yang dikirim 
ke stigma terlalu sedikit, terlalu banyak, terlalu terlambat, dapat terjadi juga karena tercampurkomposisi atau 
kualitas yang terlalu buruk. Hal ini terkait dengan penyerbuk saat merekaterlalu sedikit atau tidak viabel dan saat 
dengan tanaman mereka terlalu terspesialisasi atauterlalu selektif. Hal ini terkait dengan populasi ketika mereka 
terlalu jarang jugakecil jumlahnya atau terlalu seragam secara genetis, dan saat dengan populasi merekaterlalu 
terfragmentasi, secara genetik miskin atau sedang dalam modifikasi cepat. Memahami penyebab kegagalan 
penyerbukan pada tanaman bisa membantu keberhasilan konservasi dan pemulihan tanaman langka, pemeliharaan 
hasil panen, danpemanfaatan sumber daya tanaman liar secara lestari (Wilcock dan  Neiland  2002). 

Kondisi buah dengan umur panen 3.5 bulan,  mulai masak dan berwarna hijau kekuningan pada kulit buah. 
Ukuran buah saat dipanen panjangnya ± 7-8 mm dengan berat buah 0.0408 g (Gambar 5.). Hasil semaian dari buah 
ini juga mengalami kegagalan untuk berkecambah. Media perkecambahan dan mikropropagasi anggrek sering 
dibuat gelap dengan arang aktif karena anggrek tumbuh dengan baik dengan penambahan arang aktif. Robert 
Ernst pada tahun 1970 seorang Profesor Biology dari University of California merupakan orang pertama yang 
menambahkan arang pada media kultur biji. Biji yang diamati dalam keadaan tumbuh baik adalah Paphiopedilum 
dan Phalaenopsis (Arditti dan Krikorian. 1996).
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Gambar 3. Gambar bunga utuh (kiri) dan bunga yang dipotong labelumnya untuk memudahkan penyerbukan

Gambar 4. Bunga setelah diserbuki (kiri) dan buah yang mulai tumbuh (kanan)

Gambar 5. Kondisi buah masak (kiri) dan ukuran buah saat panen (kanan)

 Bernard (dalam Arditti 1984) dalam penelitiannya berusaha untuk menabur benih berbagai macam 
anggrek dengan menginfeksi mereka dengan jamur yang diisolasi dari tanaman induk dan lainnya jenis. Beberapa 
benih berkecambah, ada yang terbunuh, dan dalam beberapa kasus jamur dihambat oleh anggrek. Perkecambahan 
tersebut diinduksi bukan oleh tindakan jamur di dalam embrio, namun oleh produk yang dihasilkan secara 
eksternal pada pencernaan atau disekresikan oleh jamur (Knudson, 1922 dalam Arditti 1984). Memang jamur bisa 
menghancurkan molekul yang lebih besar termasuk polisakarida seperti pati.

KESIMPULAN
Perbanyakan anggrek Corybas pictus dengan biji masih mengalami banyak kendala antara lain inkompatibilitas 

antara polen dan sel telur, serta kesesuaian media perkecambahan yang belum ditemukan.
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ABSTRACT
Strawberry as source of fruits for family and ornamental plants match with “Rumah Pangan Lestari” program 

which was launched by Indonesian Agency for Agricultural Research and Development.  Strawberry breeding for 
sweet and big fruits and interesting flowers are necessary.  The research conducted in Tlekung experiment station 
of Indonesian Citrus and Subtropical Fruits Research Institute from January 2015 to July 2016.  Breeding carried 
out through reciprocal hybridization of Earlibrite (Fragaria x ananassa . Dutch) x Tokii (Fragaria x potentilla) and 
Brastagi (Fragaria x ananassa . Dutch) x Tokii (Fragaria x potentilla).  Observation carried out against vegetative 
and generative characters based on UPOV (2012).  Data were analyzed using descriptive-qualitative analysis.  
Diversity analysis carried out based on factorial analysis axes ½, and cluster analysis carried out based on neighbor 
joining using DARwin 5 software. The results showed that hybridization of commercial strawberries Earlibrite and 
Brastagi (Fragaria x ananassa . Dutch) which have white flowers and Tokii (Fragaria x potentilla) which has red 
flowers was effective to produce ornamental strawberry which has pink flowered.  Fruit size and taste characters of 
Tokii were dominant, so Tokii unsuitable for female parent.  Using Tokii as male parent was effective to produce 
ornamental strawberry which has pink flowered and big and sweet fruits.

Keywords: hybridization, Earlibrite, Brastagi, Tokii, pink-flowered, ornamental strawberry

PENDAHULUAN 
Stroberi (Fragaria x ananassa) merupakan tanaman buah yang cukup populer di masyarakat Indonesia dan 

dunia.  Buah stroberi banyak mengandung senyawa fenolik dan vitamin C, B1, B2, yang bermanfaat bagi kesehatan 
(Hannum, 2004). Selain kaya manfaat, buah stroberi memiliki rasa dan aroma yang khas sehingga disukai oleh 
semua kalangan sebagai buah segar maupun olahan.

Seiring dengan program Rumah Pangan Lestari (RPL) yang dicanangkan oleh Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian, pemanfaatan stroberi sebagai sumber buah keluarga sekaligus sebagai tanaman 
ornamental di halaman rumah cukup bagus.  Stroberi merupakan tanaman perdu yang memiliki bunga dan buah 
yang eksotis dan layak digunakan sebagai tanaman ornamental. Hibrida stroberi dengan bunga berwarna merah 
muda menjadi tanaman perdu perennial yang cukup populer di Cina sebagai tanaman ornamental karena memiliki 
bunga yang bagus dengan florescence yang panjang dan buah yang dapat dimakan (Bentvelsen and Bouw, 2006; 
Mabberley, 2002; Sayegh and Hennerty, 1993).  Tanaman ini dapat digunakan sebagai tanaman penutup (cover 
crop), tanaman pot atau tanaman gantung (Khanizadeh et al., 2002) yang dapat memperindah halaman atau teras 
rumah. (Mabberley, 2002)

Stroberi dengan bunga berwarna merah muda umumnya merupakan hasil persilangan intergenerik antara 
stroberi komersial (Fragaria × ananassa Duch.) yang memiliki bunga berwarna putih dengan kerabat liar 
stroberi yang berwarna ungu atau merah (Potentilla palustris (L.) Scop.) (Mabberley, 2002).  Beberapa kultivar 
stroberi ornamental dengan Bunga berwarna merah muda telah dihasilkan pada dua dekade terakhir, di antaranya 
ialah ‘Roman’, ‘Pikan’, ‘Merlan’, ‘Viva  Rosa’, ‘Tarpan’, ‘Tristan’ ‘Toscana’ (Bentvelsen and Bouw, 2006), 
‘Pink Panda’, ‘Lipstick’, ‘Red Ruby’, ‘Serenata’, ‘Rosalyne’, ‘Rosseberry’(Khanizadeh et al., 2002), ‘Tarpan’, 
‘Tristan’, ‘Roman’, ‘Pikan’ and ‘Merlan’ ‘Rosana’, ‘Pink Panther’, ‘Viva Rosa’, ‘Wild Fire’, and ‘Pretty in Pink’ 
(Kuznetsova et al., 2009). 

Di Indonesia, sebanyak 23 kultivar stroberi telah dibudidayakan dan tersebar di sepuluh propinsi, yaitu 
Sumatra Utara (21 Ha), Sumatra Barat (5 Ha), Bengkulu (7 Ha), Jawa Barat (536 Ha), Jawa tengah (29 Ha), 
Jawa Timur (46 Ha), Bali (104 Ha), Nusa Tenggara Barat (18 Ha), Nusa Tenggara Timur (4 Ha) dan Sulawesi 
Selatan (17 Ha).  Luas areal pertanaman stroberi tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 5,64 persen dari 
tahun sebelumnya (Dirjen Hortikultura, 2015).  Di antara 23 Kultivar stroberi tersebut ada satu kultivar yang 
memiliki bunga berwarna merah muda gelap (dark pink), yaitu kultivar Tokii yang diduga merupakan hibrida 
antara Fragaria x ananassa. Dutch dan Potentilla palustris (L.) Scop sisanya berwarna putih.  Namun demikian, 
kultivar stroberi yang telah tersebar luas di Indonesia hanya yang berbunga putih karena buah kultivar Tokii 
umumnya asam dan berukuran kecil.  
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Berdasarkan fenomena tersebut di atas, persilangan antara stroberi komersial (Fragaria x ananassa. Dutch) 
yaitu kultivar Earlibrite dan Brastagi dengan kultivar Tokii (Fragaria x potentilla) bertujuan untuk mendapatkan 
varietas unggul baru stroberi yang memiliki bunga berwarna merah muda dengan kualitas buah yang baik.  Varietas 
unggul baru yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan sebagai tanaman stroberi ornamental dengan buah yang 
dapat dikonsumsi. 

BAHAN DAN METODE
Materi yang digunakan dalam penelitian adalah tanaman stoberi Earlibrite (Fragaria x ananassa. Dutch), 

Brastagi (Fragaria x ananassa. Dutch) dan Tokii (Fragaria x Potentilla).  Penelitian dilaksanakan di Kebun 
Percobaan Tlekung – Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (±950 m dpl) mulai Bulan Januari 
2015 sampai Juli 2016. 

Persilangan dilakukan secara resiprok antara varietas Earlibrite vs Tokii dan varietas Brastagi vs Tokii.  Buah 
hasil perilangan diembryo rescue.  Planlet yang dihasilkan melalui embryo rescue diaklimatisasi, direplanting 
dan dipelihara dalam polybag ukuran 5 kg di dalam rumah kasa hingga berbuah.  Pengamatan dilakukan terhadap 
karakter pertumbuhan vegetatif (vigoritas dan habitus tanaman, karakter daun) dan generatif (karakter bunga dan 
buah sesuai dengan panduan karakterisasi UPOV (2012).  Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-
kuantitatif. Analisis keragaman dilakukan dengan berdasarkan  analisis klaster dilakukan berdasarkan neighbor 
joining.  Kedua analisis tersebut dilakukan dengan bantuan software DARwin 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Persilangan antara resiprok antara kultivar Earlibrite dengan Tokii dan Brastagi dengan Tokii memberikan 

respon yang berbeda.  Persilangan resiprok antara kultivar Earlibrite dengan Tokii hanya menghasilkan keturunan 
F1 sebanyak 9 tanaman dengan kultivar Earlibrite sebagai tetua betina.  Sebaliknya persilangan resiprok antara 
kutivar Brastagi dengan Tokii hanya menghasilkan keturunan F1 denga kultivar Tokii sebagai tetua betinanya 
dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu sebanyak 84 tanaman.  Pada persilangan Brastagi x Tokii dan Tokii x 
Earlibrite, tanaman mampu menghasilkan buah dan biji, namun biji yang dihasilkan tersebut gagal beregenerasi 
menjadi tanaman.  Kegagalan regenerasi biji menjadi tanaman disebabkan oleh viabilitas benih yang rendah sebagai 
akibat kompatibilitas persilangan yang rendah.  Pada beberapa kasus, persilangan intergenerik menghasilkan benih 
yang gagal tumbuh atau mengalami kematian pada fase awal pertumbuhannya (Sayegh and Hennerty, 1993).  
Tingkat ploidi dari spesies tanaman stroberi yang berbeda  dari diploid, tetratploid, hexaploid dan octoploid dapat 
menimbulkan inkompatibilitas (Hancock 1999).  Sebagai contoh untuk menyilangkan tanaman diploid dengan 
octoploid maka perlu dilakukan induksi ploidi pada spesies diploidnya menggunankan kolkisin untuk mengatasi 
terjadinya sterilitas pada tanaman F1 (Ahmadi et al, 1992). Resiko kematian embrio dapat diturunkan melalui 
teknik embryo rescue.  Teknik embryo rescue terbukti dapat mencegah terjadinya kematian aembrio pada awal 
fase pertumbuhannya (Guo et al., 2011; Yamashita et al., 1993).

Pada penelitiana ini, hasil persilangan antara stroberi Earlibrite x Tokii dan Tokii x Bratagi menghasilkan 
tanaman dengan warna bunga yang beragam mulai purple-pink, pink, light pink dan putih (Gambar 1).  Pada 
karakter bunga tampak bahwa tidak ada dominansi salah satu tetua.  Karakter bunga pada keturunan F1 merupakan 
perpaduan karakter kedua tetuanya.  Secara umum, karakter bunga pada tanaman F1 berwarna pink dan layak 
dijadikan sebagai tanaman ornamental.
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Gambar 1.  Variasi bentuk dan warna bunga hasil persilangan antara stroberi Earlibrite x Tokii (atas) dan Tokii x 
Brastagi (bawah)

Pada karakter postur tanaman, vigor tanaman, kerapatan tajuk, ukuran buah, bentuk buah dan warna buah 
pada tanaman hasil persilangan antara stroberi Earlibrite x Tokii dan Tokii x Brastagi memiliki keragaman yang 
tinggi.  Tanaman F1 tidak selalu memiliki karakter yang sama dengan induknya (Tabel 1 dan 2).  Kultivar stroberi 
yang ada sekarang ini dan diperlihara secara komersil statusnya dalam keadaan heterozigot (Miller et al, 1990) 
oleh karena itu setiap benih yang dihasilkan dari hibridisasi antar  individu yang heterozigos akan menghasilkan 
variasi yang luas (Scott et al, 1975).

Buah yang dihasilkan dari tanaman hasil persilangan antara kultivar Earlibrite x Tokii memiliki bobot buah 
berkisar antara 1,79 – 10,9 g/buah, sedangkan hasil persilangan antara Tokii x Brastagi berkisar antara 1,71 – 
9,12 g/buah.  Hasil rerata karakter buah, sebanyak enam tanaman dari sembilan tanaman F1 hasil persilangan 
antara kultivar Earlibrite x Tokii memiliki buah dengan bobot buah rata-rata lebih besar dari 5 g/buah dengan rasa 
manis sedangkan pada tanaman hasil persilangan antara Tokii x Brastagi hanya 9 tanaman dari 84 tanaman yag 
dihasilkan.  Pada karakter ukuran buah dan rasa, karakter Tokii mendominasi jika digunakan sebagai tetua betina.  
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat maternal effect pada karakter buah.  Maternal effect ialah pengaruh induk 
betina terhadap fenotipe turunannya melalui mekanisme yang berbeda dengan informasi genetik yang dibawa 
dalam kromosom inti (Weiner et al., 1997).  Informasi genetik yang diturunkan secara maternal terdapat di dalam 
sitoplasma.  Pada kondisi ini, semua keturunan dari induk betina yang sama akan memiliki gen ekstra kromosom 
yang sama, kecuali jika terjadi mutasi.  Pada tanaman stroberi, kontribusi gen sitoplasma terhadap pemuliaan 
tanaman stroberi belum ditemukan (Dale and Sjulin, 1990).
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Tabel 1. Keragaman karakter tanaman Earlibrite, Tokii dan turunan F1-nya

No Karakter Earlibrite Tokii Earlibrite X Tokii 

1 Postur tegak agak tegak
11% tegak
89% agak tegak
0% menyebar

2 Vigor kuat kuat
0% lemah
33% sedang
67% kuat

3 Kerapatan tajuk medium rapat
0% jarang
33% medium
67% rapat

4 Ukuran daun besar kecil
0% kecil
89% sedang
11% besar

5
Perbandingan 
panjang terhadap 
lebar buah

sedikit lebih 
panjang

sedikit lebih 
panjang

0% sedikit lebih 
pendek

33% sama panjang

67% sedikit lebih 
panjang

0% jauh lebih panjang

6 Ukuran buah besar kecil

33% sangat kecil
11% kecil
0% sedang
56% besar

7 Bentuk buah kerucut layang-layang

44% kerucut
0% bulat telur
0% silindris
56% layang-layang
0% bulat gepeng
0% bulat

8 Warna buah merah sedang merah sedang
56% merah orange
33% merah sedang
11% merah tua

Tabel 2.  Keragaman karakter tanaman Tokii, Brastagi dan turunan F1-nya

No Karakter Tokii Brastagi Tokii X Brastagi

1 Postur agak tegak agak tegak
12% Tegak
62% agak tegak
26% Menyebar

2 Vigor kuat sedang
15% Lemah
50% Sedang
35% Kuat

3 Kerapatan tajuk rapat medium
14% Jarang
49% Medium
37% Rapat

4 Ukuran daun kecil besar
16% Kecil
66% Sedang
18% Besar
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No Karakter Tokii Brastagi Tokii X Brastagi

5
Perbandingan 

panjang terhadap 
lebar buah

sedikit lebih 
panjang

sedikit lebih 
panjang

12% sedikit lebih 
pendek

15% sama panjang

72% sedikit lebih 
panjang

1% jauh lebih panjang

6 Ukuran buah kecil besar

65% sangat kecil
14% Kecil
12% Sedang
9% Besar

7 Bentuk buah Laying-layang kerucut

55% Kerucut
18% bulat telur
7% Silindris
12% layang-layang
4% bulat gepeng
4% Bulat

8 Warna buah merah sedang merah sedang
80% merah orange
18% merah sedang
2% merah tua

Gambar 2.   Keragaman karakter buah hasil persilangan antara stroberi Earlibrite x Tokii (atas) dan Tokii x 
Brastagi (bawah)

Hasil pengelompokan (clustering) dengan neighbor joining pada software DARwin 5 (Gambar 3) menunjukkan 
bahwa keragaman morfologi tanaman stroberi hasil persilangan antara kultivar Earlibrite dan Brastagi tinggi.  
Tanaman F1 hanya beberapa yang berkemompok dengan induknya.  Sebagian besar tanaman F1 membentuk 
kelompok sendiri di luar kelompok induknya.  Hal ini menunjukkan bahwa tanaman F1 memiliki karakter yang 
berbeda dengan induknya.  Hasil scorring berdasarkan pengelompokantersebut menunjukkan bahwa koefisien 
keragaman tanaman F1 hasil persilangan Early Brite x Tokii adalah antara 0,25 sampai 0,74 dengan keragaman 
antar tetuanya sebesar 0,52, sedangkan persilangan Tokii x Brastagi adalah antara 0,11– 0,78 dengan keragaman 
antar tetuanya sebesar 0,56.

Tabel 2.  Keragaman karakter tanaman Tokii, Brastagi dan turunan F1-nya (lanjutan)
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Gambar 3.  Hasil pengelompokan (clustering) karakter morfologi tanaman F1 hasil persilangan antara kultivar 
Earlibrite dan Brastagi stroberi Earlibrite x Tokii (kiri) dan Tokii x Brastagi (kanan)

Hasil analisis faktorial menggunakan software DARwin 5 (terhadap keseluruhan karakter yang diamati 
(Gambar 4) menunjukkan bahwa tanaman F1 tersebar di semua kuadran.  Penyebaran tanaman F1 pada semua 
kuadran juga menunjukkan bahwa tanaman F1 memiliki keragaman yang tinggi.  Sebaran keragaman yang tinggi 
menunjukkan bahwa persilangan yang dilakukan telah efektif untuk menghasilkan varietas baru.

Gambar 4.   Hasil Factorian Analysis Axes 1/2  karakter morfologi tanaman F1 hasil persilangan antara kultivar 
Earlibrite dan Brastagi stroberi Earlibrite x Tokii (kiri) dan Tokii x Brastagi (kanan)

KESIMPULAN
1. Persilangan antara stroberi varietas komersial (Fragaria x ananassa . Dutch) dengan Tokii (Fragaris x 

potentilla) efektif untuk mendapatkan tanaman stroberi ornamental dengan bunga berwarna merah muda.
2. Karakter ukuran buah yang kecil dan rasa asam pada varietas Tokii bersifat dominan sehigga tidak cocok 

digunakan sebagai tetua betina.
Penggunaan varietas Tokii sebagai tetua jantan  efektif untuk mendapatkan tanaman stroberi ornamental 

dengan bunga berwarna merah muda dan buah yang berukuran besar dan manis.
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ABSTRACT
Cibodas Botanic Gardens-LIPI, is conducting a study in an effort to improve the quality of compost produced 

at Cibodas Botanic Gardens. One of them is to test the quality of compost using a variety of compost decomposer 
(Katalek and Promi Brand) and the use of compost add-on (functional microbes Katalek Brand). Experimental was 
conducted by using compost as a medium for planting of ornamental plants Pachira aquatika Aubl. Pachira aquatic 
is one of collection plants of Cibodas Botanic Gardens which has the potential as an ornamental plant, in addition 
to the leaves and seeds can also be consumed and potential as a biopharmaca plant. The experimental design used a 
randomized block design (RAK). The experimental treatment was to compare the soil medium as control, compost 
with Promi decomposer, compost with Katalek decomposer, compost with Promi decomposer and compost add-on 
and compost with Katalek decomposer and compost add-on, which is repeated 5 times. Variable tested consists 
of height growth, leaf number, and stem diameter of pachira aquatika. Data were analyzed by univariate analysis 
of varience (ANOVA) at α = 0.05 level to know the effect of treatment which gave significant to the observed 
response variable. While the effect of a meaningful treatment, then tested with Duncan test. The results showed 
that compost media treatment had significant effect only on high growth. The best growth of Pachira aquatika 
seedlings was shown in the compost treatment with Katalek decomposer and compost add-on.

Keywords: compost add-on, compost decomposer, growth of seedling, medium for planting, ornamental plant.

PENDAHULUAN
Unit Kompos Kebun Raya Cibodas (KRC)-LIPI sedang melakukan program pengembangan produksi kompos 

melalui kegiatan perbaikan kualitas dan kuantitas kompos yang diproduksinya. Peningkatan kualitas kompos 
dilakukan dengan upaya percobaan terhadap metode pengomposan, sehingga diperoleh metode terbaik yang dapat 
menghasilkan kualitas kompos terbaik. Pada Tahun 2016 telah dilakukan percobaan metode pengomposan dengan 
menggunakan agen perombak kompos yang berbeda (merek Katalek dan Promi) dan pemberian pengaya mikroba 
dari merek Katalek. 

Metode pengomposan dengan menggunakan perombak Promi berbeda dengan penggunaan perombak 
Katalek. Pada tahap fermentasi kompos yang menggunaan perombak katalek tumpukan kompos perlu dibalik 
sesuai perubahan suhu dan kelembaban tumpukan kompos agar proses fermentasi berjalan cepat. Namun, pada 
fermentasi kompos yang menggunakan perombak Promi berdasarkan petunjuk penggunaannya tidak perlu dilakukan 
pembalikan tumpukan kompos. Hal ini dianggap lebih efisien karena akan menghemat tenaga untuk membalik 
tumpukan kompos. Menentukan kualitas kompos tidak hanya tergantung pada uji analisis di laboratorium, tetapi 
dapat dilakukan juga dengan pengujian biologi (bioassay) (Isroi, 2008). Dari uji biologi ini dapat diketahui sejauh 
mana kualitas kompos yang diproduksikan dapat mendukung pertumbuhan tanaman.

Pachira aquatika Aubl. adalah salah satu koleksi tumbuhan BKT Kebun Raya Cibodas yang memiliki potensi 
digunakan sebagai tanaman hias. Pachira aquatika merupakan tanaman dari suku Malvaceae yang penyebarannya 
meliputi Mexico dan Asian Selatan. Pachira Aquatika dikenal sebagai “Money Tree” atau tanaman keberuntung 
oleh Etnis Cina, yang dianggap dapat mendatangkan rejeki jika disimpan di dalam rumah. Wickens (1995) 
mengungkapkan potensi-potensi dari tanaman ini yaitu: 

1. Minyak dari bagian biji dapat berpotensi sebagai bahan pembuatan sabun.
2. Daun dan bunga muda dimakan sebagai sayuran. 
3. Kayu berwarna putih dan lembut, berpotensi sebagai bahan pembuatan kertas, karena menghasilkan pasta 

selulosa 36%. 
4. Kulit kayu berpotensi sebagai bahan dempul dan mengencangkan gigi serta sebagai bahan pewarna merah 

gelap. 
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5. Kulit kayu berpotensi juga untuk mengobati keluhan perut dan sakit kepala sementara tisane dari kulit kayu 
yang direbus digunakan untuk tonik darah. 

6. Tanaman cocok ditanam sebagai pagar hidup dan pepohonan jalanan, juga ditanam sebagai spesies hias. 
Paiva et.al. (2013) yang menguji potensi tanaman Pachira aquatika sebagai anti jamur yang dapat dimanfaatkan 

untuk memproteksi tanaman dari jamur pathogen. Tanaman ini memiliki banyak potensi untuk dimanfaat dalam 
banyak bidang (industry, pangan, biofarmaka). 

Pada kajian pengujian bioassay kompos KRC maka digunakan Pachira aquatika (Gambar 1) sebagai tanaman 
indikator selama masa pembibitan. Harapan yang ingin dicapai adalah diperolehnya bibit Pachira aquatika yang 
berkualitas dengan pertumbuhan yang terbaik selama pembibitan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan 
dapat memberikan informasi mengenai jenis media kompos KRC terbaik yang dapat digunakan sebagai media 
pertumbuhan bibit koleksi di KRC.

Gambar 1. Koleksi Pachira aquatika Aubl. di Vak IV C nomor koleksi 64 Kebun Raya Cibodas.

BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah: Tanah (kontrol), Kompos yang menggunakan perombak 

Merek Katalek, kompos yang menggunakan perombak Merek Promi, pengaya Kompos Merek Katalek, biji 
Pachira aquatika yang diambil dari Vak IV.C Kebun Koleksi KRC, polybag kapasitas 5 Kg, label, dan alat tulis. 

Percobaan dirancang dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan menguji 7 perlakuan 
kompos terhadap tanaman sawi yang diulang sebanyak 4 kali. Perlakuan terdiri dari A = Tanah (Kontrol), B = 
media kompos dengan perombak Katalek, C = Media Kompos dengan perombak Katalek dan Pengaya kompos, 
D = media kompos dengan perombak Promi, E = media kompos dengan perombak Promi dan pengaya Kompos 
yang diulang sebanyak 5 kali. Pengamatan dilakukan terhadap variable pertumbuhan bibit Pachira Aquatika yaitu: 
pengukuran tinggi tanaman, jumlah daun, dan panjang akar. 

Data dianalisis dengan sidik ragam univarian (ANOVA) pada taraf α= 0.05 untuk mengetahui apakah 
perlakuan memberikan efek bermakna terhadap variabel respons yang diamati. Apabila efek perlakuan tersebut 
bermakna, maka dilanjutkan dengan uji Duncan (Gomez dan Gomez, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses pembuatan kompos berjalan selama 30 hari dengan 7 hari pendinginan sebelum aplikasi sebagai media 

tanam. Hasil pengamatan suhu selama fermentasi kompos disajikan pada gambar 2. Suhu puncak fermentasi untuk 
proses kedua pengomposan adalah 430C, fermentasi tidak mencapai suhu 500C diduga karena faktor lingkungan 
di tempat pengomposan yang relative dingin dan basah, karena berada di ketinggian ±1211 mdpl. Pada kompos 
yang menggunakan perombak Merek Katalek suhu tertinggi dicapai pada hari ke 9 dan menurun kembali pada hari 
ke 15. Pada pengomposan yang menggunakan Merek Promi suhu tertinggi dicapai pada ke 10 dan menurun pada 
hari ke 11. Kedua proses pengomposan mencapai suhu ruang pada hari ke 30, dan dari penampakan visual sudah 
memperlihatkan ciri-ciri pengomposan yang matang yaitu warna yang menghitam dan tidak berbau. Selanjutnya 
kedua kompos dibagi menjadi dua bagian, satu bagian dari masing-masing kompos tersebut selanjutnya diberi 
tambahan pengkaya Merek Katalek.
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Gambar 2. Proses fermentasi kompos yang menggunakan Merek Perombak Promi dan Perombak Katalek

Hasil analisis terhadap kadar unsur hara makro nitrogen (N), Fospat (P) dan Kaliun (K), serta populasi bakteri 
penambat N non simbiotik Azotobacter sp pada media kompos untuk pembibitan Pachira aquatika ditunjukkan 
pada Tabel 1. Kadar N, P, K tertinggi ditunjukkan pada media kompos dengan perombak Merek Promi dengan 
pengaya kompos, sedangkan populasi bakteri Azotobacter sp tertinggi ditunjukkan oleh media kompos yang 
menggunakan perombak Merek Katalek dengan pengaya kompos. Hasil analisis terhadap ketersediaan unsur hara 
makro tanah di kawasan KRC disajikan pada Tabel 2, yang secara umum menunjukkan hasil yang rendah, hal ini 
diduga karena pengaruh pH tanah yang masam sehingga ketersediann unsur haranya rendah.

Tabel 1. Hasil analisis terhadap media kompos yang diproduksi KRC

Perlakuan media
Parameter Uji

N Total (%) P2O5 (%) K2O (%) Bakteri Azotobacter sp
(CFU/gr)

Kompos dengan perombak Promi 1.77 0.41 0.67 6.0x105

Kompos dengan perombak Katalek 1.42 0.30 0.38 3.8x105

Kompos dengan perombak Promi 
dan pengaya mikroba 1.84 0.47 0.97 4.6x105

Kompos dengan perombak Katalek 
dan pengaya Kompos 1.53 0.40 0.60 7.6x105

Keterangan: Hasil uji laboratorium: Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman, UNPAD (2016).

Tabel 2. Hasil analisis unsur hara pada tanah di Kawasan Kebun Raya Cibodas

No Kriteria Nilai Status
1 pH 5.1 Masam
2 N total (%) 0.23 Sedang
3 P2O5 (ppm) 9.5 Sangat rendah
4 K2O (%) 12 Rendah

Keterangan: Hasil uji laboratorium: Instalasi Laboratorium Kimia Balai Penelitian Tanah, 2010.

Hasil pengamatan pertumbuhan tinggi bibit Pachira aquatika selama 28 Minggu Setelah Tanam (MST) 
disajikan pada Gambar 2. Secara umum pertumbuhan terbaik yang menghasilkan tinggi bibit Pachira aquatika 
tertinggi ditunjukan oleh perlakuan media kompos yang menggunakan perombak Merek Katalek dan pengaya 
kompos yaitu sebesar 40.6 cm, dan terendah ditunjukkan oleh media kontol (Tanah) yaitu sebesar 24.82 cm.
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Gambar 3. Pertumbuhan Tinggi Pachira aquatia Aubl. selama 12 MST

Hasil analisis statistik terhadap pertumbuhan bibit Pachira aquatika disajikan pada Tabel 3. Hasil menunjukkan 
bahwa perlakuan media memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan bibit Pachira aquatika. Setiap 
perlakuan media memberikan hasil yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya dan hasil terbaik ditunjukkan 
oleh media kompos yang menggunakan perombak merek katalek dengan pengaya Katalek. 

Tabel 3. Pertumbuhan tinggi (cm) bibit Pachira aquatika pada 28 MST

No Perlakuan
Ulangan

Rata-rata (cm)
1 2 3 4 5

1 Kontrol 25.50 30.60 25.00 22.00 21.00 24.82 a
2 Kompos dengan 

perobambak Promi
35.50 27.70 37.10 32.50 51.00 36.76 b

3 Kompos dengan 
perobambak Katalek

46.50 30.50 38.50 33.00 21.70 34.04 c

4 Kompos dengan 
perombak Promi dan 
Pengaya Katalek

42.50 41.50 45.00 31.50 31.00 38.3 d

5 Kompos dengan 
perombak Katalek dan 
Pengaya Katalek

45.50 50.00 31.50 38.00 38.00 40.6 e

 
Analisis Varian

Fh F.05 F.01  
3.34* 3.01 4.77

Keterangan: angka yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama adalah berbeda nyata menurut uji lanjut duncan 
pada taraf 5%. *) menunjukkan bahwa nilai analisis varian bernilai signifikan pada α= 0.05. **) menunjukkan 
nilai analisis sangat signifikan pada α= 0.05 

Perlakuan media kompos pada pembibitan Pachira aquatika tidak memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah 
daun (Tabel 4) pada analisis statistik. Namun secara umum jumlah daun bibit Pachira aquatika yang ditanam pada 
media kompos memiliki jumlah daun diatas jumlah daun pada media kontrol (tanah). Hal ini diduga karena media 
kompos memiliki unsur hara yang lebih baik untuk menunjang pertumbuhan bibit Pachira aquatika, selain karena 
kandungan unsur haranya media kompos namun karena media kompos mengandung mikroba fungsional yang 
menguntungkan tanaman. Jumlah daun terbanyak ditunjukkan oleh perlakuan media kompos dengan perombak 
Merek Katalek dengan pengaya Katalek yaitu sebanyak 48 helai daun, sedangkan pada perlakuan kontrol yang 
memiliki jumlah terendah hanya mengahasilkan 31 helai daun (hasil pembulatan rata-rata). 

Tabel 4. Jumlah daun (helai) bibit Pachira aquatika pada 28 MST
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No Perlakuan
Ulangan Rata-rata 

(helai)1 2 3 4 5
1 Kontrol 23.00 60.00 28.00 23.00 20.00 30.80
2 Kompos dengan perobambak 

Promi
30.00 25.00 26.00 32.00 43.00 31.20

3 Kompos dengan perobambak 
Katalek

35.00 32.00 58.00 30.00 23.00 35.60

4 Kompos dengan perombak 
Promi dan Pengaya Katalek

38.00 37.00 30.00 35.00 20.00 32.00

5 Kompos dengan perombak 
Katalek dan Pengaya Katalek

45.00 30.00 75.00 60.00 30.00 48.00

 
 

Analisis Varian
  Fh F.05 F.01  
  1.36 3.01 4.77  

Keterangan:  angka yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama adalah berbeda nyata menurut uji 
lanjut duncan pada taraf 5%. *) menunjukkan bahwa nilai analisis varian bernilai signifikan pada 
α = 0.05. **) menunjukkan nilai analisis sangat signifikan pada α= 0.05. 

Perlakuan media kompos terhadap besar diameter batang bibit Pachira aquatika pada hasil analisis statistic 
menunjukan pengaruh yang tidak nyata (Tabel 5). Secara umum perlakuan bibit Pachira aquatika yang ditanam 
pada media kompos menunjukkan besar diameter batang yang lebih besar daripada diameter batang pada bibit 
Pachira aquatika yang ditumbuhkan pada media Kontrol (Tanah).

Tabel 5. Diameter Batang (cm) Bibit Pachira aquatika pada 28 MST

No Perlakuan
Ulangan

Rata-rata
1 2 3 4 5

1 Kontrol 7.50 13.50 6.00 6.00 7.00 8.00
2 Kompos dengan perobambak 

Promi
7.00 8.00 9.00 8.00 11.00 8.60

3 Kompos dengan perobambak 
Katalek

12.00 7.90 11.00 12.00 7.50 10.08

4 Kompos dengan perombak 
Promi dan Pengaya Katalek

10.00 9.00 11.00 8.00 9.00 9.40

5 Kompos dengan perombak 
Katalek dan Pengaya Katalek

11.00 11.00 11.00 13.00 9.50 11.10

 
 Analisis Varian

  Fh F.05 F.01  
   1.55 3.01 4.77  

Keterangan: angka yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama adalah berbeda nyata menurut uji 
lanjut duncan pada taraf 5%. *) menunjukkan bahwa nilai analisis varian bernilai signifikan pada 
α = 0.05. **) menunjukkan nilai analisis sangat signifikan pada α= 0.05. 

Pada berbagai parameter pertumbuhan bibit Pachira aquatika yang diamati hasil menunujukkan bahwa 
media kompos dengan perombak Merek Katalek dengan pengaya Katalek cenderung memberikan hasil yang 
terbaik. Berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap media kompos yang menggunakan perombak Merek 
Katalek dengan pengaya Katalek menunjukkan bahwa media tersebut memiliki populasi bakteri Azotobacter 
sptertinggi (Tabel 1). Hal ini diduga menjadi penyebab lebih baiknya pertumbuhan bibit Pachira aquatika karena 
adanya peran bakteri Azotobacter sp yang menguntungkan pertumbuhan bibit Pachira aquatika. Penambahan 
pengaya pada kompos bertujuan untuk meningkatkan popupasi mikroba pada media tanam. Mikroba fungsional 
memberikan keuntungan pada pertumbuhan tanaman. Hal ini sejalan dengan pendapat Firmansyah et.al. (2015) 
yang menyatakan bahwa mikroba yang menguntungkan memiliki peran penting dalam penyediaan unsur hara dan 
juga sebagai sumber bahan organik, Pendapat lain juga dikatakan oleh Suwardi et.al. (2015) yang menyatakan 
bahwa pemanfaatan mikroba dapat mempercepat dekomposisi dan kelarutan hara yang berasal dari bahan organik. 
Kompos selain sebagai media tanam juga dapat digunakan sebagai pupuk organik seperti pendapat Novizan 
(2005) yang menyatakan bahwa manfaat pupuk organik kompos adalah menyediakan unsur hara makro dan 
mikro, mengandung asam humat (humus) yang mampu meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, meningkatkan 
aktivitas mikroba tanah.
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Gambar 4.  Bibit Pachira aquatika dari kiri: media tanah, media kompos Promi, media Katalek, media promi 

dan pengaya Katalek, dan media Katalek dengan pengaya Katalek pada 24 MST

Pengkaya kompos merek Katalek yang digunakan pada perlakuan mengandung 7.6x106 CFU bakteri 
Azotobacter sp. Pemberian bakteri Azotobacter sp pada media tanam memperbesar kemungkinan meningkatnya 
ketersediaan N karena peran bakteri tersebutt dalam membantu penyediaan hara tanaman yaitu sebagai penambat 
N (Widyawati, et.al., 2014). Azotobacter sp juga dapat menghasilkan indole acetic acid (IAA) (Isminarni et al., 
2007) yang berguna merangsang pertumbuhan akar melalui pertambahan panjang atau luas permukaan, sehingga 
akar mampu mengikat air dan menambah bobot basah (Razie dan Anas, 2005). Pemberian pengaya kompos diduga 
memberikan kondisi kesuburan yang lebih baik untuk menunjang pertumbuhan bibit Pachira aquatika (Gambar 
3). Oleh karena itu media tanam bibit dari bahan kompos yang ditambah bahan pengaya dapat juga menjadi 
agen pensuplay unsur hara bagi bibit tanaman, sehingga dapat menunjang pertumbuhan tanaman yang lebih baik 
dibandingkan dengan media lainnya. 

KESIMPULAN
Perlakuan media kompos pada pembibitan Pachira aquatika menunjukan hasil yang baik dalam menunjang 

pertumbuhan bibit Pachira aquatika selam 28 MST. Perlakuan media kompos yang menggunakan perombak 
Merek Katalek dengan pengaya katalek secara umum memberikan kualitas pertumbuhan bibit yang terbaik 
dengan menghasilkan timggi bibit sebesar 40.6 cm, 48 helai daun dan besar diameter batang sebesar 11.10 cm 
dibandingkan dengan perlakuan lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH
Artikel ini merupakan bagian luaran dari kegiatan In House Rasearch mengenai “Pengembangan Kompos di 

Kebun Raya Cibodas” yang di danai oleh BKT Kebun Raya Cibodas TA. 2016. Penulis menyampaikan terimakasih 
kepada Kepala BKT Kebun Raya Cibodas Bapak Agus Suhatman, M.P. atas kepercayaan yang telah diberikan dan 
kepada seluruh staf pegawai Unit Pengelola Kompos serta kepada tenaga lapangan Daseng Ahmad S. dan Nijar 
yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal
Firmansyah, I, Liferdi, Khairiroyatun, dan Yufdy. 2015. Pertumbuhan dan Hasil Bawang Merah dengan Aplikasi 

Pupuk Organik dan Pupuk Hayati pada Tanah Alluvial. J. Hort. 25(2): 133-141.
Isminarni, F., S. Wedhastri, J. Widada, B.H. Purwanto. 2007. Penambatan nitrogen dan penghasilan indol asam 

asetat oleh isolat-isolat Azotobacter pada pH rendah dan aluminium tinggi. J. Ilmu Tanah dan Lingkungan. 
7:23-30.

Razie, F., I. Anas. 2005. Potensi Azotobacter spp. (dari lahan pasang surut Kalimantan Selatan) dalam menghasilkan 
indole acetic acid (IAA). J. Tanah dan Lingkungan 7:35-39 

Suwardi, Sopha, Yufdy. 2015. Efektivitas pengelolaan Pupuk Organik, NPK, dan Pupuk Hayati terhadap 
Pertumbuhan dan Hasil Bawang Merah. J. Hort. 25(3) 208-221.

Widyawati, Ida, Sugiyanta, ahmad junaedi, dan Rahayu Widyastuti. 2014. Peran Bakteri Penambat Nitrogen untuk 
Mengurangi Dosis Pupuk Nitrogen Anorganik pada Padi Sawah. J.Aron.Indonesia 42(2)96-102.



397Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Pembibitan Tanaman Hias Pachira aquatika Aubl.Pada Media Kompos di Kebun Raya Cibodas

Buku
Gomez, K.A. dan Gomez, A.A., (1995), Prosedur Statistik untuk Penelitian Pertanian, Terjemahan: Endang 

Sjamsuddin dan Justika S. Baharsjah, UI Press, Jakarta.
Novizan, 2007. Petunjuk Pemupukan yang Efektif. Agromedia. Jakarta.
Wickens, G.E. 1995. Non-Wood Forest Products 5: Edible Nuts. Food and Agriculture Organization of the United 

Nations. Rome.

Prosiding
Paiva, Ana Luzia, IIka Maria Vasconcelos, Jose Tedeu Abreu Oliveira. 2013. Purification, Characterization and 

Antifungal Activity of LPA a Lectin from Pachira aquatika Seeds: Their Possible Role in Plant Defence. 
Poster Prentation, from 5th Congress of the Brazilizn Biotecnology Society (SBBIOTEC) 10-14 November 
2013. Brazil.





Pembungaan Vernonia amygdalina Delile Koleksi Kebun Raya Cibodas, 
Jawa Barat

Intani Quarta Lailaty* dan Ainun Nadhifah
Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Jl. Kebun Raya Cibodas, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat 43253
*Emailkorespondensi: intani.quarta.lailaty@lipi.go.id

ABSTRACT
Vernonia amygdalina Delile (Asteraceae) is one of introduced plants that became the collection of Cibodas 

Botanical Garden (CBG). This plant is widely used as medical materials, insecticides, fuel, insulin, and food. In this 
paper will be presented information about the flowering and fruiting period of V. amygdalina collection of CBG 
during 2011 to 2015. Flowering data in the form of flower buds until the ripe fruit obtained from the Registration 
Unit of CBG. The data were grouped into 5 classes based on the percentage of the presence of flowers and fruit. 
In addition, secondary data are used in the form of climatological data, including air temperature, humidity, wind 
speed, rainfall and measured solar radiation from CBG’s Weather Station. Data for 2011-2012 indicated that 
the budding period starts from May to November and flowers bloomed from June to November. Young fruit 
was produced from 2011 in August to December and old fruits appearedto starting in 2012 on January, August, 
November, and December. While in 2013 to 2015, data indicated that the budding period until blossom and young 
to old fruit occured throughout the year from January to December. Environmental parameters that changed from 
year to year has affected the flowering of V. amygdalina in KRC.

Keywords: Asteraceae, flowering time, Cibodas Botanical Garden, Vernonia amygdalina Delile, bitter leaf

PENDAHULUAN
Vernonia amygdalina Delile merupakan spesies yang banyak dimanfaatkan dalam dunia medis maupun 

farmasi. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa jenis tumbuhan ini berpotensi sebagai antibakteri, antifungi, 
antiplasmodial, antikanker, anti-inflamasi, antidiabetes, antioksidan dan liver protective (Yeap et al., 2010; Cos et 
al., 2002; Ogbebor et al., 2007; Anderson et al., 2000; Izevbigie et al., 2004; Ayoola et al., 2008). Senyawa yang 
telah dilaporkan terkandung dalam tumbuhan ini, antara lain steroid glucocide, vernolide, sesquiterpene lactone, 
vernodalin, vernolepin, vernodalol, vernolepin, vernomenin, 1,2,3,15,11,13,2’,3’-octahydrovernodalin, dan lain-
lain (Yeap et al., 2010; Huffman et al., 1993; Erasto et al., 2006). Menurut Yeap et al. (2010), terdapat metabolit 
sekunder lain yang ditemukan dalam ekstrak daun V. amygdalina, seperti gula reduksi, polifenol, terpenoid, 
saponin, alkaloid, cardiac glycosides, steroid atau triterpen, antraquinon dan koumarin tanpa glikosida sianogenik. 
Peranan spesies ini sewaktu-waktu semakin penting, akan tetapi belum ada upaya perbaikan potensi genetik yang 
dilakukan maupun dikembangkan.

Studi mengenai aspek budidaya tanaman yang dikenal dengan sebutan “bitter leaf” ini telah banyak 
dipublikasikan oleh beberapa peneliti. Aspek yang diteliti, antara lain mengenai propagasi melalui stek dan kultur 
jaringan secara in vitro untuk memperbanyak dan memperbaiki kualitas tanaman (Khalafalla et al., 2009; Tangka 
& Penda, 2007).  Selain itu, penelitian lain melaporkan mengenai komersialisasi dan pemasaran V. amygdalina 
yang telah banyak berkembang sebagai obat, sayur, maupun suplemen diet (Bonsi et al., 1995a,b; Hindrichsen 
et al., 2004). Publikasi terperinci mengenai perkembangan bunga dan buah dari jenis V. amygdalina sampai saat 
ini belum banyak ditemukan pada literatur. Informasi mengenai fase pembungaan terutama perkembangan bunga 
dan buah atau biasa disebut dengan fenologi merupakan informasi yang penting bagi perluasan pengetahuan 
tentang tanaman itu sendiri maupun untuk kepentingan perkembangan sains. Studi fenologi juga bermanfaat dalam 
pemuliaan tanaman, misalnya dalam perakitan varietas-varietas unggul melalui proses hibridisasi. Hibridisasi 
dapat dilakukan saat tanaman dalam fase generatif dan siap untuk diserbuki secara alami maupun dengan bantuan 
manusia.

Ketersediaan informasi perkembangan bunga dan buah pada spesies V. amygdalina merupakan hal yang 
penting untung diketahui. Dalam tulisan ini akan disajikan informasi pendahuluan mengenai masa berbunga dan 
berbuah V. amygdalina koleksi Kebun Raya Cibodas (KRC). Informasi dasar ini diharapkan dapat menjadi acuan 
para pemulia dalam perbaikan potensi genetik maupun pemuliaan tanaman, serta pengkoleksian biji dan kajian 
studi yang lebih mendalam mengenai V. amygdalina.
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BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pembungaan V. amygdalina Delile koleksi KRC 

selama 5 tahun (2011-2015) yang diperoleh dari bagian Unit Registrasi KRC. Data pembungaan (fase generatif) 
yang diamati meliputi jumlah dan persentase kehadiran bunga kuncup, bunga mekar, buah muda dan buah tua tiap 
bulan selama satu tahun pengamatan. Data dikelompokkan dalam kelas persentase jumlah bunga atau buah per 
pohon yang terdiri dari 5 kelas, yaitu 1) tidak ada/kosong (0%), 2) sangat jarang/sedikit (1-30%), 3) jarang/sedang 
(31-60%), 4) banyak (61-80%), dan 5) melimpah (81-100%). Sementara data lingkungan yang digunakan berupa 
data klimatologi, meliputi suhu udara, kelembaban udara, kecepatan angin, curah hujan, indeks UV dan radiasi 
matahari yang terukur dari Stasiun Cuaca KRC tiap bulan selama 5 tahun (2011–2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PertelaanV. amygdalina Delile
V. amygdalina Delile termasuk dalam suku Asteraceae. Tumbuhan ini memiliki habitus berupa semak dengan 

tinggi mencapai 10 meter.Batang bercabang banyak, diameter ranting mencapai 40 cm; kulit batang halus, berwarna 
abu hingga coklat; batang muda berbulu. Daun tersusun bersilang; tanpa daun penumpu; panjang tangkai 0,2-4 cm; 
helai daun berbentuk jorong hingga lanset, 4-15(-28) cm x 1-4(-15) cm, berbulu halus, membulat pada bagian basal, 
ujung daun meruncing, tepi daun bergigi, tulang daun menyirip. Susunan daun di ujung, bergerombol, tersusun 
seperti payung, tangkai mencapai 1 cm, berbulu; daun pembalut (involucrum) berbentuk silindris atau elips, 3-5 
mm, daun pelindung 3-7-bersambungan, panjang 1-4,5 mm, berdesakan. Bunga biseksual, teratur, tersusun sangat 
menonjol dari daun pembalut. Mahkota berbentuk tabung, berwarna putih, berkelenjar, dengan cuping tegak. 
Benang sari dengan kepala sari menyatu dengan tabung; putik tenggelam. Buah berukuran 1,5-3,5 mm, berbulu 
dan berkelenjar, berwarna coklat hingga hitam. Biji dengan perkecambahan epigeal (Grubben& Denton, 2004). 

V. amygdalina Delile koleksi Kebun Raya Cibodas
Tanaman ini berasal dari Cina dan pertama kali ditanam di KRC pada 13 Oktober 2009 di Vak III.E.38. V. 

amygdalina Delile koleksi KRC terdiri dari dua individu berbentuk pohon.Selama tahun 2009 hingga pertengahan 
tahun 2011, tanaman ini belum menghasilkan bunga. Tanaman ini mulai berbunga pada tahun 2011 dengan skala 
jarang/sedang  (Gambar 1). Proses keluarnya bunga kuncup hingga mekar terjadi pada bulan yang sama, yaitu 
bulan Juli. Produksi bunga berlanjut pada bulan Agustus hingga Oktober 2011. Akan tetapi mekarnya bunga 
pada bulan Juli dan Agustus tidak diikuti dengan produksi buah. Buah muda mulai muncul pada bulan September 
hingga November. Meskipun buah muda muncul mulai bulan September, akan tetapi buah tua mulai terbentuk 
pada bulan Januari tahun berikutnya. 

Tahun 2012, tanaman ini menghasilkan buah tua untuk pertama kali pada bulan Januari. Buah tua tersebut 
bertahan dalam satu bulan, dan kemungkinan selanjutnya dapat rontok karena angin. Selama bulan Februari hingga 
April, tidak ditemukan fase generatif dari tanaman ini. Kuncup bunga kembali muncul pada bulan Mei hingga 
November. Berbeda dengan tahun 2011, bunga mekar tidak ditemukan dalam bulan yang sama ketika kuncup 
bunga mulai muncul. Bunga mekar terjadi pada bulan berikutnya. Hal ini dimungkinkan bahwa kuncup bunga 
pada bulan Mei mengalami kerontokan sebelum berhasil menjadi bunga mekar.
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Tabel 1. Masa berbunga dan berbuah tumbuhan V. amygdalina Delile koleksi KRC selama 12 bulan dari tahun 
2011 hingga 2015

Tahun Flowering 
time

Status kehadiran bulan ke-
J F M A M J J A S O N D

2011

Kuncup       √ √ √ √   
Mekar     
Buah muda    
Buah tua

2012

Kuncup             
Mekar       
Buah muda    
Buah tua    

2013

Kuncup             
Mekar             
Buah muda             
Buah tua             

2014

Kuncup             
Mekar             
Buah muda             
Buah tua             

2015

Kuncup             
Mekar             
Buah muda             
Buah tua             

Keterangan: tanda , tanda , dan √ tanda menunjukkan kehadiran bunga kuncup, bunga mekar, buah muda dan atau 
buah tua pada  bulan tersebut.

Pengamatan data pada Tabel 1, proses pembungaan V. amygdalina Delile pada tahun 2011 hingga 2012 belum 
stabil. Pada tahun 2012, tanaman ini kembali menghasilkan kuncup bunga pada bulan Mei hingga November.
Bunga mekar dimulai pada bulan Juni dan dapat dijumpai hingga Oktober. Proses pembentukan buah muda dan 
buah tua berlanjut dari bulan Oktober 2012 hingga ke tahun berikutnya. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, 
proses pembungaan V. amygdalina Delile pada tahun 2013 hingga 2015konstan terjadi sepanjang tahun. Bunga 
kuncup, bunga mekar serta buah muda dan buah tua ditemukan pada bulan Januari hingga Desember.

Pada tahun 2011, V. Amygdalina Delile mulai berbunga pada bulanJuli–November dengan skala sedang. 
Persentase kehadiran bunga kuncup dan bunga mekar sebanding yaitu 33,33%. Dari jumlah bunga mekar tersebut, 
tidak semuanya berhasil menjadi buah. Sekitar 25% yang berhasil menjadi buah muda dan hanya 8,33% yang 
bertahan hingga buah tua. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, pada tahun 2012 terjadi peningkatan persentase 
kehadiran baik pada bunga kuncup, bunga mekar, buah muda, dan buah tua meskipun tetap terjadi penurunan 
persentase kehadiran dari bunga kuncup hingga buah tua. Tahun 2013 hingga 2015, kehadiran bunga kuncup, 
bunga mekar, buah muda, dan buah tua dijumpai melimpah sebanyak 100% (Gambar 1).
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Gambar 1.  Persentase kehadiran bunga kuncup, bunga mekar, buah muda dan buah tua V. amygdalina koleksi 
KRC dari tahun 2011 hingga 2015. Keterangan: Tidak ada/kosong (0%), sangat jarang/sedikit 
(1-30%), jarang/sedang (31-60%), banyak (61-80%), dan melimpah (81-100%).

Proses reproduksi pada tumbuhan diawali dengan fenologi pembungaan sampai dengan terbentuknya buah dan 
biji. Fenologi pembungaan dikendalikan oleh faktor luar maupun faktor dari tumbuhan itu sendiri, salah satunya 
gen pengendali sintesa hormon pembungaan dan fitohormon (Burczyk & Chalupka, 1997). Selama lima tahun 
pertumbuhan, V. amygdalina koleksi KRC menunjukkan total persentase kehadiran dalam jumlah yang banyak. 
Dari Gambar 2, diketahui bahwa individu tersebut menghasilkan bunga kuncup sebanyak 78.33%, bunga mekar 
76.67%, buah muda 70% dan buah tua 66.67% selama rentang tahun 2011 hingga 2015. Kehadiran bunga dan 
buah yang melimpah dapat menyebabkan produksi benih meningkat dan mempunyai variasi genetik yang tinggi. 
Dengan jumlah bunga dan buah yang banyak ini berpotensi digunakan untuk perbanyakan tanaman selanjutnya.

Menurut Dafni (1993) dan Jamsari (2007), terdapat lima tahap dalam pembungaan, yaitu fase inisiasi (F0), 
fase kuncup kecil (F1), fase kuncup besar (F2), fase bunga terbuka (F3), dan fase perkembangan buah (F4=S0). 
Fase inisiasi merupakan tahap paling awal dari proses perkembangan bunga pada setiap jenis tanaman. Fase ini 
dimulai sejak munculnya kuncup pada bakal tangkai bunga yang ditandai dengan munculnya struktur klaster bunga 
majemuk. Fase kuncup kecil didefinisikan sebagai stadium akhir inisiasi bunga, dicirikan dengan munculnya klaster 
bunga majemuk hingga fase menjelang mahkota bunga muncul dari bakal buah yang membungkusnya. Pada V. 
amygdalina, bakal bunga yang teramati memperlihatkan bakal tangkai bunga berwarna hijau dengan kuncup bunga 
yang juga berwarna hijau. Fase kuncup besar dimulai dengan keluarnyabakal mahkota bunga dari bakal buah 
hingga mahkota bunga mulai terbuka. Mahkota bunga bitter leaf ini berbentuk tabung, berwarna putih, berkelenjar, 
dengan cuping tegak. Benang sari dan kepala sari menyatu dengan tabung; putik tenggelam.Selanjutnya, fase 
bunga terbuka diawali dengan membukanya mahkota bunga sampai awal pembentukan buah yang ditandai dengan 
mulai gugurnya mahkota bunga sebagai tanda telah terjadinya polinasi dan awal fase perkembangan buah. Pada 
fase perkembangan buah, terdapat proses masak biji fisiologis, ditandai dengan mengeringnya kulit bakal buah. 
Biji V. amygdalinaberwarna cokelat hingga hitam saat masak. Persebaran biji dibantu oleh angin dan serangga.
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Gambar 2.  Persentase total kehadiran bunga kuncup, bunga mekar, buah muda dan buah tua V. amygdalina 
koleksi KRC selama 5 tahun dari 2011 hingga 2015. Keterangan: Tidak ada/kosong (0%), sangat 
jarang/sedikit (1-30%), jarang/sedang (31-60%), banyak (61-80%), dan melimpah (81-100%).

Pengaruh Kondisi Lingkungan terhadap Pembungaan V. amygdalina Delile
Fenologi pembungaan dipengaruhi oleh genetik dan aktivitas fitohormon tumbuhan tersebut. Selain itu, faktor 

lingkungan juga berpengaruh terhadap proses pembungaan, seperti ketersediaan unsur hara dan air, serta iklim 
mikro tumbuhan. Cahaya matahari merupakan salah satu faktor penting yang dibutuhkan olen tumbuhan. Cahaya 
sangat berpengaruh terhadap pembungaan tanaman. Cahaya yang dibutuhkan berupa visible light dengan panjang 
gelombang 400-750 µm. Menurut Stirling et al. (2002), intensitas dan kualitas cahaya serta fotoperiodesitas 
merupakan faktor penting dalam penggunaan cahaya sebagai sumber energi. Tiap wilayah memiliki intensitas 
dan lama waktu bercahaya yang bervariasi. Di daerah tropis, intensitas cahaya tinggi, fotooksidasi lebih rendah 
dibandingkan daerah iklim sedang, sehingga fotorespirasi semakin cepat. Kualitas cahaya dengan panjang 
gelombang yang beragam menghasilkan tanggapan yang berbeda-beda untuk masing-masing tanaman. Disebutkan 
pula oleh Sutoyo (2011), bahwa proses pembungaan dipengaruhi oleh fotoperiode, fitokrom dan ritme atau jam 
biologi tumbuhan. Fotoperiode menggambarkan perbandingan antara lama penyinaran matahari pada waktu 
siang dan malam. Di daerah tropis, panjang siang dan malam hampir sama. Fitokrom berperan penting terhadap 
tumbuhan pada panjang hari. Setiap hari terjadi perubahan bentuk dari Pfr (fitokrom yang mengabsorpsi cahaya 
merah jauh) menjadi Pr (fitokrom yang mengabsorpsi cahaya merah) pada waktu gelap. Pada saat matahari 
terbit, terjadi perubahan bentuk dari Pr menjadi Pfr. Perubahan bentuk fitokrom ini ialah faktor yang mengontrol 
jam biologi tumbuhan. Jam biologi merupakan fluktuasi periodik dalam biologi organisme yang sesuai untuk 
menanggapi terjadinya perubahan secara periodik. Menurut Runkle (2008), setiap tanaman memiliki jam biologi 
tertentu. Siklus biologi tumbuhan selama 24 jam disebut dengan ritme circadian. Siklus gelap-terang pada siang 
atau malam hari merupakan faktor yang menyebabkan jam biologi sinkron dengan lingkungannya.   

Pembentukan bunga dipengaruhi oleh faktor cahaya. Dari Gambar 3, terlihat bahwa radiasi matahari meningkat 
dari tahun 2011 ke 2015. Menurut Burzcyk dan Chalupka (1997), tercukupinya sinar matahari dipengaruhi oleh 
topografi, kerapatan pohon, posisi tajuk dan arah mata angin. Lokasi tanaman V. amygdalina berada pada wilayah 
yang mendapat cukup cahaya, jarak antar pohon yang cukup jauh juga berpengaruh terhadap ketersediaan cahaya. 
Selain intensitas cahaya, fisiologi distribusi fitohormon pembungaan yang berbeda pada setiap bagian tajuk 
mempengaruhi proses pembungaan itu sendiri. Data stasiun cuaca KRC juga mencatat curah hujan tahunan yang 
cenderung meningkat selama lima tahun (2011-2015). Kecepatan angin menurun selama lima tahun (Gambar 3), 
sehingga kondisi ini menyebabkan bunga dapat tumbuh baik dan tidak rontok, sehingga dapat bertahan hingga 
terbentuk buah tua. Tercatat pula kelembaban udara cukup tinggi di atas 80%. Sementara suhu udara cukup stabil 
dengan rerata suhu 18-19 oC. Terbentuknya buah dipengaruhi oleh jumlah dan sinkronisasi kematangan bunga 
jantan dan bunga betina. Selain itu, efektivitas polinator mempengaruhi keberhasilan pembentukan buah. Proses 
pembuahan pada V. amygdalinadibantu oleh angin dan serangga. Disebutkan oleh Chaix et al. (2003), tanaman 
yang penyerbukannya dibantu oleh hewan, khususnya serangga, cenderung mempunyai pemindahan gen (gene 
flow) yang tidak terlalu jauh, karena keterbatasan jarak terbang serangga. Oleh karena itu, tingkat hibridisasi gen 
yang terjadi tidak terlalu tinggi
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Gambar 3.  Data klimatologi rerata tiap tahun (2011-2015) di KRC. a) Radiasi matahari (W/m2), b) Curah hujan 
(mm), c) Kecepatan angin (km/jam), d) Kelembaban udara (%), dan e) Suhu udara (oC).

Kegunaan dan Perbanyakan Tanaman V. amygdalina Delile
Kondisi pembungaan V. amygdalina koleksi KRC sedikit berbeda dengan yang dilaporkan oleh Ofori et al. 

(2013), bahwa pembungaan terjadi antara bulan Desember dan Maret, serta pada Juli hingga Agustus. Buah masak 
pada bulan April-Mei dan Agustus-September. Penanganan buah matang dengan cara dikeringkan pada suhu 
30-35 oC selama tiga atau empat hari hingga buah berubah warna menjadi cokelat. Biji diekstrak dengan digosok 
lembut di antara jari untuk menghilangkan lendir. Selanjutnya, biji dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan 
pada wadah terbuka di bawah naungan selama dua hingga tiga hari.

Terdapat beragam kegunaan dari tanaman bitter leaf ini. Seperti yang dilaporkan oleh Ofori et al. (2013), daun 
V. amygdalinaberfungsi sebagai obat untuk menghilangkan demam, gangguan perut, mengobati hepatitis, malaria, 
bilharzias, bercak pada kulit dan mual. Daun dapat dimakan sebagai sayuran mentah dan dimasak dalam sup. Akar 
dan ranting dikunyah sebagai makanan pembuka. Daun bitter leaf ini juga dapat dimanfaatkan sebagai insektisida 
alami. Kayu dari pohonnya dapat digunakan sebagai kayu bakar dan arang, serta cabangnya dimanfaatkan sebagai 
anti rayap. Banyaknya potensi dari tanaman ini merupakan salah salah satu tantangan untuk terus memperbanyak 
dan membudidayakannya. Propogasi tanaman dapat dilakukan melalui biji, akan tetapi perbanyakan melalui stek 
batang dinilai lebih cepat dan efisien. Stek batang ditanam tegak atau miring 45o untuk mendapatkan lebih banyak 
tunas samping. Biji dapat dibibitkan pada tanah yang kaya akan humus, diletakkan pada tempat yang teduh dan 
diberi cukup air secara teratur untuk dapat berkecambah. Semai tanaman dapat dipindahtanamkan setelah 4-6 
minggu berkecambah. Selain itu, perbanyakan V. amygdalina ini dapat dilakukan melalui kultur in vitro.
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KESIMPULAN
Masa bunga kuncup V. amygdalina Delile di KRC pada tahun 2011-2012 dimulai dari bulan Mei hingga 

November dan bunga mekar pada bulan Juni hingga November. Buah muda dihasilkan mulai tahun 2011 pada 
bulan Agustus hingga Desember dan buah tua muncul mulai tahun 2012 pada bulan Januari, Agustus, November, 
dan Desember. Pada tahun 2013-2015, masa bunga kuncup hingga mekar serta buah muda hingga tua terjadi 
sepanjang tahun dari bulan Januari hingga Desember. Total persentase bunga kuncup, bunga mekar, buah muda 
dan buah tua berturut-turut selama 5 tahun berjumlah melimpah, yaitu sebesar 78.33%, 76.67%, 70% dan 66.67%. 
Parameter lingkungan, seperti kecepatan angin, curah hujan dan radiasi matahari berpengaruh terhadap pembungaan 
V. amygdalina di Kebun Raya Cibodas.
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ABSTRACT
Indonesia is the center of the spreading of unique plants of pitcher plant (Nepenthes). Many species of Nepenthes 

are found in Indonesian territory, including their natural hybrid. Nepenthes trichocarpa is one of the natural hybrid 
found in the Batam Botanical Gardens. The parents of N, trichocarpa are N, ampullaria and N. gracilis. This study 
aims to determine the presence of N. trichocarpa in Batam Botanical Gardens and morphological characters. The 
results showed that N. trichocarpa was only found in one location around the nursery of Batam Botanical Gardens. 
This hybrid is found in cloce to N. gracilis locations with a slope of about 30-40%. The round rod resembles the 
N. ampullaria stem, the elongated shape of the leaf is more similar with N. gracilis, and the pitcher shape is a 
combination character between the pitcher character of both male and female parent.

Keywords: Batam, Nepenthes, pitcher plant

PENDAHULUAN
Wilayah biogeografi Malesia yang meliputi kepulauan Indonesia, Sunda Besar, Borneo dan Sumatera, serta 

Filipina merupakan pusat keanekaragaman dan endemisitas Nepenthes (Clarke, 1997, Clarke, 2001; McPherson, 
2009). Dari 138 jenis Nepenthes yang telah diketahui, Borneo (Kalimantan, Serawak, Sabah, dan Brunei) 
merupakan pusat penyebaran Nepenthes di dunia dan Kepulauan Sumatera merupakan wilayah kedua terkaya 
akan keanekaragaman spesies Nepenthes. Setidaknya 31 jenis Nepenthes dilaporkan endemic Sumatra (Tamin 
& Hotta, 1986; Clarke 1997, Hernawati & Akhiardi, 2006; McPherson & Robinson 2012a,b). Hasil penelusuran 
specimen yang dilakukan oleh Mansur (2006) di Herbarium Bogoriense, Bogor tercatat Nepenthes ditemukan di 
Sulawesi 10 jenis, Papua 9 jenis, Maluku 4 jenis, dan Jawa 2 jenis. Sekitar 71 jenis hibrid alami telah ditemukan di 
Semenanjung Malaysia, Borneo dan Sumatera (Mansur, 2006 ; Hernawati & Akhiardi, 2006).

Nepenthes merupakan marga (genus) yang paling banyak anggota jenisnya (species) dan keragaman jenisnya 
terpusat di wilayah Asia Tenggara. Nepenthes umumnya tumbuh pada tanah-tanah marginal yang miskin unsur 
hara terutama nitrogen, seperti tanah gambut, kerangas, tanah kapur dan rawa (Mansur, 2013). Untuk mengatasi 
kekurangan nutrisi tersebut dibentuklah kantong yang berfungsi untuk memerangkap serangga atau hewan kecil 
lainnya untuk selanjutnya dicerna sebagai sumber nutrisi (Moran & Clarke, 2010). Kawasan Kebun Raya Batam 
terletak di lokasi yang kondisi tanahnya tergolong miskin nutrisi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 4 jenis 
Nepenthes yaitu N. ampullaria, N. gracilis, N. hookeriana, dan N. rafflesiana (Dodo et al., 2008). Hasil penelitian 
selanjutnya di Pulau Batam sendiri ditemukan setidaknya 5 jenis Nepenthes, yaitu 4 jenis sama dengan yang 
ditemukan di kawasan calon Kebun Raya Batam, ditambah 1 jenis yang dilaporkan sebagai silangan alam yaitu 
N. trichocarpa (Isnaini et al., 2014).

Nepenthes atau kantung semar termasuk salah satu kelompok tanaman hias unik yang telah banyak dimanfaatkan 
di manca negara. Setidaknya 280 jenis hybrid atau silangannya telah dihasilkan dan antar jenis juga banyak yang 
terjadi silangan secara alami (Cheek & Jebb. 2001). Nepenthes ini memiliki daya tarik tersendiri karena keindahan 
bentuk dan warna warni kantong yang terbentuk di ujung daunnya. Komoditi ini mempunyai peluang besar 
untuk menjadi salah satu icon di Kebun Raya Batam karena hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 
pulau Batam merupakan kawasan yang banyak ditumbuhi oleh Nepenthes termasuk silangan alaminya seperti N. 
hookeriana dan N. trichocarpa (Isnaini et al., 2014).

Kebun Raya Batam mulai membuka kawasannya dan membangun berbagai infrastuktur seperti kantor 
pengelola, rumah kaca pembibitan, embung, jalan dan taman-taman tematik. Konsekuensi dari pembangunan 
infrastruktur ini antara lain hilangnya beberapa tumbuhan yang sebelumnya berada di zona yang selanjutnya 
beralih fungsi menjadi bangunan tersebut. Untuk mengantisipasi kehilangan jenis tumbuhan yang ada di dalam 
kawasan, perlu dilakukan upaya konservasi dengan cara merelokasi tumbuhan yang dikhawatirkan habis atau 
melokalisir kawasan yang ingin dipertahankan keasliannya agar tumbuhan yang telah ada di kawasan tersebut 
tidak terganggu. 
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Salah satu kawasan yang diketahui masih ditumbuhi jenis-jenis Nepenthes yang secara alami telah tumbuh 
dengan baik diharapkan untuk dipertahankan atau dibuat taman Nepenthes. Hasil pengamatan di sekitar calon 
pembibitan dan rumah kompos Kebun Raya Batam ditemukan adanya N. trichocarpa yang hidup berdampingan 
dengan N. gracilis. Nepenthes trichocarpa dipublikasikan sebagai silangan alam antara N. ampullaria dan N. 
gracilis (McPherson & Robinson 2012). Jenis ini sebelumnya dilaporkan tersebar di Sumatra, Semenanjung 
Malaysia, Singapura dan Borneo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakter morfologi Nepenthes 
trichocarpa dan keberadaanya jenis inangnya di dalam kawasan Kebun Raya Batam.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Kebun Raya Batam pada bulan April 2017. Penelitian dilakukan secara deskriptif 

dengan cara mengamati karakter morfologi dari N. trichocarpa yang ditemukan di dalam kawasan Kebun Raya 
Batam. Karakter yang diamati antara lain tinggi, bentuk dan warna batang; bentuk, warna serta panjang dan lebar 
daun; panjang sulur, bentuk, ukuran dan warna kantong beserta asesorisnya, serta ornament lainnya jika ada. Selain 
itu, pengamatan juga dilakukan terhadap jenis tanaman yang menjadi ajirnya serta keberadaan jenis Nepenthes lain 
yang tumbuh di sekitarnya. Selain pengamatan karakter, dokumentasi berupa foto diambil dari berbagai bagian 
tumbuhan yang mewakili deskripsi tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan menunjukkan setidaknya masih ada 1 rumpun N. trichocarpa yang terdiri dari 7 batang di 

dalam kawasan Kebun Raya Batam. Nepenthes ini ditemukan merambat pada batang kayu riang-riang (Ploiarium 
alternifolium) dari marga Theaceae (Gambar 1). Jenis ini ditemukan berdekatan dengan N. gracilis dan N. 
rafflesiana (Gambar 2) di kawasan yang terbuka dengan pencahayan penuh pada kemiringan sekitar 40%. Hasil 
pengamatan secara morfologi menunjukkan batang N. trichocarpa berbentuk silinder dengan tinggi antara 28-240 
cm (Tabel 1). Bentuk batang ini lebih menyerupai batang N. ampullaria. Sedangkan bentuk daun yang menyudip 
lebih menyerupai daun N. gracilis. Bentuk kantong merupakan perpaduan dari bentuk kantong kedua induknya N. 
ampullaria yang cenderung seperti cangkir dan N. gracilis yang berbentuk silinder(Gambar 3). Tutup kantong dari 
N. trichocarpa ini juga merupakan perpaduan dari kedua induknya.

Gambar 1. Nepenthes trichocarpa yang ditemukan merambat pada pohon riang-riang (Ploiarium alternifolium)
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Gambar 2. Nepenthes gracilis (kiri) dan N. rafflesiana (kanan) yang ditemukan di sekitar lokasi N. trichocarpa

Tabel 1. Data karakter morfologi N. trichocarpa koleksi Kebun Raya Batam

Bagian tanaman Karakter yang diamati Hasil pengamatan
Batang Jumlah dalam rumpun 7 batang

Bentuk Bulat atau silinder
Warna Merah kecoklatan
Tinggi 28 – 240 cm
Tekstur Halus

Daun Susunan daun Tunggal berseling
Ukuran 10,1-21,3 x 3,2 cm
Bentuk Menyudip
Warna Merah kehijauan
Tekstur Tebal dan halus
Tepi daun Rata
Ujung daun Meruncing
Permukaan bawah daun Polos
Kuncup daun Berambut coklat

Kantung Bentuk Silinder tempayan
Tutup kantung Membulat 1,97 x 2,53 cm
Cairan dalam kantung 0,8 cm
Mulut kantung Membulat
Bibir kantung Tebal dan bergerigi
Sayap kantung Tegak lurus
Warna Kantung bawah Merah
Warna Kantung atas Hijau loreng

Secara umum Nepenthes yang masih muda biasanya mempunyai bentuk roset, lalu setelah dewasa akan tumbuh 
menjadi batang yang merambat di tanah atau memanjat di pohon dengan panjang mencapai 20 m (Hernawati dan 
Akhriadi, 2006).Hasil penelitian ini menunjukkan tinggi batang N. trichocarpa mencapai 2,4 m dengan kondisi 
merambat di bagian bawah lalu memanjat ke tanaman yang ada di sekitarnya. Bentuk batang Nepenthes bervariasi, 
ada yang bulat, elips atau segitiga, umumnya berongga dan beruas dengan kulit batang yang agak keras. Batang 
N. trichocarpa yang diamati berbentuk bulat atau silinder seperti salah satu inangnya N. ampullaria. Sedangkan 
batang N. gracilis sebagai inang lainnya berbentuk segitiga. Pada beberapa jenis Nepenthes, batang ditutupi oleh 
bulu atau bentuk asesoris lainnya (Cheek dan Jeeb, 2001: Clarke,2001). Nepenthes secara umum berdaun tunggal. 
terdiri dari helaian daun atau lamina, sulur, dan kantung yang merupakan modifikasi dari daun. Kedudukan daun 
pada batang berselang-seling dan daun sangat beragam dalam bentuk, warna, tekstur dan ukuran.
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Gambar 3. Bentuk kantong N. ampullaria (kiri), N. trichocarpa (tengah) dan N. gracilis (kanan)

Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk, ukuran dan warna kantong merupakan perpaduan dari kedua 
induknya. Hasil penelitin Moran et al. (1999) menunjukkan kantong N. gracilis lebih tinggi daripada N. ampullaria, 
tetapi lebar kantong justru sebaliknya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tinggi kantong N. gracilis berkisar 
antara 5-11 cm, sedangkan tinggi kantong N. ampullaria berkisar antara 3-9 cm. Berdasarkan warna kantong, N. 
trichocarpa yang ditemukan di Kebun Raya Batam memiliki variasi warna merah seperti warna N. gracilis yang 
tumbuh di sebelahnya dan warna hijau loreng seperti umum ditemukan pada N. ampullaria.

Hasil pengamatan di sekitar lokasi yang berdekatan dengan N. trichocarpa ini hanya ditemukan jenis N. 
gracilis dan N. rafflesiana. Sedangkan N. ampullaria yang diketahui sebagai salah satu inang dari silangan alam 
ini tidak ditemukan di lokasi sampai radius sekitar 5 m tetapi masih ditemukan di hutan yang berdekatan dengan 
Kebun Raya Batam. Nepenthes ampullaria umumnya dijumpai di tempat yang agak ternaungi di bawah kanopi 
pohon (Moran et al. 2003). Berdasarkan hasil pengamatan pada tahun 2014 masih ditemukan sekumpulan populasi 
N. ampullaria di dalam kawasan Kebun Raya Batam yang saat pengamatan ini berlangsung telah beralih fungsi 
menjadi jalan sekitar embung.Jadi, jenis yang diduga sebagai induk dari silangan alami N. trichocarpa yang masih 
ditemukan di sekitar lokasi hanya N. gracilis, sedangkan N. ampullaria sebagai induk lainnya kemungkinan telah 
tergerus saat pembangunan infrastuktur jalan dan pembibitan atau rumah kompos untuk Kebun Raya Batam yang 
dimulai sejak tahun 2015.

Selain di kawasan Kebun Raya Batam, N. trichocarpa pernah ditemukan di kawasan hutan di Taman Wisata 
Alam Muka Kuning Kota Batam (Isnaini et al. 2014). Di kawasan hutan tersebut, N. trichocarpa tumbuh di 
bawah kanopi pohon berdekatan dengan N. gracilis dan N. ampullaria. Selain itu, N. trichocarpa juga ditemukan 
berdekatan dengan N. gracilis di areal terbuka di habitat yang gersang tepi jalan di pulau Galang Baru, Kota 
Batam, Kepulauan Riau (Isnaini, 2017, belum dipublikasi). Sebelumnya, Mansur (2007) melaporkan keberadaan 
N. trichocarpa bersama beberapa jenis silangan alam lainnya di daerah dataran rendah Kalimantan Tengah. 
Sementara Adam dan Hamid (2007) melaporkan keberadaan N. trichocarpa yang tumbuh bersama N. ampullaria 
di dalam Kampus Universitas Kebangsaan Malaysia.

KESIMPULAN
Nepenthes trichocarpa sebagai silangan alam antara N. ampullaria dan N. gracilis masih ditemukan tumbuh 

di dalam kawasan Kebun Raya Batam berdekatan dengan salah satu induknya N. gracilis dan jenis lainnya N. 
rafflesiana. Jenis-jenis ini selanjutnya diusulkan untuk menjadi koleksi spontan untuk Kebun Raya Batam.

UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian yang dibiayai dari Program Nasional Pembangunan Kebun 

Raya Daerah dengan judul Domestikasi Kantong Semar (Nepenthes spp.): Karakterisasi, Propagasi dan Diseminasi 
di Kebun Raya Batam, Kepulauan Riau. Ucapan terimakasih kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah 
mendanai penelitian ini dan staf PTT Pendamping Kebun Raya Batam (Dewi, Cindy, dan Mahbub) yang telah 
membantu penelitian ini.
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ABSTRACT
The pitcher plant (Nepenthes) is one of the most widely traded ornamental commodities both domestically and 

abroad, although some of these plants are considered rare under the IUCN red list and are included in Appendix I 
and II on the CITES list. Indonesia is a center for the distribution of Nepenthes that has been reported in Sumatra, 
Borneo, Celebes, Papua and Java, but it has limited information about its presence on small islands in Indonesia. 
The aim of the study is to determine the existence of the Nepenthes species in Sebangka island, Lingga District, 
Riau Islands Province. The research was conducted in an explorative methods in the protected forest area of Pulau 
Sebangka and around PT Numbing Jaya in Suak Buaya Village, Senayangt, Lingga District. The results showed 
there were at least four species of Nepenthes on the island, namely N. ampullaria, N. gracilis, N. rafflesiana and 
N. reinwardtiana. The most common species is N. gracilis. The four species of plants were collected to enrich the 
Batam Botanical Gardens.

Keywords: CITES, Batam Botanical Gardens, endangered plant, Lingga

PENDAHULUAN
Nepenthes atau kantong semar termasuk salah satu komoditi hias yang banyak diminati karena keunikan 

bentuk dan warna kantongnya. Sebanyak 138 jenis Nepenthes telah dilaporkan keberadaannya di dunia oleh 
McPherson dan Robinson (2012). Nepenthes tersebar mulai dari Madagaskar, India, Cina, sampai Asia Tenggara 
dan Australia bagian utara (McPherson, 2009). Jumlah jenis Nepenthes terbanyak ditemukan di Indonesia, disusul 
Malaysia dan Filipina. Pulau Kalimantan dan Sumatra merupakan pusat penyebaran keragaman jenis tertinggi 
(Clark, 1997; Clarke, 2001; McPherson, 2009; McPerson & Robinson, 2012). Setidaknya 36 jenis Nepenthes 
telah dilaporkan keberadaannya di Pulau Sumatra dan 29 jenis diantaranya hanya ditemukan di pulau tersebut 
atau endemik (McPherson & Robinson, 2012). Dari 36 jenis yang dilaporkan ada di Sumatra, 23 jenis diantaranya 
tumbuh di dataran tinggi di atas1.000 m dpl. , 9 jenis tumbuh di dataran rendah sampai tinggi 0->1000 m dpl. dan 
7 jenis tumbuh di ketinggian sedang sampai tinggi antara 400->1.000 m dpl. (McPherson & Robinson, 2012). 

Hasil penelitian Isnaini et al.(2014), setidaknya 5 jenis Nepenthes ditemukan di dataran rendah Pulau Batam 
dan sekitarnya. Kelima jenis tersebut telah dikonservasi secara ex situ di Kebun Raya Batam yang sedang dalam 
proses pembangunan dan pengkayaan koleksi floranya. Kebun Raya Batam dibangun untuk menampung koleksi 
tumbuhan dari pulau-pulau kecil dan pesisir agar tumbuhan yang ada di Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya 
dapat dikonservasi sebelum terjadinya kerusakan atau pengurangan kawasan hutan sebagai habitat tumbuhan 
tersebut, termasuk Nepenthes. Kegiatan eksplorasi flora untuk pengkayaan koleksi Kebun Raya Batam telah dan 
terus dilakukan di Pulau Batam sendiri dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Salah satu pulau yang menjadi target 
lokasi eksplorasi untuk pengkayaan koleksi tumbuhan Kebun Raya Batam adalah Pulau Sebangka

Pulau Sebangka secara administrative berada di bawah pemerintahan Kecamatan Senayang, Kabupaten 
Lingga, Propinsi Kepulauan Riau. Luas Pulau Sebangka adalah sekitar 30.000 ha yang berada pada ketinggian 
0-100 m dpl. Kawasan hutan lindung di Pulau Sebangka ini sekitar 3.466 hektare. Selain hutan lindung, di Pulau 
Sebangka dijumpai ada 2 desa, yaitu Desa Laboh dan Desa Suwak Buaya, serta kawasan perkebunan karet milik 
PT Numbing Jaya (Tienamurti et al. 2016). Informasi mengenai keragaman tumbuhan yang ada di pulau ini, 
termasuk publikasi mengenai keberadaan Nepenthes belum ditemukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui keberadaan jenis Nepenthes di pulau Sebangka dan mengkonservasinya secara ex situ di Kebun Raya 
Batam.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13-20 Juli 2017 di Pulau Sebangka, Kabupaten Lingga, Propinsi 

Kepulauan Riau. Lokasi penelitian meliputi hutan lindung Sebangka, kawasan PT Numbing Jaya dan sekitar 
Kampung Suak Buaya. Penelitian dilakukan sebagai bagian dari kegiatan eksplorasi flora untuk Kebun Raya 
Batam yang dilakukan oleh Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan 
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Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Batam. Penelitian dilakukan secara eksploratif dengan metode jelajah acak 
dan wawancara dengan penduduk lokal untuk mengetahui keberadaan Nepenthes di Pulau Sebangka. Pengamatan 
dilakukan di setiap lokasi eksplorasi untuk melihat keragaman jenis, kelimpahan, variasi warna kantong, ada 
tidaknya bunga dan buah, serta kondisi habitatnya. Data ditampilkan dalam bentuk kualitatif berupa skor dan foto. 
Jenis-jenis Nepenthes yang dijumpai diamati dan didokumentasikan untuk selanjutnya diidentifikasi. Identifikasi 
dilakukan dengan membandingkan karakter morfologi yang diamati dengan merujuk pada referensi (Clarke, 2001; 
Cheek & Jebb, 2001; Pherson, 2009; McPherson & Robinson, 2012).

Jenis Nepenthes yang dijumpai diambil contoh spesimen hidupnya untuk dikonservasi di Kebun Raya Batam 
dan Kebun Raya Bogor. Semua data sekunder yang diperlukan dicatat dalam buku koleksi seperti nama kolektor, 
tanggal dan tempat koleksi, habitat, ketinggian tempat, serta suhu dan pH tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan setidaknya ada empat jenis Nepenthes yang ditemukan di pulau Sebangka, 

Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau. Keempat jenis tersebut adalah N. ampullaria Jack., N. gracilis Korth., 
N. rafflesiana Jack.dan N. reinwardtiana Miq. (Tabel 1). Nepenthes gracilis paling sering ditemukan di pulau ini, 
baik di kawasan hutan lindung maupun di kawasan perkebunan karet dan di tepi pantai sekitar pemukiman karyawan 
PT Numbing Jaya di Desa Suak Buaya, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga. Jenis ini dijumpai melimpah di 
sepanjang tepi jalan, di atas pantai sekitar Desa Suak Buaya dan di tepi jalan di dalam kawasan perkebunan karet milik PT 
Numbing Jaya. Jenis ini ditemukan dengan varian warna kantong hijau, merah maupun hijau dengan corak kemerahan 
(Gambar 1).

Tabel 1. Lokasi tempat ditemukan setiap jenis Nepenthes selama penelitian di pulau Sebangka

Jenis yang 
ditemukan Tepi pantai Tepi jalan di 

perkebunan karet Hutan lindung Ketinggian
(m dpl) Naungan (%)

 N. ampullaria ++ + + 1 - 41 0 – 70
N. gracilis +++ +++ ++ - 41 0 – 20
N. rafflesiana ++ + ++ 2 - 24 0 – 50
N. reinwardtiana ++ - + 2 - 24 0 - 50

Keterangan : + = < 10 individu, ++ = 10-20 individu, +++ = > 20 individu

Gambar 1. Kantong atas Nepenthes gracilis dengan varian kantong hijau dan kantong bawah dengan warna 
merah maron dan hijau dengan corak merah yang ditemukan di pulau Sebangka

Nepenthes ampullaria ditemukan di tepi jalan, tepi pantai dan di dalam kawasan perkebunan karet milik PT 
Numbing Jaya serta di kawasan hutan lindung Pulau Sebangka. Jenis ini ditemukan secara terpisah setidaknya 
dalam 3 varian warna kantong, yaitu varian dengan kantong hijau polos dan merah muda ditemukan di bawah 
tegakan di kawasan hutan lindung, sedangkan varian kantong berwarna hijau dengan corak merah maron ditemukan 
di tepi jalan dan tepi pantai di kawasan PT Numbing Jaya (Gambar 2). Jenis ini ditemukan dalam bentuk habitus 
lengkap dengan kantong bawah yang merambat dan kantong atas yang menggantung seperti susunan cangkir yang 
tertata rapi merambat di pohon-pohon di tepi jalan dan di tepi pantai.



415Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Keberadaan Tumbuhan Hias Unik Kantong Semar (Nepenthes spp.) di Pulau Sebangka, Kepulauan Riau

Gambar 2. Kantong atas Nepenthes ampullaria dengan varian kantong hijau, merah muda dan hijau dengan 
corak maron yang ditemukan di pulau Sebangka

Nepenthes rafflesiana ditemukan di lokasi yang lebih terbuka di tepi jalan di kawasan hutan lindung dan 
perkebunan karet milik PT Numbing Jaya serta di tepi pantai antara pemukiman karyawan PT Numbing Jaya dan 
kampung Suwak Buaya. Jenis ini ditemukan di antara hamparan paku resam dengan kantong atas berwarna hijau 
dan hijau dengan motif merah maron, sedangkan kantong bawah ditemukan berwarna merah maron cerah sampai 
kehitaman (Gambar 3).

Gambar 3.  Kantong atas Nepenthes reinwardtiana dengan varian kantong hijau dan kantong bawah dengan 
varian merah dan hijau yang ditemukan di pulau Sebangka

Jenis lainnya yang ditemukan di Pulau Sebangka adalah N. reinwardtiana. Jenis dengan varian warna kantong 
merah hanya ditemukan di tepi pantai di antara Desa Suwak Buaya dan pemukiman karyawan PT Numbing 
Jaya, sedangkan varian kantong warna hijau ditemukan di tepi pantai sekitar pemukiman karyawan PT Numbing 
Jaya dan di satu lokasi di kawasan hutan lindung Pulau Sebangka (Gambar 4). Jenis ini ditemukan di tepi pantai 
berdekatan dengan N. gracilis dan N. rafflesiana.

Gambar 4.  Kantong atas Nepenthes reinwardtiana dengan varian kantong hijau dan kantong bawah dengan 
varian merah dan hijau yang ditemukan di pulau Sebangka

Kantong yang terbentuk pada Nepenthes merupakan modifikasi daun. Kantong ini terbentuk jika tumbuhan 
tersebut tumbuh di lokasi yang miskin unsur hara. Kantong terbentuk sebagai strategi hidup tumbuhan ini untuk 
mendapatkan tambahan nutrisi dari serangga atau hewan kecil yang masuk ke dalam kantong tersebut. Serangga 
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atau hewan yang masuk ke dalam kantong ini akan dicerna secara enzimatis untuk selanjutnya menjadi tambahan 
nutrisi untuk tumbuhan ini. Berdasarkan informasi tersebut, kantong semar umumnya ditemui di habitat yang 
kurang subur seperti di sekitar pantai, di tebing yang terjal atau di tepi jalan. Hasil penelitian Tienamurti et al. 
(2016) menunjukkan bahwa kondisi tanah di Pulau Sebangka termasuk tanah kambisol dan podsolik dengan 
tekstur halus dan berpasir yang miskin hara (tidak subur). Hal ini sesuai untuk tempat tumbuh Nepenthes yang 
umum ditemukan hidup di lahan yang tandus.

Sebelumnya N. gracilis dilaporkan ada di Cagar Alam Sulasih Talang di Sumatra Barat bersama 5 jenis 
lainnya seperti N. pectinata, N. inermis, N. bongso, N. spathulata dan N. talangensis (Puspitaningtyas dan 
Wawangningrum, 2007). Jenis ini selanjutnya dipublikasikan tersebar luas di Sumatra, Singapura, Semenanjung 
Malaysia, dan pulau Kalimantan, serta di beberapa lokasi di Thailand dan Sulawesi Tengah (Cheek & Jebb, 2001; 
Clarke,1997; Clarke, 2001; McPherson & Robinson, 2012). Lebih lanjut N. gracilis bersama N. ampullaria, N. 
hookeriana, N. rafflesiana, dan N. trichocarpa juga dilaporkan keberadaanya di pulau Batam dan sekitarnya yang 
lahannya juga dikenal kurang subur (Isnaini et al. 2014). Maysarah et al. (2016) juga melaporkan keberadaan 
N. gracilis dan N. ampullaria di Cagar Alam Mandor, Kalimantan Barat. Nepenthes gracilis dapat ditemukan 
di berbagai tipe habitat mulai dari ketinggian 0 sampai 1100 m dpl. (McPherson & Robinson, 2012). Bahkan 
di Gunung Talang, Sumatra Barat, jenis ini dilaporkan tumbuh pada ketinggian 1.530 m dpl, di lereng-lereng 
tebing, semak belukar, area terbuka, dan di tepi sungai kecil di sekitar tempat tumbuh anggrek tanah Arundina 
graminifolia (Puspitaningtyas dan Wawangningrum, 2007). 

Nepenthes ampullaria termasuk jenis kantong semar yang paling luas penyebarannya mulai dari Papua nugini, 
pulau Maluku, Kalimantan, Sumatra, Singapura, Semenanjung Malaysia sampai ke Thailand. Jenis ini umumnya 
ditemukan di dataran rendah tetapi ditemukan juga dari ketinggian 0 sampai 2100 mdpl (McPherson & Robinson, 
2012). Jenis ini termasuk toleran terhadap naungan, sehingga sering ditemukan di bawah tegakan di dalam hutan, 
seperti juga ditemukan di kawasan taman wisata alam Muka Kuning di Pulau Batam (Isnaini et al. 2014).

Nepenthes rafflesiana tersebar di Sumatra bagian Utara, Kalimantan, Semenanjung Malaysia, Singapura, 
sampai kepulauan Riau. Jenis ini umumnya ditemukan di dataran rendah di bawah 500 mdpl, tetapi ditemukan 
juga dari ketinggian 0 sampai 1200 mdpl (McPherson & Robinson, 2012). Sedangkan N reinwardtiana hanya 
dilaporkan keberadaannya di Sumatra dan Kalimantan pada ketinggian 0–2200 m dpl.

Keempat jenis Nepenthes yang ditemukan di Pulau Sebangka ini masuk kategori Lower Risk/least concern 
ver 2.3 dalam daftar tumbuhan terancam punah IUCN red list (2017). Tetapi IUCN sendiri memerlukan data 
dan informasi lebih lanjut mengenai keberadaan dan kelimpahan jenis-jenis tersebut untuk memastikan statusnya 
sampai saat ini. Selain itu, keempat jenis Nepenthes yang ditemukan di Pulau Sebangka ini termasuk jenis yang 
perdagangannya diatur dan dibatasi karena termasuk dalam Apendix II CITES (von Arx et al. 2001). Sehingga 
upaya konservasi dan budidaya jenis-jenis tumbuhan hias unik ini perlu segera dilakukan.

KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya empat jenis kantong semar yang ditemukan di Pulau Sebangka, 

yaitu N. ampullaria, N. gracilis, N. rafflesiana dan N. reinwardtiana. Keempat jenis tersebut telah dikoleksi untuk 
dikonservasi secara ex situ di Kebun Raya Batam.

UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan eksplorasi flora untuk pengkayaan koleksi Kebun Raya Batam. 

Ucapan terimakasih kepada pemerintah melalui program nasional 7 yang telah mendanai kegiatan ini. Terima 
kasih juga untuk anggota tim eksplorasi dari PKT Kebun Raya LIPI (Mahat Maghandi, Sahromi, Ratna Suti Astuti, 
Suprih Wijayanti, Rubono dan Cyndy Yolanda) dan dari UPT Kebun Raya Batam (Muhammad Nasir dan Imam 
Rohadi), serta pimpinan dan staf PT. Numbing Jaya atas semua fasilitas, bantuan dan pemanduannya.
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ABSTRACT
Orchid is an ornamental plant that has a high aesthetic value and has significance in the flower trade. In 

addition to its beautiful flowers with attractive colors, orchids can be used as potted plants or cut flower plants. 
Orchid Oncidium Golden Shower is a type of orchid that consumers love, adaptable and have a pretty good 
prospect. One of the factors that influence the success of orchid cultivation is the appropriate fertilizer for its 
growth. The purpose of this research is to know the best type of fertilizer for growth of Oncidium Golden Shower 
orchid plant. The research material used is Oncidium orchid Golden Shower and some kind of leaf fertilizer. The 
experiment was conducted at the Pasarminggu experimental garden of Indonesian Ornamental Plant Research 
Institute from May 2016 until April 2017. The experiment design used randomized block design (RDB) with 
9 fertilizer treatment (1. Growmore 20:20:20; 2. Growmore 10:55: 10; 3. Hyponex 10:40:15; 4. Gaviota 67; 5. 
Gandasil B; 6. Growmore 6:30:30; 7. POC Solutions; 8. BMW POC and 9. Fish emulsion) and 3 replications. Each 
treatment consists of 6 potted plants. The total number of experimental plants is 162 pots. The parameters observed 
were number of tillers, plant height, bulb width, bulb height, leaf length and leaf width. The results showed that the 
fertilizer treatment did not significantly affect the parameters observed, but the tendency of Growmore fertilizer 
6:30:30 resulted in higher plant height, leaf length and bulb width compared with other fertilizer treatment.

Keywords : leaf fertilizer, orchid, oncidium

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Indonesia merupakan negara dengan kekayaan plasma nutfah anggrek terbesar setelah Brazil. Dari 26.000 

spesies anggrek yang ada di seluruh dunia, Indonesia memiliki 5.000-6.000 jenis anggrek yang tersebar hampir 
di semua pulau di Indonesia. Hal ini merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan. Pulau Kalimantan, 
Sumatera, Papua, dan Jawa termasuk pulau-pulau yang terkenal di seluruh dunia akan kekayaan anggreknya 
(Andiani, 2008).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman anggrak, seperti faktor lingkungan, antara 
lain sinar matahari, kelembaban dan temperatur serta pemeliharaan seperti : pemupukan, penyiraman serta 
pengendalian OPT. Pada umumnya anggrek-anggrek yang dibudidayakan memerlukan temperatur 28±2°C dengan 
temperatur minimum 15°C. Kelembaban nisbi (RH) yang diperlukan untuk anggrek berkisar antara 60–85% 
(Anonim. 2017). 

Anggrek Oncidium Golden Shower
Tanaman anggrek Oncidium Golden Shower memerlukan temperatur 21o-25oC pada siang dan malam hari  

antara 18o-21oC. Oncidium Golden Shower dapat tahan/toleran terhadap panas selama jangka waktu yang panjang 
dan waktu-waktu dingin yang singkat. Kemasaman media (pH) yang baik untuk tanaman anggrek berkisar antara 
5-6 sedangkan kelembaban nisbi (Rh) yang diperlukan untuk anggrek berkisar 60-85%. Fungsi kelembaban 
yang tinggi bagi tanaman antara lain untuk menghindari penguapan yang terlalu tinggi (Sutiyoso dan Sarwono, 
2004). Kebutuhan cahaya matahari untuk setiap varietas anggrek berbeda-beda. Anggrek epifit pada umumnya 
membutuhkan intensitas cahaya matahari rendah, yakni 25-50oC. Sementara itu, anggrek tanah membuthkan 
penyinaran lebih tinggi, yakni 60-75oC, bahkan ada yang membutuhkan cahaya matahri penuh (Redaksi Agromedia, 
2007) 

Anggrek Oncidium sp. memiliki rhizoma dan pseudobulb. Rhizoma berfungsi untuk menghubungkan antar 
rumpun pseudobulb. Pseudobulb berfungsi untuk menyimpan air dan unsur hara. Berdasarkan tipe pertumbuhannya, 
anggrek Oncidium sp. termasuk jenis anggrek simpodial artinya memiliki banyak anakan dan membentuk rumpun 
(Setiawan, 2004). Oncidium sp. memiliki daun yang tipis, tidak bertangkai, permukaan bertekstur gundul, tepi 
daun mengutup, dan susunan daun berhadapan (Widiastoety, 2005).
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Tanaman anggrek dapat menyesuaikan diri dengan media apa saja, yang penting penyiramannya memadai dan 
pemupukannya tepat untuk setiap jenis. Di daerah yang banyak hujan dengan kelembapan tinggi, tidak dianjurkan 
pemakaian media yang dapat menyimpan air karena media akan selalu basah dan dapat menyebabkan kebusukan 
pada akar (Gunawan, 2007). 

Pemupukan
Kebutuhan tanaman anggrek akan nutrisi sama seperti tanaman lainnya. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman 

dapt dibagi tiga kelompok yaitu : unsur makro adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak tetapi tidak 
berlebihan, unsur mikro adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi mutlak tersedia dan unsur 
bermanfaat. Yang penting diketahui adalah tanaman memerlukan Nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium(K), serta 
unsur-unsur mikro seperti Fe, Zn, Mn, Pb, dan Bo. Semua unsur tersebut harus selalu tersedia, jika kekurangan 
atau kelebihan salah satu unsur tersebut pertumbuhan tanaman dapat terganggu atau terhambat. Di alam, tanaman 
anggrek memperoleh nutrisi tersebut dari udara dan bahan-bahan vegetatif di sekitarnya. Jika tanaman anggrek 
mengalami kekurangan unsur hara gejala defisiensinya tidak segera terlihat karena pertumbuhan anggrek sangat 
lambat (Tirta, 2006). 

Dalam usaha budidaya tanaman anggrek, habitatnya tidak cukup mampu menyediakan unsur-unsur yang 
dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya tanaman diberi pupuk baik 
organik maupun anorganik. Pupuk yang digunakan umumnya pupuk majemuk yaitu yang mengandung unsur 
makro dan mikro. Bila anggrek masih dalam fase pertumbuhan maka perlu diberi pupuk yang kadar P dan K-nya 
rendah. Cara pemupukan yang tepat untuk tanaman anggrek adalah melalui daun (Widiastoety, 2005). 

Pemupukan merupakan cara terbaik untuk memberikan unsur hara yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan 
dan perkembangan serta meningkatkan produktivitas tanaman. Aplikasi pemupukan yang tepat pada anggrek 
harus disesuaikan dengan fase pertumbuhannya. Pemupukan pada anggrek biasanya diaplikasikan melalui daun. 
Tanaman anggrek menyerap air melalui akar udara dan stomata (Rosmanita, 2008). Gunawan (2007) menyatakan 
bahwa 70% unsur hara diserap lewat stomata dan akar udara.

Pada prinsipnya semua merek pupuk bisa dipakai untuk anggrek. Pupuk daun memiliki dua kegunaan, yaitu 
untuk pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif anggrek (pembentukan bunga). Biasanya  pupuk daun 
mengandung unsur hara makro antara lain C, H, O, S, P, K, Ca, Mg dan unsur hara mikro antara lain Mo, Mn, Cu, 
Cl, Na, Zn, Se, Si, Co, dan sebagainya (Hendaryono, 2001). Adapun jenis pupuk daun yang beredar di pasaran 
antara lain Hyponex, Gandasil B, Gandasil D, Pokon, Molyfert, Trimogen, Welgro, Graviota, Bayfolan, Wuxsol, 
Nitrophoska, Vitabloom, Growmore, dan Complesal Fluid (Sarwono, 2002). 

Menurut Sandra (2001) agar pertumbuhannya subur dan cepat berbunga, maka tanaman anggrek perlu diberikan 
pupuk dengan unsur hara makro dan mikro yang lengkap (seperti Gandasil D, Growmore, Hyponex, dan lain-lain). 
Pupuk daun Gandasil D memiliki kandungan unsur hara N (20 %), P(15 %), K (15 %) serta tambahan unsur mikro 
Mg, Mn, B, Cu, Co, dan Zn. Hyponek mengandung N (20 %), P (20 %), K (29 %) serta tambahan unsur mikro 
(Iswanto, 2002). Penelitian lain yang dilakukan Andalasari et al. (2014) menunjukkan hasil bahwa pemberian 
pupuk Gandasil dengan konsentrasi 2 g/l pada tanaman anggrek Dendrobium lebih baik terhadap tinggi tanaman, 
jumlah daun, dan lebar daun dibandingkan dengan pemberian pupuk Hyponex. Pupuk yang biasa digunakan pada 
masa pertumbuhan adalah pupuk yang mengandung unsur N (Nitrogen) yang tinggi, serta mengandung unsur Mg, 
Fe, B, Cu, Zn, dan Co (Sutiyoso dan Sarwono, 2004).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Jenis Pupuk 
Daun Terhadap Pertumbuhan Tanaman Anggrek Oncidium Golden Shower” dengan tujuan untuk mengetahui 
jenis pupuk yang terbaik untuk pertumbuhan tanaman anggrek Oncidium Golden Shower.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Balai Penelitian Tanaman Hias di Pasarminggu pada bulan Mei 

2016 sampai dengan April 2017. Bahan penelitian yang digunakan adalah anggrek Oncidium Golden Shower dan 
beberapa jenis pupuk daun. Penelitiana dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) 
dengan 9 perlakuan pupuk (1. Growmore 20:20:20; 2. Growmore 10:55:10; 3. Hyponex 10:40:15; 4. Gaviota 67; 
5. Gandasil B; 6. Growmore 6:30:30; 7. POC Solusi; 8. POC BMW dan 9. Fish emulsion) yang diulang 3 kali dan 
untuk masing-masing perlakuan terdiri dari 6 pot tanaman sehingga keseluruhan ada 162 pot tanaman percobaan. 
Sedangkan alat yang digunakan adalah pot plastik yang memiliki ukuran yang seragam (diameter 15 cm) untuk 
tempat media, alat ukur/timbangan, hygrothermo meter dan alat-alat yang mendukung penelitian.  

Parameter dalam penelitian ini adalah pertumbuhan anggrek Oncidium Golden Shower yang diamati dari 
jumlah anakan, tinggi tanaman, lebar bulb, tinggi bulb, panjang daun dan lebar daun. Data hasil penelitian dianalisis 
dengan ANAVA satu jalur dan dilanjutkan dengan uji DMRT. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi umum tanaman anggrek Oncidium sp. pada awal percobaan sehat dan pertumbuhannya seragam. 

Bahan tanam anggrek yang digunakantanaman anggrek Oncidium Golden Shower yang berasal dari koleksi di KP 
Pasarminggu yang berumur 6-9 bulan, memiliki jumlah bulb rata-rata 3 bulb, jumlah daun berkisar antara 2 – 3 
helai tiap bulb.

Pupuk biasanya diaplikasikan pada media tanam dan dapat juga diaplikasikan melalui daun sebagai larutan. 
Pupuk daun merupakan pupuk yang cara pemberiannya disemprotkan pada daun (Lingga et al., 2008). Pupuk 
yang disemprotkan melalui daun akan masuk melalui stomata, kemudian akan masuk ke dalam ruang antar sel 
secara difusi selanjutya masuk ke dalam sel penjaga, mesofil daun, maupun seludung pembuluh, dan akan berperan 
dalam fotosintesis (Agustina, 2004). Pada kegiatan ini perlakuan pemupukan dilakukan dengan cara disemprotkan 
menggunakan hand sprayer dengan konsentrasi 2 g/l atau 2 ml/l pada pagi hari sebelum matahari terbit atau sore 
hari setelah matahari terbenam sebanyak 2 kali dalam seminggu (Widiastoety, 2005). 

Hasil pengamatan dan analisis data menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pupuk daun tidak berpengaruh 
nyata terhadap parameter pertumbuhan tanaman anggrek Oncidium Golden Shower yaitu jumlah anakan, tinggi 
tanaman, panjang daun, tinggi bulb dan lebar bulb. Hasil tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1 dan 
Gambar 1.

Tabel 1. Rata-rata hasil pengamatan pada perlakuan beberapa jenis pupuk daun

No Perlakuan
Peubah

Jml anak Tgg tan 
(cm)

Tgg bulb 
(cm)

Pjg daun  
(cm)

Lbr daun 
(cm)

Lebar bulb 
(cm)

1 Growmore  20:20:20 6.22 27.83 8.86 24.78 2.84 3.32
2 Growmore 10:55:10 6.11 28.68 8.43 23.53 2.90* 3.11
3 Hyponex 10:40:15 5.22 28.24 8.43 22.43 2.88 3.28
4 Gaviota 67 5.28 30.39 9.00 24.44 2.88 3.27
5 Gandasil B 6.11 28.71 9.28* 23.50 2.88 3.29
6 Growmore 6:30:30 6.06 31.17* 8.94 24.89* 2.82 3.47*
7 POC Solusi 6.94* 27.50 8.61 21.67 2.69 3.31
8 POC BMW 5.89 29.22 8.53 22.91 2.78 3.26
9 Fish emulsion 5.89 27.71 7.94 22.62 2.81 3.23

F 0.61 0.57 1.79 0.91 0.31 0.19
F Crit 2.51

P 0.76 0.79 0.15 0.53 0.95 0.99

Gambar 1.   Grafik rata-rata hasil pengamatan perlakuan pupuk daun pada tanaman anggrek Oncidium Golden 
Shower
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Gambar 2. Penampilan tanaman anggrek Oncidium Golden Shower

Jumlah anakan
Jumlah anakan merupakan salah satu parameter vegetatif tanaman anggrek. Dari hasil penelititan diketahui 

bahwa perlakuan antar jenis pupuk tidak berbeda nyata tetapi pada perlakuan pupuk organik cair Solusi 
menghasilkan jumlah anakan paling banyak (6,94). Pupuk Organik Cair (POC) Solusi adalah pupuk cair yang 
mengandung unsur hara makro dan mikro yang lengkap, vitamin, mineral, asam amino, hormon pertumbuhan 
alami yang mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tanman pada masa pertumbuhan, bunga dan pembentukan buah. 
Pupuk ini mengandung unsur hara C organik, N organik, N total, P2O5, K2O, Fe, Mn, Cu, Zn, B dan Co. Dengan 
komposisi kandungan unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman, pupuk cair Solusi mampu menyediakan kebutuhan 
makanan/nutirsi untuk menghasilkan anakan yang lebih banyak dibandingkan dengan pupuk yang lain. 

Hasil penelitian Situngkir D (2014) menunjukkan bahwa jumlah anakan anggrek yang diberi pupuk organik 
cair menunjukkan berbeda nyata dengan jenis pupuk lainnya. Tetapi pada pengujian antar jenis pupuk daun 
menunjukkan berbeda tidak nyata antar jenis pupuk. Pupuk organik cair menghasilkan jumlah anakan terbanyak 
yaitu satu pseudobulb, berbeda nyata dengan jenis pupuk NPK (6-20-30), NPK (20-20-20), NPK (14-30-27), 
dan NPK (11-8-6) (0,9 pseudobulb). Pupuk organik cair mampu menghasilkan jumlah anakan terbanyak karena 
memiliki komposisi unsur makro dan mikro antara lain C, Cu, Mn, Co, Zn, Fe, B, N, P2O5, K2O. Hasil penelitian 
sejalan dengan hasil penelitian Suningsih (2012) dalam Situngkir D (2014) yang menyatakan bahwa perlakuan 
jenis pupuk organik cair Guano pada konsentrasi 20 ml/l menghasilkan anakan 1,4 pseudobulb, tidak berbeda 
nyata terhadap jumlah anakan tanpa pemupukan (1,2 pseudobulb). Pada tanaman yang berbeda hasil penelitian 
Supartha (2012) dalam Situngkir D (2014) menyatakan pengaruh pupuk organik cair (NPK 0,13% - 0,05% - 
0,01%) pada tanaman padi dosis 2 l ha-1 menghasilkan jumlah anakan 12,87 batang, tidak berbeda nyata dengan 
dosis 3 l ha-1 (13,31 batang).

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa pupuk organik cair Solusi dapat dipergunakan sebagai 
alternatif penggunaan pupuk untuk melakukan kegiatan perbanyakan tanaman dan penyediaan benih. 

Parameter pertumbuhan tanaman yang lain 
Hasil pengamatan untuk parameter pertumbuhan yang lain seperti tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun, 

tinggi bulb dan lebar bulb terlihat bahwa perlakuan pemberian pupuk daun tidak berbeda nyata. Namun terlihat 
kecenderungan bahwa pemberian pupuk Growmore 6:30:30 dapat memberikan hasil tertinggi untuk tinggi tanaman 
(31,17) panjang daun (24,89) dan lebar bulb 6,94) yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan pupuk lainnya. 
Pupuk ini mengandung unsur hara antara lain Nitrogen, Boron, Ammonical Nitrogen, Chelated Copper, Urea 
Nitrogen, Fe, dan beberapa mineral lainnya. 

Sedangkan untuk tinggi bulb, perlakuan jenis pupuk memberikan pengaruh tidak berbeda nyata tetapi pupuk 
Gandasil B dapat menghasilkan bulb paling tinggi (9,28). Pupuk Gandasil B mempunyai susunan yang khusus 
diciptakan untuk merangsang pembentukan bunga dan buah. Pupuk ini mengandung N, P2O5, K2O, dan MgSO4, 
dilengkapi dengan unsur-unsur Mn, B, Cu, Co dan Zn serta vitamin-vitamin untuk pertumbuhan tanaman seperti  
Aneurine, Lactoplavine, danNicotinic acid amide. 
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Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Situngkir D (2014) yang menyatakan bahwa jenis pupuk 
daun memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap variabel jumlah anakan, tinggi tanaman anakan, dan diameter 
pseudobulb anakan, tetapi tidak berbeda nyata terhadap jumlah daun anakan, dan kandungan klorofil daun.

Hasil penelitian Ainiyati 2006, menyatakan bahwa antara jenis pupuk daun yang digunakan tidak ada 
perbedaan terhadap pertumbuhan anggrek Dendrobium elina jayewardene x Dendrobium fera trivolium, dan 
frekuensi pemberian 5, 10 dan 15 hari sekali tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan anggrek Dendrobium elina 
jayewardene x Dendrobium fera trivolium. 

Dalam perkembangan pseudobulb dibutuhkan kandungan unsur P dan K yang tinggi. Menurut Saputra (2013) 
bahwa semakin membesar diameter batang maka potensi untuk menghasilkan pertumbuhan generatif tanaman 
semakin baik. Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian Tarigan (2009) menyatakan perlakuan jenis pupuk 
daun NPK (20-20-20) pada anggrek Oncidium Golden Shower pada intensitas penyemprotan 1 x 7 hari pada 
konsentrasi 2 g/l  menghasilkan diameter pseudobulb lebih kecil dibandingkan tanpa perlakuan. Perlakuan jenis 
pupuk daun NPK (11-8-6) pada fase vegetatif tanaman anggrek Dendrobium pada konsentrasi 2 ml/l menghasilkan 
diameter batang yang hampir sama besar dengan pupuk daun Bioplasma pada konsentrasi 3 ml/l (Hidayanti, 
2005).

KESIMPULAN
a. Pupuk Organik Cair (POC) Solusi menghasilkan jumlah anakan yang terbanyak dibanding pupuk yang lain, 

maka POC Solusi berpeluang terbaik untuk perbanyakan anggrek. 
b. Pupuk Growmore 6:30:30 dapat menghasilkan tinggi tanaman, panjang daun dan ukuran bulb yang lebih 

baik dibandingkan dengan perlakuan pupuk lainnya sehingga dapat digunakan sebagai pupuk untuk 
meningkatkan pertumbuhan tanaman.
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ABSTRACT
Prau mountain is one of areas managed by PT Perhutani Unit I, Central Java. There is Dieng plateau and 

located between Kendal and Wonosobo Regency. This mountain has a tropical rainforest vegetation with quite 
good condition. This area still has a lot of untapped potential plants by the surrounding community, howeverthe 
plant diversity data on this area is still limited. The purpose of this study was to inventory the diversity of plants, 
especially types of ground orchids having potential as an ornamental plants from the area. Thestudy was carried 
out using exploratory method. Results of the study showed that approximately 30 species of terrestrial orchids were 
found in the Prau Mountain. The species that potentially as ornamental plantsareCrepidium spp., Corymborkis 
veratrifolia, Tropidia curculigoides, Macodes petola, Calanthe triplicata, Calanthe ceciliae, Goodyera colorata, 
Goodyera reticulata, Cymbidium ensifolium, Cymbidium lancifolium, Collabium nebulosum, Liparis montana, 
Diglyphosa latifolia, Nephelaphyllum tenuiflorum, Appendicula alba, Cryptostylis javanica, Paphiopedilum 
javanicum, and Corybas acutus. Species are interesting because of its habitus i.e.Crepidium spp., Macodes petola, 
Goodyera colorata, Goodyera reticulata, Collabium nebulosum, Liparis montana, Nephelaphyllum tenuiflorum, 
Appendicula alba, Paphiopedilum javanicum, and Corybas acutus. Interesting species because of its leaves are 
Crepidium spp., Tropidia curculigoides, Macodes petola, Liparis montana, Goodyera colorata, Goodyera reticulata, 
Plocoglottis sp., Nephelaphyllum tenuiflorum, Paphiopedilum javanicum and Corybas acutus. Interesting species 
in its inflorescenceare Corymborkis veratrifolia, Calanthe triplicata, Calanthe ceciliae, Cymbidium ensifolium, 
Cymbidium lancifolium, Collabium nebulosum, Diglyphosa latifolia, Nephelaphyllum tenuiflorum, Cryptostylis 
javanica,and Paphiopedilum javanicum.

Keywords: Terrestrial orchids, Mount Prau, potential, ornamental plants

PENDAHULUAN
Gunung Prau adalah sebuah gunung yang terdapat di dataran tinggi Dieng tepat di perbatasan antara Kabupaten 

Kendal dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kawasan ini berada di koordinat 7°11′13″S 109°55′22″E. 
Gunung Prau secara administrasi pemerintahan masuk dalam wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Wonosobo, 
Kabupaten Batang dan Kabupaten Banjarnegara (Anonim, 2013a).

Gunung Prau dengan ketinggian 2650 m dpl memiliki vegetasi hutan hujan tropis yang masih baik. Namun 
di beberapa wilayah terutama yang masuk Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, hutannya mulai rusak oleh 
alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian. Dengan status hutan di kawasan Gunung Prau yang masih dikelola 
oleh PT Perhutani ini, maka kawasan ini tidak menjadi prioritas untuk pelestarian flora dan faunanya. Di lereng 
utara, yang masuk Kabupaten Kendal dan Pekalongan, vegetasi hutannya masih cukup bagus, walaupun sudah 
mulai terancam. Hutan di Gunung Prau menjadi habitat beberapa flora dan fauna endemik Jawa seperti Owa Jawa 
(Hylobates moloch); Elang Jawa (Nisaetus bartelsi); Macan Kumbang (Panthera pardus melas); Sigung Jawa 
(Mydaus javanensis); Rusa (Cervus timorensis); juga Harimau Jawa (Panthera tigris sondaica). Flora endemiknya 
juga terancam seperti Nepenthesgymnamphora, Anaphalis javanica, Anaphalis maxima, dan beberapa jenis 
anggrek (Anonim, 2013b).

Pengetahuan penduduk di sekitar kawasan gunung Prau akan pemanfaatan tumbuhan masih kurang. Hanya 
jenis-jenis pohon berkualitas tinggilah yang telah dikenal masyarakat, dan mereka bahkan telah mengeksploitasinya. 
Akan tetapi pengenalan sampai pemanfaatan tumbuhan lainnya masih sangat kurang. Padahal lokasi tersebut 
menyimpan kekayaan tumbuhan yang besar dan banyak diantaranya dapat dimanfaatkan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk menginventarisasi jenis-jenis anggrek tanah dan potensinya yang terdapat di kawasan gunung 
Prau. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan data awal dari keragaman tumbuhan khususnya jenis-
jenis anggrek tanah di kawasan ini yang sebelumnya belum terungkap.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian tentang keragaman anggrek tanah di kawasan Gunung Prau, Jawa Tengah telah dilakukan pada 

bulan April 2013. Penelitian dilaksanakan di kawasan yang terletak di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang 
yang termasuk wilayah KPH Pekalongan Timur dan BKPH Bawang. Di kawasan ini penelitian dilakukan dari 3 
arah pintu masuk yang masing-masing melalui Dusun Pranten, Dusun Ngelak, dan Dusun Gritan. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksploratif. Untuk jenis-jenis anggrek tanah yang belum diketahui 
nama jenisnya diambil spesimen herbariumnya guna dilakukan identifikasi lebih lanjut.

Parameter pengamatan di lapangan yang digunakan adalah pertelaan jenis yang diamati, data mikro dan 
makroklimat, serta kegunaannya/potensinya. Adapun kriteria suatu jenis dikatakan berpotensi sebagai tanaman 
hias dilihat dari bentuk habitus atau perawakannya, bentuk dan corak daunnya, serta keindahan bunganya. 
Pengamatan ekologi dilakukan dengan cara mengamati, mengetahui, mengukur antara lain letak koleksi, habitat, 
ketinggian tempat, pH tanah, suhu udara harian rata-rata, dan kelembaban harian rata-rata, dan lain-lain. Data 
ekologi ini sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi alami jenis-jenis yang akan dikoleksi untuk menentukan 
strategi konservasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tipe vegetasi di kawasan gunung Prau adalah hutan hujan tropis pegunungan. Sebagaimana karakter hutan 

hujan tropis pada umumnya, di kawasan ini juga terdapat keragaman tumbuhan mulai dari tumbuhan tingkat 
rendah hingga tumbuhan tingkat tinggi. Hutan di kawasan gunung Prau cukup kaya akan tumbuhan semak, liana, 
herba, pohon dan anggrek. Di lokasi ini juga masih dapat dijumpai jenis-jenis pohon yang sudah tua dan berukuran 
besar. Di hutan produksi dan hutan lindung terbatas masih dapat dijumpai jenis-jenis tumbuhan asli kawasan 
tersebut yang tingkat keragamannya cukup tinggi. Namun sebagaimana hutan dataran tinggi, semakin bertambah 
ketinggian maka semakin berkurang keragaman jenis tumbuhannya.

Di kawasan gunung Prau masih dapat dijumpai pohon-pohon dengan ukuran besar. Jenis-jenis pohon yang 
mendominasi adalah puspa (Schima wallichii), gringging (Eurya japonica), dan tanganan (Macropanax sp.). 
Pohon perdunya yang sangat mendominasi adalah kina (Cinchona officinalis), Pinanga coronata dan Cyathea 
contaminans. Sedang tumbuhan bawah yang banyak ditemukan antara lain Hedychium roxburghii, Lasianthus 
spp., Curculigo spp., dan Melastoma malabathricum. Selain itu juga ada Begonia spp. dan Schismatoglottis 
calyptrata, namun tidak melimpah keberadaannya (Hartini, 2013).

Beberapa jenis tumbuhan merambat juga ditemukan di kawasan ini, seperti Smilax, Tetrastigma, Freycinetia, 
Aeschynanthus, Nepenthesdan Polygonum. Variasi tumbuhan paku di lokasi ini cukup tinggi, meliputipaku epifit 
dan paku terestrial. Namun paku terestrial jumlah dan kemelimpahannya jauh lebih besar dibanding dengan 
paku epifit. Jenis-jenis anggrek baik yang tumbuh terestrial maupun epifit juga banyak ditemukan di kawasan ini 
(Hartini, 2013). 

Jenis-jenis tumbuhan yang tumbuh di kawasan gunung Prau banyak diantaranya yang memiliki potensi 
tinggi, seperti sebagai tanaman hias, tanaman obat, tanaman pangan, bahan bangunan, dan lain-lain. Selain 
anggrek juga masih banyak jenis tumbuhan lain yang sangat berpotensi sebagai tumbuhan hias, seperti Begonia 
spp., Schismatoglottiscalyptrata, Lasianthus spp., Brugmansia candida, Clerodendrum confusum, Ardisia sp., 
Aeschynanthus spp., Nepenthes gymnamphora, Medinilla spp., Cyrtandra spp., Melastoma, Vaccinium, Simplocos, 
Schefflera spp., dan jenis-jenis tumbuhan paku. Sedang tumbuhan obatnya adalah Alyxia reinwardtii, Cinchona 
officinalis, Begonia, Curculigo, Eryngium foetidum, beberapa tumbuhan paku, dan lain-lain. Pohon-pohon berkayu 
keras juga dapat ditemukan di kawasan ini, seperti Pinus merkusii, Schima wallichii.dan Eurya japonica (Hartini, 
2013). 

Kawasan gunung Prau rupa-rupanya merupakan habitat yang cocok untuk kebanyakan jenis anggrek. Hal ini 
kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi lingkungan yang sesuai untuk tempat tumbuh anggrek. Kondisi hutan 
yang masih cukup bagus dengan kelembaban udara yang cukup tinggi, menjadi salah satu penyebabnya.Jenis 
anggrek yang terdapat di kawasan gunung Prau terdiri atas jenis-jenis yang tumbuh di tanah (terestrial) dan jenis-
jenis yang tumbuh menempel di pohon (epifit). Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi terungkap bahwa di 
kawasan gunung Prau ditemukan 30 jenis anggrek tanah. Ke-30 jenis tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jenis-jenis anggrek tanah di kawasan gunung Prau, Jawa Tengah

No Nama Jenis Sinonim
1 Appendicula alba Blume Podochilus albus (Blume) Schltr.
2 Calanthe ceciliae Rchb.f. Calanthe wrayi Hook.f.
3 Calanthe sp. -
4 Calanthe triplicata (Willemet) Ames Calanthe bracteosa Rchb.f.
5 Collabium nebulosum Blume Chrysoglossum nebulosum (Blume) J.J.Sm.
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No Nama Jenis Sinonim

6 Corybas acutus J. Drans & J.B.Comber Calcearia acuta (J.Dransf. & J.B.Comber) M.A.Clem. & 
D.L.Jones

7 Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume Corymborkis angustifolia (Miq.) Kuntze
8 Crepidium lobatocallosum (J.J.Sm.) Szlach. Malaxis lobatocallosa (J.J.Sm.) Bakh.f.
9 Crepidium ridleyi (J.J.Sm.) Szlach. Malaxis ridleyi (J.J.Sm.) Bakh.f.

10 Crepidium sp. -
11 Crepidium sp. -
12 Crepidium sp. -
13 Crepidium tjiwideiense (J.J.Sm.) Szlach. Malaxis tjiwideiensis (J.J.Sm.) Bakh.f.
14 Cryptostylis javanica J.J.Sm. -
15 Cymbidium ensifolium (L.) Sw. Cymbidium albomarginatum Makino
16 Cymbidium lancifolium Hook. Cymbidium javanicum Blume
17 Diglyphosa latifolia Blume Chrysoglossum latifolium (Blume) Benth.
18 Goodyera colorata (Blume) Blume Epipactis colorata (Blume) A.A.Eaton
19 Goodyera reticulata (Blume) Blume Epipactis reticulata (Blume) A.A.Eaton
20 Goodyera rubicunda (Blume) Lindl. Epipactis rubicunda (Blume) A.A.Eaton
21 Herminium lanceum (Thunb. ex Sw.) Vuijk Aceras lanceum (Thunb. ex Sw.) Steud.
22 Hylophila lanceolata (Blume) Miq. Dicerostylis lanceolata Blume
23 Liparis montana (Blume) Lindl. Malaxis montana Blume
24 Liparis sp. -
25 Macodes petola (Blume) Lindl. Anoectochilus petola (Blume) Hereman
26 Nephelaphyllum tenuiflorum Blume Tainia tenuiflora (Blume) Gagnep.
27 Paphiopedilum javanicum (Reinw. ex Lindl.) Pfitzer Cypripedium javanicum Reinw. ex Lindl.
28 Phaius pauciflorus (Blume) Blume Limatodis pauciflora Blume
29 Plocoglottis sp. -
30 Tropidia curculigoides Lindl. Schoenomorphus capitatus Thorel ex Gagnep.

Keterangan : Nama jenis mengacu pada The Plant List 2017

Telah diketahui bersama bahwa hampir semua jenis anggrek berpotensi sebagai tanaman hias. Yang menarik 
dari tumbuhan anggrek tidak hanya dari bunganya, namun juga dari bentuk dan warna daunnya. Ada jenis anggrek 
yang menarik pada bunganya saja, dan ada anggrek yang menarik pada daunnya saja. Namun banyak jenis anggrek 
yang mempunyai daya tarik baik pada bunga maupun daunnya.

Keragaman anggrek tanah di kawasan gunung Prau lebih sedikit dibanding dengan keragaman anggrek epifitnya. 
Jenis-jenis anggrek tanah yang ditemukan antara lain Crepidium spp., Corymborkis veratrifolia, Calanthe spp., 
Tropidia curculigoides, Macodes petola, Goodyera spp., Collabium nebulosum, Liparis montana, Cymbidium spp., 
Diglyphosa latifolia, Phaius pauciflorus, Hylophila lanceolata, Appendicula alba, Nephelaphyllum tenuiflorum, 
Cryptostylis javanica, Paphiopedilum javanicum, dan Corybas acutus.
Berikut adalah jenis-jenis anggrek tanah menarik yang ditemukan dan dikoleksi dari kawasan gunung Prau.

Appendicula alba Blume.Jenis ini adalah satu-satunya jenis Appendicula di Jawa yang tumbuh terestrial. 
Batangnya dapat mencapai panjang 1 m dan tumbuh tegak. Daunya berbentuk lanset dengan ujung terbelah dua. 
Bunga bergerombol di ujung batang, dengan 8-12 kuntum bunga yang berwarna putih. Jenis ini umum ditemukan 
di Jawa pada ketinggian 300-1.800 m dpl. Di kawasan gunung Prau jenis ini ditemukan di HLT petak 71.

Calanthe spp. Di kawasan gunung Prau setidaknya ditemukan 2 jenis Calanthe yaitu Calanthe ceciliae dan 
Clanthe triplicata. 

Calanthe ceciliae Rchb.f. tumbuh secara berumpun, tunas-tunas mudanya tumbuh dari samping umbi 
semunya. Satu rumpun terdiri atas 1-3 individu, masing-masing individu memiliki 4-5 daun. Daunnya lebih 
sempit dari jenis pertama dan berwarna hijau gelap. Perbungaannya lebih panjang dari jenis pertama, bunga 
juga menggerombol di bagian ujung. Meskipun jumlah bunganya banyak tetapi hanya 2-3 kuntum bunga yang 
mekar bersamaan. Warna bunganya pink-ungu muda dan warna akan berubah menjadi orange kecoklatan ketika 
menjelang layu. Jenis ini merupakan anggrek tanah dataran tinggi, tumbuh pada ketinggian 700-1.100 m dpl. 
Umumnya tumbuh di lantai hutan yang lembab dan teduh, di hutan primer yang kaya humus. Di alam tersebar di 
Thailand, Semenanjung Malaysia, Sumatera dan Jawa.

Calanthe triplicata (Willemet) Ames sering disebut dengan anggrek “sleeping baby”. Hal ini disebabkan oleh 
bentuk bibirnya yang sangat mirip dengan bayi yang sedang tidur. Jenis ini memiliki akar rimpang di dalam tanah. 
Umbi semunya tersusun rapat berhimpitan, mendukung 4-5 helai daun. Daun berbentuk jorong-lanset, melebar di 

Tabel 1. Jenis-jenis anggrek tanah di kawasan gunung Prau, Jawa Tengah (lanjutan)
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bagian tengahnya, permukaan tidak rata dan berlipat-lipat. Perbungaan aksiler, panjang 50-100 cm, mendukung 
20-50 kuntum bunga; bunga menggerombol di ujung, warna bunga putih dengan sedikit variasi kuning di pangkal 
bibirnya. Pada umumnya jenis ini hidup di tempat yang kurang mendapat sinar matahari secara langsung, banyak 
serasah, dan lembab. Dapat tumbuh mulai ketinggian 0-1850 m dpl. Di alam jenis ini tersebar di Madagaskar, 
India, AsiaTenggara, Jepang, Australia hingga Kepulauan Pasifik (Seidenfaden and Wood, 1992).

Collabium nebulosum Blume. Jenis ini tingginya hanya sekitar 40 cm, bertangkai pendek, memiliki daun 
berbentuk oval, berkerut-kerut, permukaan atas berwarna hijau muda dengan bercak-bercak hijau tua. Jenis ini 
ditemukan di hutan dekat curug Mawur. Perebarannya meliputi Jawa dan Sumatra, biasanya ditemukan di hutan 
hujan pada ketinggian 600–1600 mdpl (Comber, 1990). 

Corybas acutus J.Drans. & J.B.Comber. Anggrek ini hanya berukuran kecil saja, sehingga untuk 
menemukannya membutuhkan kecermatan yang tinggi. Biasanya tumbuh di lantai hutan yang ternaung, lembab, 
membaur dengan serasah-serasah yang tebal (Comber, 1990). Daunnya berbentuk bulat seperti jantung dengan 
ujung runcing dan bagian tepi agak bergelombang. Permukaan atas daun berwarna keputihan mengkilat, seperti 
ditutupi oleh lapisan lilin, tulang daun tidak begitu jelas. Bunganya tunggal, muncul dari bagian pangkal daun, 
bertangkai besar, perhiasan berwarna merah keunguan. Di kawasan gunung Prau jenis ini ditemukan di HLT petak 
71.

Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume. Jenis anggrek tanah ini mempunyai habitus yang besar, tingginya 
dapat mencapai 2,5 m. Batangnya tidak tumbuh tegak, namun cenderung condong dan melintir membentuk spiral. 
Daunnya lebar, panjang sampai 50 cm dan lebar sampai 20 cm, bergaris, berkerut, seperti kulit. Biasanya tumbuh 
tunggal, jarang yang punya anakan (Comber, 1990; O’Byrne, 2001). Jenis ini ditemukan di hutan alami di dekat 
hutan produksi Pinus. Anggrek ini biasanya tumbuh subur di tempat ternaung sampai agak terbuka dan lembab.

Crepidium spp. Variasi jenis Crepidium di kawasan gunung Prau cukup tinggi, yaitu 6 macam (Crepidium 
lobatocallosum, Crepidium ridleyi, Crepidium tjiwideiense dan 3 Crepidium sp.). Marga ini memiliki ciri morfologi 
yang khas, yaitu daunnya berbentuk asimetris, perbungaannya muncul dari ujung batang, tumbuh menjulang ke 
atas, bunga tersusun dalam bulir. Variasi dari jenis-jenis ini terletak pada bentuk daun, ukuran daun, dan ukuran 
habitusnya. Bentuk daun mulai dari membulat sampai memanjang. Sedang habitusnya mulai dari yang tingginya 8 cm sampai 
20 cm.

Cryptostylis javanica J.J.Sm. Jenis ini memiliki akar rimpang yang tumbuh menjalar. Daunnya berbentuk 
bulat telur, berwarna hijau mengkilat. Perbungaannya menjulang tinggi hingga sekitar 50 cm, dengan bunga-bunga 
yang menggerombol di bagian ujungnya yaitu sekitar 15 kuntum. Kelopak dan mahkota bunganya hijau muda, 
berbentuk benang atau tali, berpencar saling berjauhan. Jenis ini merupakan anggrek endemik Jawa (van Steenis, 
2006). Biasanya tumbuh di tempat lembab dan ternaung di lantai hutan. Di kawasan gunung Prau ditemukan di 
HLT petak 70-71.

Cymbidium spp. Di kawasan gunung Prau ditemukan 2 jenis Cymbidium yang dua-duanya merupakan 
anggrek tanah, yaitu Cymbidium ensifolium dan Cymbidium lancifolium.

Cymbidium ensifolium(L.) Sw. memiliki daun seperti halnya pada kebanyakan jenis-jenis Cymbidium 
lainnya yaitu berdaun seperti garis. Panjang daunnya mencapai 50 cm dengan lebar 1,5-2 cm. Perbungaan muncul 
dari ujung batang, mendukung 2-3 kuntum bunga yang sangat cantik. Warna perhiasan bunga kuning dengan 
bercak-bercak coklat. Jenis ini umumnya ditemukan di tempat yang agak terbuka, baik di tempat yang datar, di 
lereng maupun di atas bukit. Jenis ini ditemukan di hutan alami di dekat hutan produksi Pinus. 

Cymbidium lancifolium Hook. memiliki daun yang berbeda dengan jenis Cymbidium lainnya yaitu berbentuk 
lanset. Bunganya berwarna kuning pucat dan bibir bergaris kemerahan, tersusun dalam untaian yang tidak banyak 
bunganya (Sastrapradja dkk, 1979; Puspitaningtyas dan Mursidawati, 1999). Jenis ini banyak ditemukan di tempat 
yang agak ternaung di kawasan gunung Prau.

Diglyphosa latifolia Blume. Anggrek ini hanya memiliki satu daun yang cukup besar, berbentuk lonjong dan 
agak melebar di bagian tengahnya, bertangkai panjang. Perbungaan muncul dari akar rimpang, menjulang tinggi 
melebihi panjang daunnya, bertangkai panjang. Bunga menggerombol di bagian ujung, mendukung banyak bunga 
yang berukuran kecil, warna bunga kemerahan, berbau kurang sedap, bila mekar bersamaan akan menyerupai 
sikat botol. Jenis ini biasanya tumbuh di tempat yang lembab dan berhumus tebal. Umumnya ditemukan di dataran 
tinggi mulai 700 - 1.700 m dpl. Hanya tersebar di Semenanjung Malaysia, Sumatra dan Jawa (van Steenis, 2006). 
Di kawasan gunung Prau jenis ini ditemukan di HLT petak 71.

Goodyera spp. Di kawasan gunung Prau ditemukan 3 jenis Goodyera yaitu Goodyera colorata (Blume) 
Blume, Goodyera reticulata (Blume) Blumedan Goodyera rubicunda(Blume) Lindl.

Goodyera colorata dan Goodyera reticulata memiliki keindahan di daunnya. Goodyera colorata daunnya 
berbentuk lanset, bagian ujung meruncing, berwarna hijau gelap di permukaan atas dan hijau pucat pada permukaan 
bawah, memiliki 3 urat daun utama yang berwarna merah muda atau putih. Goodyera reticulata daunnya berbentuk 
lanset dengan bagian ujung runcing, berwarna hijau keabu-abuan dengan urat-urat daun berwarna hijau kekuningan. 
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Jenis ini merupakan anggrek endemik Jawa. Sedang Goodyera rubicunda daunnya berwarna hijau keputihan tanpa 
dengan urat-urat daun yang jelas di permukaan atas daunnya. Perawakannya jauh lebih besar dari 2 jenis lainnya, 
yaitu dapat mencapai 60 cm tingginya. Bunganya berwarna kemerahan dengan rambut-rambut putih di bagian luar 
kelopaknya.

Liparis montana (Blume) Lindl. Jenis ini hanya dapat ditemukan di Jawa dan Kalimantan. Di kawasan 
gunung Prau jenis ini ditemukan di HLT petak 71. Habitusnya kecil, tinggi hanya sekitar 10 cm dan bila ditambah 
perbungaan dapat mencapai 20 cm. Daunnya hanya 2-4 helai, berbentuk jantung dengan tepi tampak seperti 
bergerigi, berwarna hijau, permukaan mengkilat. Perbungaan sekitar 10 cm, mendukung sekitar 20 bunga yang 
berwarna pink keunguan.

Macodes petola (Blume) Lindl. Jenis ini merupakan anggrek tanah yang sukulen, tingginya 6-15 cm, jumlah 
daun 6-8 helai. Daunnya berbentuk bulat telur - bulat jorong, berwarna hijau gelap bervariasi dengan garis-garis 
kuning emas atau keperakan, 5-7 urat utama yang membujur variasi dengan urat-urat pendek yang melintang 
membentuk seperti jala. Perbungaannya muncul dari ujung batang (terminal), mendukung ±20 kuntum bunga. 
Seluruh permukaan luar tangkai dan bunganya ditutupi oleh bulu-bulu halus. Anggrek ini sering ditemukan di 
hutan yang lembab dengan musim kering yang pendek. Umumnya tumbuh pada ketinggian 300-1.400 m dan 
tersebar dariSemenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa sampai Philipina (Comber, 2001). Di kawasan gunung Prau 
jenis ini ditemukan di dekat curug Mawur.

Nephelaphyllum tenuiflorum Blume. Jenis ini cukup banyak ditemukan di kawasan gunung Prau. Daunnya 
yang berbentuk jantung dengan tampak adanya bercak-bercak di permukaannya, membuat jenis ini sangat menarik 
perhatian. Akar rimpangnya merambat, umbi semunya berbentuk bulat. Perbungaan mendukung 5-8 bunga, bunga 
menunduk ke bawah, mahkota berwarna hijau pucat bercampur dengan warna ungu.

Paphiopedilum javanicum (Reinw. ex Lindl.) Pfitzer. Meskipun namanya javanica, namun anggrek ini 
ternyata tidak hanya terdapat di Jawa, melainkan juga terdapat di Sumatra, Kalimantan, Flores dan Bali (Comber, 
1990; Puspitaningtyas dkk, 2003). Berarti kemungkinan nama ini diberikan karena pertama kali jenis ini ditemukan 
di Jawa. Biasanya jenis ini tumbuh di lantai hutan yang ternaung dan lembab di daerah pegunungan. Pada umumnya 
lebih banyak ditemukan pada ketinggian 1.500 m dpl, namun jenis ini juga ditemukan mulai ketinggian 750-
1.900 m dpl. Di kawasan gunung Prau jenis ini ditemukan di HLT petak 71. P. javanicum termasuk anggrek 
yang memiliki kecantikan baik di bunga maupun daunnya. Daunnya berwarna hijau tua dengan bercak-bercak 
keputihan. Bunganya hanya tunggal, didukung oleh tangkai bunga yang panjangnya dapat mencapai 40 cm.

Plocoglottis sp. Di kawasan gunung Prau ditemukan 1 jenis Plocoglottis. Jenis ini tingginya hampir 50 cm, 
tangkai daun lebih panjang, daun berbentuk lanset, juga berkerut-kerut, warna daun hijau tua. Jenis ini ditemukan 
di HLT petak 71.

Tropidia curculigoides Lindl. Anggrek ini memiliki batang kecil dan liat, tanpa cabang atau dengan cabang 
yang pendek, tinggi dapat mencapai lebih dari 1 m. Daunnya berbentuk lanset, ujungnya meruncing, permukaan 
berlipat-lipat. Perbungaan terminal dan lateral, tangkai pendek, mendukung 6-10 kuntum bunga. Jenis ini dapat 
tumbuh mulai dari dataran rendah hingga pegunungan sampai ketinggian 1.550 m dpl pada kondisi yang kering 
maupun hutan yang lembab.

KESIMPULAN
Tigapuluh jenis anggrek tanah yang memiliki potensi khususnya sebagai tanaman hias ditemukan di kawasan 

gunung Prau. Jenis-jenis yang yang berpotensi sebagai tanaman hias adalah Crepidium spp., Corymborkis 
veratrifolia, Tropidia curculigoides, Macodes petola, Calanthe triplicata, Calanthe ceciliae, Goodyera colorata, 
Goodyera reticulata, Cymbidium ensifolium, Cymbidium lancifolium, Plocoglottis sp., Liparis montana, 
Diglyphosa latifolia, Nephelaphyllum tenuiflorum, Appendicula alba, Cryptostylis javanica, Paphiopedilum 
javanicum, danCorybas acutus. Jenis-jenis yang menarik pada perawakannya adalah Crepidium spp., Macodes 
petola, Goodyera colorata, Goodyera reticulata, Plocoglottissp., Liparis montana, Nephelaphyllum tenuiflorum, 
Appendicula alba, Paphiopedilum javanicum, dan Corybas acutus. Jenis-jenis yang menarik pada daunnya 
adalah Crepidium spp., Tropidia curculigoides, Macodes petola, Liparis montana, Goodyera colorata, Goodyera 
reticulata, Plocoglottis sp., Nephelaphyllum tenuiflorum, Paphiopedilum javanicum dan Corybas acutus. Jenis-
jenis yang menarik pada bunganya adalah Corymborkis veratrifolia, Calanthe triplicata, Calanthe ceciliae, 
Cymbidium ensifolium, Cymbidium lancifolium, Plocoglottis sp., Diglyphosa latifolia, Nephelaphyllum tenuiflorum, 
Cryptostylis javanica, dan Paphiopedilum javanicum.
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ABSTRACT
Tuberose quality improvement can be done by providing sufficient nutrients through fertilization, namely, 

the provision of NPK fertilizers and biological fertilizers Bio Max grow. This purpose of research is determine 
the effect of a dose of NPK fertilizer and concentration of biological fertilizers Bio Max Grow on the growth and 
yield of Tuberose. This researchused Randomized Complete Block Design (RCBD) are arranged in Factorial (4x4) 
with 3rd repeated. The first factor is dose of NPK fertilizer (16:16:16) (N) with N0: 0 g/plant, N1 10 g/plant, N2 15 
g/plant, and N3 20 g/plant and the second factor is biological fertilizers Bio Max Grow (B) with: B0 0 ml/l, B1 10 
ml/l, B2 20ml/l, and B3 30ml/l. The results showed that: (1) NPK fertilizer with a dose of 15 g / plant give the best 
results in the time variable appears buds, blooms, long series, long floral overall, the diameter of the stalk, and the 
number of florets (2) provision of a biological fertilizer Bio Max Grow with a concentration of 20 ml / l gives the 
best result at the time variable aflower blooms, stem length, long series, long interest overall, and the diameter of 
the stalk, (3) treatment dose of NPK fertilizer is not affected by the provision of a biological fertilizer Bio Max 
Grow on variable length leaves, leaf number, leaf width, and the number of tillers.

Keyword: (Polianthes tuberosa L.), NPK, Bio Max Grow

ABSTRAK
Perbaikan kualitas tanaman sedap malam dapat dilakukan dengan pemberian unsur hara yang cukup melalui 

pemupukan yaitu, dengan pemberian pupuk NPK dan pupuk hayati Bio Max grow. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh pemberian dosis pupuk NPK dan konsentrasi pupuk hayati Bio Max Grow terhadap 
pertumbuhan dan produksi tanaman sedap malam. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
yang disusun secara faktorial (4x4) dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah dosis pupuk NPK(16:16:16) (N) 
dengan N0: 0 g/tanaman, N1 10 g/tanaman, N2 15 g/tanaman, dan N3 20 g/tanaman dan faktor kedua adalah pupuk 
hayati Bio Max Grow (B) dengan : B0 0 ml/l, B1 10 ml/l, B2 20ml/l dan B3 30ml/l. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa : (1) pemberian pupuk NPK dengan dosis 15 g/tanaman memberikan hasil yang terbaik pada variabel 
waktu muncul kuncup, panjang rangkaian, panjang bunga keseluruhan, diameter tangkai, dan jumlah kuntum (2) 
pemberian pupuk hayati Bio Max Grow dengan konsentrasi 20 ml/l memberikan hasil yang terbaik pada variabel, 
panjang tangkai, panjang rangkaian, panjang bunga keseluruhan, dan diameter tangkai, (3) perlakuan pemberian 
dosis pupuk NPK tidak dipengaruhi oleh pemberian pupuk hayati Bio Max Grow pada variabel panjang daun, 
jumlah daun, lebar daun, dan jumlah anakan.

Kata Kunci: (Polianthes tuberosa L.), NPK, Bio Max Grow

PENDAHULUAN
Di Indonesia terdapat ragam jenis dan varietas tanaman bunga potong yang potensial dikembangkan, salah 

satunya yaitu tanaman sedap malam. Menurut Direktorat Jendral Hortikultura (2014), bunga sedap malam tergolong 
bunga potong yang laku di pasaran selain mawar. Produksi tanaman sedap malam mencapai 104.975.942 tangkai 
pada tahun 2013 dan mengalami penurunan produksi tahun 2014 yaitu 104.625.690 tangkai.

Pemberian pupuk anorganik berupa NPK memberikan ketersediaan unsur hara makro N, P, dan K yang 
dibutuhkan oleh tanaman. Pemberian pupuk hayati dapat memperbaiki tekstur tanah dan meningkatkan kesuburan 
tanah. Menurut Brady dan Buckman (1969) dalam Kadekoh dan Amirudin (2007), pemupukan yang ideal adalah 
apabila unsur hara yang diberikan dapat melengkapi unsur hara yang tersedia menjadi tepat. Oleh karena itu, 
dengan mempertimbangkan banyaknya manfaat dari pupuk hayati Bio Max Grow dan ditambah dengan pemberian 
pupuk NPK perlu dilakukan penelitian ini sehingga diketahui pengaruh interaksi pupuk NPK dan pupuk hayati Bio 
Max Grow terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sedap malam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemberian dosis pupuk NPK dan konsentrasi 
pupuk hayati Bio Max Grow terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sedap malam.
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BAHAN DAN METODE

Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura. Penelitian dilaksanakan 

pada bulan April sampai Agustus 2016.
Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah umbi tanaman sedap malam lokal Tanggamus kultivar 
Wonotirto, pupuk NPK (16:16:16), pupuk hayati Bio Max Grow, media tanam berupa campuran dari tanah top 
soil, sekam padi, dan pupuk kandang kambing dengan perbandingan 1:1:1.

Metode
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial (4x4) dengan 

3 ulangan. Faktor pertama adalah dosis pupuk NPK(16:16:16) (N) dengan N0: 0 g/tanaman, N1 10 g/tanaman, N2 
15 g/tanaman, dan N3 20 g/tanaman dan faktor kedua adalah pupuk hayati (B) dengan : B0 0 ml/l, B1 10 ml/l, B2 20 
ml/l dan B3 30 ml/l. Data yang diperoleh diolah dengan analisis ragam dan perbedaan nilai tengah diuji dengan Uji 
Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan perlakuan pupuk NPK dan pupuk hayati Bio Max Grow tidak berpengaruh 

nyata pada variabel vegetatif tanaman yakni, panjang daun, jumlah daun, lebar daun, jumlah anakan. Pupuk NPK 
tidak dipengaruhi oleh berbagai konsentrasi pupuk hayati Bio Max Grow pada variabel vegetatif .
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Gambar 1. Rata-rata panjang daun pada saat tanaman berumur 4 bulan.

Perlakuan tanpa NPK (N0) menunjukkan nilai rata-rata jumlah daun yang tidak berbeda pada saat tanaman 
berumur 4 bulan. Pemberian pupuk hayati 20 ml/l menunjukkan nilai rata-rata yang sedikit lebih tinggi dibandingkan 
perlakuan lain pada saat tanaman berumur 4 bulan (Gambar 2).
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Gambar 2. Rata-rata jumlah daun pada saat tanaman berumur 4 bulan.

Perlakuan pemberian pupuk NPK 20 g/tanaman (N3) menunjukkan nilai rata-rata lebar daun yang tidak 
berbeda dibandingkan perlakuan lain pada saat tanaman berumur 4 bulan. Perlakuan pemberian pupuk hayati pada 
saat tanaman berumur 4 bulan pada semua perlakuan menunjukkan nilai rata-rata yang relatif sama (Gambar 3).
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Gambar 3. Rata-rata lebar daun pada saat tanaman berumur 4 bulan.

Perlakuan pemberian pupuk NPK 15 g/tanaman (N2) menunjukkan nilai rata-rata jumlah anakan tidak berbeda 
dibandingkan perlakuan yang lain pada saat tanaman berumur 4 bulan. Perlakuan pemberian pupuk hayati 20 ml/l 
pada saat tanaman berumur 4 bulan menunjukkan nilai rata-rata yang tidak berbeda dibandingkan perlakuan lain 
(Gambar 4).
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Gambar 4. Rata-rata jumlah anakan pada saat tanaman berumur 4 bulan

Variabel panjang bunga keseluruhan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK 15 g/tanaman (N2) menghasilkan panjang bunga 

keseluruhan, dengan nilai rata-rata yaitu, 99,03 cm. Pemberian pupuk hayati 20 ml/l (B2) menghasilkan panjang 
bunga keseluruhan, dengan nilai rata-rata yaitu, 99,93 cm (Gambar 9).
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Gambar 9. Rata-rata variabel panjang bunga keseluruhan.

Respon pertumbuhan tanaman menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK dan pupuk hayati tidak berbeda 
nyata pada variabel vegetatif tanaman yaitu panjang daun, jumlah daun, lebar daun dan jumlah anakan. Perlakuan 
pemberian pupuk NPK 15 g/tanaman yang dikombinasikan dengan pemberian Bio Max Grow 20 ml/tanaman 
menunjukkan nilai rata-rata yang tertinggi dibandingkan perlakuan lainnya, pada jumlah anakan

Pupuk kandang kambing memiliki kandungan nitrogen yang lebih tinggi dimana kandungan nitrogen dapat 
meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman. Hal ini diduga pupuk yang diberikan pada tanaman cepat diserap 
oleh tanaman sehingga unsur hara yang dibutuhkan telah terpenuhi. Koswara (1982) menyatakan bahwa, dengan 
tersedianya unsur hara nitrogen maka tanaman akan membentuk bagian-bagian vegetatif yang cepat, yang 
disebabkan karena jaringan meristem yang akan melakukan pembelahan sel, perpanjangan dan pembesaran sel-sel 
baru dan protoplasma sehingga pertumbuhan tanaman berlangsung baik.

Pemberian pupuk hayati berpengaruh tidak nyata pada variabel panjang daun, jumlah daun, lebar daun dan 
jumlah anakan, hal ini diduga karena jumlah unsur hara yang terdapat pada media tanam sudah cukup untuk 
memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman sedap malam sehingga pemberian unsur hara dari pupuk NPK dan 
aktivitas mikroorganisme yang berasal dari pupuk hayati tidak berbeda nyata terhadap pertumbuhan dan produksi 
tanaman sedap malam. Menurut Hanafiah (1995) dalam Ebet (2015), keberhasilan penggunaan jasad hidup yang 
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menguntungkan di bidang pertanian tidak hanya dipengaruhi oleh kuantitas sel yang ada di dalam inokulan, tetapi 
juga dipengaruhi oleh sumber energi, pengaplikasian inokulan, faktor lingkungan (suhu, curah hujan) dan metode 
penyimpanan produk sebelum pakai. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Hakim (1986) dalam Ebet (2015) bahwa 
aktivitas kehidupan organisme tanah sangat dipengaruhi oleh faktor iklim, tanah dan vegetasi.

Variabel diameter tangkai bunga, diameter bunga, jumlah kuntum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK 15 g/tanaman (N2) menghasilkan diameter 

tangkai bunga dengan nilai rata-rata yaitu 1,1 cm. Pemberian pupuk hayati 20 ml/l (B2) menghasilkan diameter 
tangkai bunga dengan nilai rata-rata yaitu 1,03 cm (Gambar 10).
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Gambar 10. Rata-rata variabel diameter tangkai bunga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK 10 g/tanaman (N1) menghasilkan diameter 
bunga dengan nilai rata-rata yaitu, 2,16 cm. Pemberian pupuk hayati 30 ml/l (B3) menghasilkan diameter bunga 
dengan nilai rata-rata yaitu, 1,83 cm (Gambar 11).
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Gambar 11. Rata-rata variabel diameter bunga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK 15 g/tanaman (N1) menghasilkan jumlah kuntum 
dengan nilai rata-rata yaitu, 31,50. Pemberian pupuk hayati 30 ml/l (B3) menghasilkan jumlah kuntum dengan nilai 
rata-rata 25,67 (Gambar 12).
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Gambar 12. Rata-rata variabel jumlah kuntum bunga.

Pemberian pupuk juga mempengaruhi tanaman sedap malam pada fase generatif. Pemberian NPK 15 g/
tanaman memberikan hasil yang terbaik pada variabel waktu muncul kuncup bunga, waktu mekar bunga, panjang 
rangkaian bunga, diameter tangkai bunga, panjang bunga keseluruhan dan jumlah kuntum. Dari hasil percobaan 
menunjukkan bahwa respon tanaman sedap malam tidak berbeda diduga karena jumlah unsur hara yang tersedia di 
media tanam sudah cukup terpenuhi. Menurut penelitian Wuryaningsih dan Herlina (1999) dalam Sulistyaningsih 
(2007), mendapatkan hasil bahwa komposisi media yang terdiri dari campuran pupuk kandang, kompos bambu 
dan sekam segar dengan nisbah 1:1:1 memberikan hasil yang lebih baik terhadap pertumbuhan tanaman hias pot. 
Media tanam yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tanah, pupuk kandang kambing dan sekam padi dengan 
perbandingan 1:1:1. Menurut Pranata (2010) kandungan unsur hara nitrogen yang berada dalam pupuk kandang 
kambing yaitu sebesar 0,60%, kandungan unsur hara fosfor sebesar 0,30% dan kandungan unsur hara kalium 
sebesar 0,17%. Pupuk organik atau bahan organik merupakan sumber nitrogen tanah yang utama, yang berperan 
cukup besar terhadap perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah serta lingkungan. Pencampuran tanah dengan 
sekam padi dapat membuat struktur media tanam menjadi gembur karena air dan udara mengalir dengan lancar 
serta media dapat menyerap hara dengan baik dan penambahan pupuk kandang kambing kedalam media membuat 
media tersebut mengandung unsur hara yang diperlukan tanaman terutama nitrogen. Sekam padi mengandung 
unsur nitrogen sebanyak 1% dan Kalium sebanyak 2% (Sulistyaningsih, 2007). Ditinjau data komposisi kimiawi, 
sekam padi mengandung beberapa unsur kimia penting. Menurut Suharno (1979), komposisi sekam padi memiliki 
kadar air sebesar 9,02%, protein kasar sebesar 3,03%, lemak 1,18%, serat kasar sebesar 35,68%, abu sebesar 
17,17% dan karbohidrat dasar sebesar 33,71. 

Penggunaan pupuk hayati yang mengandung mikroba berguna dalam mempercepat proses dekomposisi dan 
kelarutan hara yang berasal dari bahan organik. Proses pengomposan yang terjadi dikarenakan adanya proses 
dekomposisi oleh mikroba yang mengubah nutrisi tidak tersedia menjadi tersedia bagi tanaman (Leithold, 1996., 
Murbandono, 1998). Berdasarkan fungsi tersebut, penggunaan pupuk hayati sebaiknya dilakukan pada saat sebelum 
tanam dan awal tanam, sehingga bahan organik yang terdapat pada media tanam dapat dirombak lebih awal oleh 
mikroba di dalam pupuk hayati, sehingga menjadi unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman sedap malam yang 
berdampak pada pertumbuhan vegetatif untuk menunjang pertumbuhan generatif tanaman sedap malam. Menurut 
Glick (2007), hal ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang menyebutkan bahwa efektivitas suatu mikroba 
dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman sering tidak terlihat jelas apabila tanaman ditumbuhkan pada kondisi 
optimum dan bebas stres.

Pernyataan tersebut setara dengan hasil penelitian Sari (2009) yang menyebutkan bahwa pemberian pupuk 
NPK 15 g/tanaman mampu mempercepat waktu muncul kuncup bunga dan menghasilkan diameter tangkai bunga 
yang lebih besar pada tanaman sedap malam.

Penggunaan kombinasi pupuk NPK dan pupuk hayati Bio Max Grow dapat menguntungkan dalam hal 
pertanian berkelanjutan. Penggunaan pupuk kimia berupa pupuk NPK secara terus menerus dan tidak diimbangi 
dengan pemakaian pupuk hayati berupa Bio Max Grow akan mengakibatkan kesuburan tanah menurun. Pemakaian 
pupuk hayati secara terus menerus dan berkesinambungan akan memberikan keuntungan dan manfaat dalam 
pemakaian jangka panjang. Kadekoh (2007), menyatakan bahwa pupuk organik bersifat multi fungsi yaitu mampu 
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Subadiasa (1997) dalam Mustari, K (2004), menyatakan bahwa 
untuk mencegah terjadinya dampak pada lingkungan perlu dilakukan upaya penggantian pupuk anorganik (kimia) 
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dengan pupuk organik atau pupuk hayati yang tidak menimbulkan dampak pada lingkungan. Untung (1997) dalam 
Mustari, K (2004), menyebutkan pupuk organik dan pupuk hayati dapat digunakan untuk meningkatkan produksi 
dan produktivitas tanaman pertanian.

KESIMPULAN
Pemberian pupuk NPK dengan dosis 15 g/tanaman memberikan hasil yang terbaik pada variabel waktu muncul 

kuncup bunga, mekar bunga, panjang rangkaian bunga panjang bunga keseluruhan, diameter tangkai bunga, dan 
jumlah kuntum.Pemberian pupuk hayati Bio Max Grow dengan konsentrasi 20 ml/l memberikan hasil yang terbaik 
pada variabel waktu mekar bunga panjang tangkai bunga, panjang rangkaian bunga, panjang bunga keseluruhan, 
dan diameter tangkai bunga. Perlakuan pemberian dosis pupuk NPK tidak dipengaruhi oleh pemberian konsentrasi 
pupuk hayati Bio Max Grow p.
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ABSTRACT
Population of sweet orange of Kisar showed decreasing trend, from 45.000 plants in 2013 to ± 5000 plants 

in 2016. This could lead to the plants extinction if it is not handled properly. The research was aimed to know the 
cause of the decrease and efforts to save and prevent further decline. The research was conducted at Kisar citrus 
center in Kisar Island from July to December 2016. The results of the research were 1) there is limited knowledge 
of farmers/community on seed production and cultivation of Kisar sweet orange, 2) Excessive use of herbicide, 
Diplodia disease attacks, and lack of plant maintenance are the cause of the decreasing of the population of Kisar 
sweet orange, 3) Kisar sweet orange farming is still profitable for the community, therefore its development must 
be maintained. Efforts to maintain the development of Kisar sweet orange is to control the attacks of Diplodia 
disease, improve community’s knowledge on citrus cultivation, manage existing plants optimally, manage the 
Mother Plant of Kisar sweet orange, and make a demonstration plot of Integrated Management of Healthy Citrus 
Orchards (IMHCO) using innovation technology from IAARD and supported by technology assistance as a pilot 
to the community. If the efforts are done well and correctly, then in the next 5 years Kisar sweet orange population 
could be saved. 

Keywords: cultivation, Kisar sweet orange, extinction

PENDAHULUAN
Pulau Kisar merupakan pulau terluar Indonesia yang terletak di Selat Wetar dan berbatasan dengan negara 

Timor Leste. Pulau ini merupakan bagian dari wilayah pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya, provinsi 
Maluku, terletak di sebelah timur laut pulau Timor Leste. Pulau kisar berada pada 8° 6′ 10″ Lintang Selatan dan 
127° 8′ 36″ Bujur Timur. Luas wilayah mencapai 8.500 Ha dengan jumlah penduduk ± 18.425 jiwa. Penghasilan 
dari pertanian berasal dari kacang-kacangan, buah-buahan, maupun hasil tani lainnya. Jagung merupakan hasil 
terbesar utama di pulau Kisar dan merupakan makanan pokok dari masyarakat di pulau Kisar. Selain jagung, 
lemon Kisar merupakan hasil tani yang sangat terkenal karena rasanya yang sangat manis dan dijadikan sebagai 
oleh-oleh (buah tangan) bagi mereka yang berkunjung ke pulau Kisar (Anonim, 2016a) 

Lemon Kisar secara nasional diakui sebagai varietas unggul jeruk berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Pertanian Nomor : 864/Kpts/TP.240/11/1998 tentang Pelepasan Varietas Jeruk Unggul Nasional dengan nama 
Jeruk Manis Kisar. Jeruk manis Kisar merupakan tanaman buah lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli 
geografis di Kabupaten Maluku Barat Daya dan telah dibudidayakan secara turun-temurun. Daerah ini merupakan 
center of origin jeruk tersebut karena konon asal-usul jeruk ini tumbuh secara alami yang berasal dari biji yang 
disebarkan oleh masyarakat setelah buahnya dimakan. Tanaman berkembang dengan sendirinya tumbuh secara 
alami tanpa dilakukan perawatan.

Dalam perkembangannya saat ini, populasi jeruk manis Kisar mengalami stagnasi bahkan cenderung 
menurun drastis akibat dari budidaya tanaman yang dilakukan seadanya. Data statistik menunjukkan bahwa pada 
tahun 2013 populasi jeruk manis Kisar sebanyak 45.000 tanaman, hingga akhir tahun 2016 tersisa kira-kira 5.000 
tanaman (Anonim, 2016b). Kondisi seperti ini cukup memprihatinkan, mengingat budidaya tanaman jeruk Kisar 
masih cukup menguntungkan bagi petani setempat sebagai sumber penghasilan keluarga meskipun hanya dikelola 
seadanya. Kondisi ini apabila tidak ditangani secara cepat dan serius, diperkirakan dalam kurun waktu 5 tahun ke 
depan jeruk manis Kisar akan mengalami kepunahan. 

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya lewat Dinas Pertanian dan Peternakan telah mencanangkan suatu 
program dengan nama Gerakan Pengembangan Jeruk Kisar (Gerbang Jekis) pada wilayah Pulau Kisar sebagai 
sentra tanaman jeruk manis Kisar. Tujuan utama dari program ini adalah mempertahankan dan meningkatkan 
perkembangan jeruk Kisar di pulau Kisar melalui berbagai kegiatan di berbagai sektor yang terkait (Anonim, 2015). 
Salah satu kegiatan yang mendukung program Gerbang Jekis bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Jeruk 
dan Buah Subtropika adalah kegiatan Pendampingan dan Pengawalan Teknologi Budidaya dan Perbenihan Jeruk 
Kisar, Di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab menurunnya populasi jeruk manis Kisar dan 
upaya-upaya penyelamatannya.
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BAHAN DAN METODE
Kegiatan dilakukan di sentra jeruk manis Kisar di pulau Kisar, kabupaten Maluku Barat Daya mulai bulan 

Juli sampai Desember 2016, di 2 (dua) kecamatan yaitu Pulau-pulau Terselatan dan Kisar Utara. Ruang lingkup 
kegiatan meliputi : (1). Focus Group Disscusion (FGD) tentang perbenihan dan budidaya tanaman jeruk; (2). 
Survey dan pendampingan pengelolaan tanaman jeruk manis Kisar di lapang; dan (3). Sosialisasi program Gerakan 
Pengembangan Jeruk Kisar (Gerbang Jekis).

Kegiatan dengan melibatkan petani dan petugas yang merupakan ujung tombak dalam menjaga dan 
mengembangkan jeruk manis Kisar di pulau Kisar, serta mendorong peran serta masyarakat dan instansi terkait 
dalam mendukung program Gerbang Jekis. Data-data diperoleh dengan menggali permasalahan yang ada di lapang 
melalui petani, kelompok tani dan petugas. Untuk melengkapi data yang sudah ada, data sekunder dari dinas 
pertanian masih diperlukan ditambah wawancara dengan tokoh kunci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Focus Group Disscusion (FGD) Perbenihan dan Budidaya Tanaman Jeruk Kisar
Kegiatan FGD ini dilakukan untuk menggali permasalahan dalam budidaya tanaman jeruk manis Kisar, 

sekaligus sebagai upaya untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan SDM pengelola jeruk manis 
Kisar. Peserta FGD adalahpeneliti, petugas, petani, dan kelompok tani di pulau Kisar. Materi yang menjadi 
pembahasan dalam FGD adalah : 1). Sistim Perbenihan Jeruk Bermutu, 2). Budidaya Tanaman Jeruk Sehat, dan 3) 
Teknologi Top Working Untuk Mengganti Varietas Jeruk. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, respon peserta 
cukup postif hal ini dibuktikan dengan berlangsungnya diskusi yang cukup menarik, masalah-masalah dapat digali 
dengan baik. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan hal-hal teknis yang belum mereka 
peroleh sebelumnya, misalnya cara okulasi, pemupukan, dan pemangkasan. Respon aktif peserta juga ditunjukkan 
ketika dilakukan praktek perbanyakan benih jeruk bebas penyakit, terutama pada cara okulasi tanaman. Materi 
cara pembuatan Bubur California tanpa direbus dan perlakuan (sterilisasi) biji/benih batang bawah serta perlakuan 
ranting mata tempel (entris) dengan larutan klorok dan Benomyl sesuai rekomendasi  Balitbangtan juga menjadi 
materi yang diminati peserta.Dari FGD ini dapat diketahui bahwa pemahaman petani tentang perbenihan dan 
budidaya tanaman jeruk masih sangat terbatas sehingga perlu ditingkatkan.

                

 Gambar 1. Presentasi materi dan diskusi di dalam kelas

                

Gambar 2.  Praktek okulasi tanaman jeruk Gambar 3. Praktek sterilisasi biji jeruk 

Survey dan Pendampingan Pengelolaan Tanaman Jeruk Manis Kisar di Lapang
Kegiatan ini dilakukan dengan melihat langsung kondisi tanaman jeruk manis Kisardi lapang bersama-

sama antara peneliti Balitjestro, petani dan petugas sehingga apabila terjadi permasalahan dapat segera dilakukan 
tindakan perbaikan dan peencegahan. Di pulau Kisar, sentra jeruk manis Kisar tersebar di 2 (dua) kecamatan yaitu 
kecamatan Pulau-pulau Terselatan dan Kisar Utara. Tabel 2 menunjukkan bahwa, sampai dengan bulan November 
tahun 2016 populasi tanaman jeruk Manis Kisar sebanyak 5.576 pohon yang terdiri dari 3.380 tanaman belum 
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menghasilkan/produksi (TBM) dan 2.196 tanaman sudah menghasilkan/produksi (TM). Dari jumlah yang ada, 
tanaman yang mati sebanyak 2.436 pohon (43,69 %) dan tanaman yang masih hidup sebanyak 3.140 pohon (56,31 
%). Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat populasi jeruk manis Kisar di tahun 2013 masih sebanyak 
45.000 tanaman. 

Penyebab utama tingginya angka kematian jeruk manis Kisar  disebabkan oleh serangan  penyakit   Diplodia, 
sedangkan penyebab lainnya adalah kurang perawatan dan umur tanaman yang sudah tua. Mudahnya tanaman 
terserang penyakit  mengindikasikan bahwa tanaman jarang atau tidak pernah dilakukan perawatan. Penyakit 
busuk batang Diplodiamerupakan penyakit serius padapertanaman jeruk baik di Indonesia maupun di luar 
negeri. Di Indonesia penyakit iniditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. 
Sebarangeografis penyakit ini sangat luas, hampir ditemukan disemua sentra jeruk pada lebih dari22 propinsi, 
kabupaten, dan kota(Dwiastuti et al, 2016). 

Pada umumnya, jeruk manis Kisar ditanam sebagai tanaman pekarangan disekitar rumah tinggal, dengan 
rata-rata kepemilikan tanaman 3-4 pohon setiap kepala keluarga dan belum/tidak pernah dipelihara secara baik 
dan benar. Benih yang ditanam berasal dari biji yang menyebabkan masa juvenil tanaman lebih panjang yaitu 
tanaman baru berbuah  antara 6-7 tahun setelah tanam. Benih jeruk yang berasal dari biji juga tidak diperlakukan/ 
disterilkan, kondisi ini yang  seperti ini juga menyebabkan tanaman terserang penyakit Diplodia. Pada tanaman 
jeruk, batang bawah sangat diperlukan untuk mengatasi kondisi kekeringan, kelebihan air, salinitas tinggi, dan 
cekaman buruk lain serta ketahanan terhadap penyakit akar dan batang (Hardiyanto, et al 2010a).

Pengembangan benih jeruk okulasi menggunakan batang bawah diantaranya bahwa batang bawah  varietas 
JCJapansche Citroen(JC) atau jenis batang bawah yang lain mempunyai tujuan tertentu yaitu kompatibel/sesuai 
dengan batang atasnya, lebih  tahan terhadap cekaman lingkungan kekurangan air (lahan kering) dan lebih tahan 
terhadap serangan penyakit jeruk, salah satunya penyakit Diplodia. Sehingga penggunaan benih jeruk okulasi 
menggunakan batang bawah JC atau jenis lain berpotensi menurunkan serangan penyakit tersebut.

Tabel 1. Populasi tanaman jeruk manis Kisar tahun 2016

KECAMATAN DESA
JUMLAH POHON

JUMLAH MATI SISABELUM 
PRODUKSI

SUDAH 
PRODUKSI

PULAU-PULAU 
TERSELATAN

Oirata Timur 247 382 629 283 346
Oirata Barat 452 187 639 205 434
Abusur 161 101 262 115 147
Lekloor 182 142 324 167 157
Kota Lama 34 119 153 92 61
Wonreli 900 670 1570 561 1009

JUMLAH 1976 1601 3577 1423 2154
KISAR UTARA Lebelau 1060 453 1513 756 757

Purpura 170 114 284 135 149
Nomaha 174 28 202 122 80

JUMLAH 1404 595 1999 1013 986
TOTAL 

PP. TERSELATAN + KISAR UTARA 3380 2196 5576 2436 3140

Gambar 4. Serangan penyakit Diplodia
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Jeruk manis Kisar sudah ditetapkan sebagai jeruk unggul nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Pertanian Nomor : 864/Kpts/TP.240/11/1998. Sesuai dengan regulasi perbenihan nasional, Pohon Induk Tunggal 
(PIT) jeruk ini berada di lapang dan sudah diduplikasi sebagai Pohon Induk (PI) di Balitjestro. Namun kondisi PI 
jeruk manis Kisar saat ini terserang penyakit CTV, sehingga untuk diperbanyak menjadi Benih Dasar (BF), Benih 
Pokok (BPMT) dan benih sebar yang akan dikembangkan di lapang tidak diperbolehkan karena adanya serangan 
penyakit tersebut, untuk itu harus dilakukan pemilihan ulang calon PIT di lapang untuk dijadikan PI yang akan 
dikoleksi di Balitjestro. 

Calon PIT jeruk manis Kisar dipilih berdasarkan kriteria usia paling tua, produksi tinggi, rasa enak, dan 
sehat. Pemilihan calon PIT jeruk manis Kisar dilakukan bersama-sama dengan melibatkan pemilik tanaman untuk 
menggali data-data tanaman sebelumnya. Selain memilih calon PIT jeruk manis Kisar, juga dilakukan pemilihan 
calon PIT jeruk keprok Kisar, mereka menyebut Lemon China mengingat potensi jeruk ini juga cukup menjanjikan 
dari segi rasa dan penampilan. Target ke depan jeruk keprok Kisar ini akan diusulkan menjadi varietas unggul baru 
nasional sebagai maskot baru di pula Kisar selain manis Kisar. 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diatas terpilih 9 pohon jeruk, yang terdiri dari jeruk manis Kisar (5 
pohon) dan keprok Kisar (4 pohon). Secara morfologi tanaman, produksi buah dan rasa buah, pohon-pohon yang 
dipilih mempunyai kualitas hampir sama. Namun berdasarkan kesehatan tanaman melalui uji indeksing maka 
terpilih 1 pohon calon PIT jeruk manis Kisar (no sampel 4) dan 1 pohon calon PIT jeruk keprok Kisar (nomor 
sampel 1) yang layak dijadikan PIT (Tabel 2).

Tabel 2. Karakteristik calon PIT jeruk manis Kisar dan keprok Kisar

Nomor sampel : 4
Nama jeruk : Jeruk Manis Kisar
Pemilik : Reinhard Taressy
Alamat : Desa Oirata Timur, kecamatan Pulau-pulau Terselatan
Umur tanaman : ± 30 tahun
Asal perbanyakan : Biji
Tinggi tanaman : 720 cm
Lebar tajuk  U-S
 B-T

:
:

640 cm
740 cm

Lingkar batang : 90 cm
Produksi : ± 1.250 buah/pohon/tahun
Panjang buah : 8.5 – 9.0 cm
Lebar buah : 8.0 – 8.5 cm
Tebal kulit buah : 0.5 – 0.6 cm
Jumlah juring/segmen : 11 – 13 juring
Jumlah biji : 11 – 13 buah
Kemanisan : 10 – 10.8o brix
Cita rasa : Manis, sedikit asam, segar

Nomor sampel : 1
Nama jeruk : Jeruk keprok Kisar
Pemilik : Agus Serain
Alamat : Desa Oirata Timur, kecamatan Pulau-pulau Terselatan
Umur tanaman : ± 45 tahun
Asal perbanyakan : Biji
Tinggi tanaman : 720 cm
Lebar tajuk  U-S
 B-T

:
:

670 cm
740 cm

Lingkar batang : 142 cm
Produksi : ± 2.000 buah/pohon/tahun (informasi pemiliknya)
Panjang buah : Saat pengamatan belum panen
Lebar buah : Saat pengamatan belum panen
Tebal kulit buah : Saat pengamatan belum panen
Jumlah juring/segmen : Saat pengamatan belum panen
Jumlah biji : Saat pengamatan belum panen
Kemanisan : Saat pengamatan belum panen
Cita rasa : Manis, sedikit asam, segar (informasi panen sebelumnya)
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Gambar 5. Identifikasi calon PIT jeruk manis Kisar dan keprok Kisar

Gambar 6. PIT jeruk manis Kisar (kiri) dan PIT jeruk keprok Kisar (kanan)

Sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Jeruk Kisar (Gerbang Jekis).
Sosialisasi dilakukan untuk menyampaikan program Gerakan Pengembangan Jeruk Kisar(Gerbang Jekis) 

kepada masyarakat. Program ini merupakan strategi, langkah dan upaya untuk mencapai sasaran yang ingin 
dicapai dalam pengembangan Jeruk Kisar, yang dalam implementasinya mensinergikan berbagai sektor yang 
terkait. Lokasi program adalah di pulau Kisar, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dalam 2 (dua) wilayah  
kecamatan, yaitu : kecamatan pulau-pulau Terselatan dan kecamatan Kisar Utara, meliputi 9 desa dan 7 dusun. 
Program dan kegiatan Gerbang Jekis dilakukan  secara bertahap, dan tahap pertama direncanakan dalam waktu 5 
tahun yaitu: tahun 2015 – 2019.
Maksud dan tujuan Gerbang Jekis adalah : 
· Meningkatkan peran berbagai pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dari tingkat kabupaten, kecamatan 

dan Dususn/Desa dalammengawal dan mendampingi program dan kegiatan sesuai tanggung jawab dan 
fungsi keterkaitannya untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan Jeruk Kisar.

· Merumuskan,memantapkan, menyamakan langkah dan sinergitas program dan kegiatan Gerbang Jekis mulai 
dari aspek hulu,on farm, hilir, organisasi dan manajemen, kelembagaan, pengendalian dan pengawasan 
secara periodik.

Peserta yang hadir berjumlah  150 orang, berasal dari : Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya, Kadis Pertanian 
Peternakan dan Perkebunan , Pimpinan SKPD, Polres, Polsek, Camat, Kepala Desa dan Dusun, Tokoh masyarakat 
: wakil tokoh  Agama Kristen/Gereja/Pendeta) dan Tokoh agama Islam serta petani/kelompok tani.

Hasil diskusi yang dipandu langsung oleh Kadis Pertanian  Peternakan dan Perkebunan berupa pertanyaan, 
saran, dan himbauan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk ditaati bersama yaitu : 

1. Setiap Kepala Keluarga di Pulau Kisar harus menanam jeruk manis Kisar minimal 10 pohon/kk.
2. Mulai tahun depan memusnahkan tanaman yang sakit.
3. Menanam jeruk berasal dari benih jeruk Kisar bermutu.
4. Menghentikan penggunaan herbisida yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kesepakatan ini dikenal dengan nama “Kesepakatan Wonreli”



446

Upaya Menyelamatkan Jeruk Manis Kisar dari “Kepunahan” dalam Mendukung Program Gerakan 
Pengembangan Jeruk Kisar di Pulau Kisar

Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Gambar 8. Pembukaan Program Gerbang Jekis oleh staf ahli bidang pemerintahan Nicky Watimena, SE

Gambar 9. Sosialisasi Program Gerbang Jekis

RENCANA TINDAK LANJUT
Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti dan 

diprogramkan pada tahun mendatang dalam rangka untuk menyelamatkan dan menjaga keberadaan jeruk manis 
Kisar di pulau Kisar, yaitu :

Gerakan Masal Pengendalian Penyakit Diplodia
Gerakan secara masal ini perlu dilakukan, mengingat apa yang sudah dilakukan selama ini belum cukup 

efektif. Gerakan masal dilakukan secara bersama dalam jangka waktu yang sama oleh pemilik pohon jeruk 
dengan cara memotong tanaman yang terserang parah , membuang dan membakar tanaman tersebut dengan tujuan 
memutus siklus spora penyakit Diplodia  sehingga tidak menyebar ke tempat lain. 

Untuk tanaman yang terserang tetapi dalam taraf masih bisa diselamatkan, tanaman dikendalikan dengan 
menggunakan bubur California yang diaplikasikan pada saat awal dan akhir musim hujan serta membiasakan 
mensterilisasikan alat pertanian seperti parang, gergaji dan pisau dengan larutan klorok 10 % atau larutan alkohol 
> 70%. Gerakan ini memerlukan komitmen bersama terutama pemilik tanaman yang dalam pelaksanaannya akan 
dipandu petugas dari dinas pertanian.

Pemeliharaan PIT Jeruk Manis Kisar dan Keprok Kisar
Guna mengoptimalkan kondisi tanaman pohon induk jeruk manis Kisar dan keprok Kisar terpilih, terutama 

untuk memperbaiki kesehatan tanaman dalam upaya menyediakan materi untuk perbanyakan tanaman, maka 
telah dilakukan upaya pemeliharaan tanaman berupa:pemangkasan ranting tunas air/wiwil, pemangkasan ranting 
terserang penyakit, serta penyaputan batang dengan larutan Benomyl 5 % untuk mengendalikan penyakit busuk 
akar dan Diplodia. Penggunaan bubur California belum diaplikasikan  dikarenakan kondisi cuaca panas terik dan 
akar belum mendapatkan air yang cukup sehingga apabila aplikasinya dipaksakan akan menyebabkan tanaman 
mati. Penggunaan bubur California dilakukan setelah turunnya hujan.



447

Upaya Menyelamatkan Jeruk Manis Kisar dari “Kepunahan” dalam Mendukung Program Gerakan 
Pengembangan Jeruk Kisar di Pulau Kisar

Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

B

A B

A B

Gambar 10. PIT jeruk manis Kisar sebelum (A) dan sesudah pemeliharaan (B)

B

A B

A B

Gambar 11. PIT jeruk keprok Kisar sebelum (A) dan sesudah pemeliharaan (B)

Demplot Pengelolaan Tanaman Jeruk Sehat
Materi demplot pengelolaan tanaman jeruk sehat direncanakan menggunakan tanaman jeruk dewasa  yang 

sudah berproduksi milik beberapa petani. Di lokasi demplot diterapkan semua komponen pemeliharaan sesuai 
rekomendasi yang mengacu pada kaidah Pengelolaaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS).Sebagai pembanding 
akan dipilih tanaman milik petani yang dipelihara sesuai dengan kebiasaan petani Pulau Kisar. Dari demplot ini 
diharapkan, petani akan mencontoh teknologi-teknologi yang telah diterapkan di demplot dan menerapkan pada 
tanaman jeruk yang dikelola petani apa adanya.

Demplot Penanaman Jeruk Manis Kisar Menggunakan Benih Okulasi
Benih jeruk Kisar yang mata tempelnya berasal dari PIT terpilih diokulasi di Balijestro, setelah siap tanam 

dikirim ke Pulau Kisar untuk di tanam di lokasi demplot. Luas demoplot direncanakan 1 Ha atau setara dengan 400 
pohon di lahan milik salah satu petani yang pemeliharaannya menerapkan kaidah Pengelolaaan Terpadu Kebun 
Jeruk Sehat (PTKJS). Sebagai pembanding akan dipilih tanaman milik petani yang benihnya berasal dari biji 
jeruk Kisar yang dipelihara sesuai dengan kebiasaan petani Pulau Kisar. Dari demplot ini juga ada proses transfer 
teknologi baru ke petani.

Pembersihan PIT Jeruk Kisar
 Pohon induk terpilih hasil seleksi, yaitu pohon induk jeruk Manis Kisar yang diberi kode nomor sample 

4 dan Lemon China yang selanjutnya dipersiapkan untuk didaftarkan/dilepas dengan nama jeruk keprok Kisar 
nomor sample 1    “dibersihkan” dari  5 macam patogen sistemik jeruk yaitu : Citrus Vein Phloem Degeneration 
(CVPD), Citrus Tristeza Virus (CTV), Citrus Vein Enation Virus(CVEV), Citrus Exocortis Viroid(CEV) dan Citrus 
Psorosis Virus(CPsV)dengan metode “Shoot Tip Grafting” atau Penyambungan Tunas  Pucuk (PTP) (Hardiyanto 
et al, 2010b).Hasil pembersihan diperoleh 15 calon pohon induk kelas Benih Dasar yang ditanam di Blok Fondasi 
(BF), yaitu : bangunan rumah kasa atau /screen house  “ insect proof “ berpintu ganda, tanaman ditanam di 
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pot berukuran diameter 60 cm x tinggi 80 cm di  Balai Benih Induk Hortikultura. Mata tempel Benih Dasar di 
Blok Fondasi selanjutnya dapat dipanen /digunakan untuk Benih Pokok yang ditanam di Blok Penggandaan Mata 
Tempel (BPMT) yang sudah ada.

Gambar 12. Proses Pembersihan PIT Jeruk di Balitjestro

KESIMPULAN

· Menurunnya populasi jeruk manis Kisar di pulau Kisar disebabkan oleh serangan  penyakit Diplodia, kurang 
perawatan, penggunaan herbisida yang berlebihan dan umur tanaman yang sudah tua. 

· Untuk menjaga keberlangsungan tumbuh tanaman jeruk Kisar, maka “kesepakatan” Wonreli harus konsisten 
dilaksanakan oleh semua pihak.

· Perencanaan program Gerbang Jekis ke depan lebih diprioritaskan dalam upaya menyelamatkan dan 
mempertahankan keberadaan pertumbuhan tanaman jeruk Kisar yang ada saat ini. 
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Analisis Ekonomi Penggunaan Pupuk Organik Cair Ascophyllum spp. 
terhadap Produksi Buncis
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ABSTRACT
Bean is one of the vegetables that provides nutrition and has a contribution economic for Indonesian people. The 

using of organic fertilizer on the vegetables is to increase the vegetable production and supporting environmentally 
friendly agriculture. Organic fertilezer is became important necessity for crop besides NPK an-organic. The using 
of Organic Liquid Fertilizer (OLF) Ascophyllum spp. is expected could increase the bean production. The study 
aimed to conduct an economic analysis to observe the effect of OLF Ascophyllum spp. numerous dosage usings to 
the bean productions. The study was conducted in KP Margahayu Lembang from October 2015 to February 2016 
by using Balitsa 1 variety in 1000 m2. Data analysis used  farm cost analysis and revenue from the production of 
10 combination fertilizer treatments in the field. The result study showed that two combination fertilizer treatments 
that generated the highers bean production were the fertilizer treatment of 1 x NPK standard +  1 POC Ascophyllum 
spp. standard and 1 x NPK standard + ¼ x  POC Ascophyllum spp. standard with the production were 23,51 ton/
ha and 23,15 ton/ha respectively. Meanwhile, the revenue per hectare were 117,54 million and  115,75 million/
hectare at the bean price IDR.5.000/kg. The value of R/C were 1.24 and 1.23 respectively 
Keywords: Economic analysis, organic liquid fertilizer, bean, Ascophyllum spp

PENDAHULUAN
Buncis menjadi salah satu sayuran bergizi dan berkontribusi sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat 

Indonesia. Buncis merupaan kelompok tanaman kacang-kacangan  yang berperan penting dalam mempertahankan 
kesuburuan  tanah dan produktifitas lahan. Di Indonesia, buncis biasanya dibudidayakan pada lahan ketinggian 
500 – 1.500 m di atas permukaan laut.   

Selama ini usaha peningkatan produksi buncis dilakukan melalui penggunaan pupuk anorganik seperti NPK, 
Urea, ZA, SP-36 dan KCl  terus meningkat. Sementara itu, hasil penelitian menunjukkan penggunaan pupuk 
anorganik secara terus menerus pada tanaman sayuran dapat menyebabkan penurunan hasil dan kualitas tanaman 
dan menciptakan lingkungan yang cocok untuk perkembangan cendawan (Hilman dan Asgar 1995, Suryaningsih 
dan Asandhi 1992, Asandhi dan Koestoni 1990, Chu et al. 1984).Efek negatif lain dari penggunaan pupuk 
anorganik adalah terjadinya polusi tanah, yang menyebabkan penyerapan unsur hara yang dibutuhkan tanaman 
menjadi (Alleys dan Mays dalam Sharma dan Patel, 1978).

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di KP Margahayu Lembang selama bulan Oktober 2015 hingga Februari 2016 

menggunakan varietas buncis Balitsa 1 milik Balitsa diluasan lahan 1000 m2. Buncis ditanam dengan jarak tanam 
70 cm x 40 cm pada petak-petak percobaan berukuran 12 m2.  Penanaman buncis dilakukan dengan menggunakan 
rancangan acak kelompok dengan 10 perlakuan dan  3 ulangan, dimana perlakuannya sebagai mana yang tertera 
di tabel 1.
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Tabel 1. Perlakuan penanaman buncis

Kode Perlakuan
A Tanpa pupuk
B 1 x Pupuk NPK standar + Pupuk Kandang Kuda 
C 1 x POCAscophyllum spp
D ¼ x Pupuk NPK standar + 1 x POC Ascophyllum spp standar
E ½ x Pupuk NPK standar r + 1 x POC Ascophyllum spp standar
F ¾ x Pupuk NPK standar + 1 x POC Ascophyllum spp standar
G 1 x Pupuk NPK standar + 1 x POC Ascophyllum spp standar
H 1 x Pupuk NPK standar + ¼ x POC Ascophyllum spp standar
I 1 x Pupuk NPK standar + ½ x POC Ascophyllum spp standar
J 1 x Pupuk NPK standar + ¾ x POC Ascophyllum spp standar

Dimana:
1) Standar pupuk NPK yang digunakan adalah 150 kg/ha Urea + 264 kg/ha SP36 + 218 KCl,  diberikan tiga hari sebelum 

tanam dan 107 kg/ha Za pada 21 HST.  
2) Kotoran kuda  (20 t/ha), yang sudah matang.  Diberikan dua hari sebelum tanam pada larikan.  
3) POC Ascophyllum spp. standar adalah 3 ml/liter air dan diaplikasi dengan cara disemprotkan ke daun tanaman

Analisis ekonomi penggunaan POC Ascophyllum spp. terhadap produksi buncis dilakukan dengan 
menggunakan analisis biaya usahatani dan pendapatan dari hasil panen kombinasi 10 perlakuan pemupukan di 
lapangan. Kelayakan finansial produksi buncis dilakukan menggunakan analisis biaya dan pendapatan usahatani 
(Ningsih et al. 2015, Sundari 2011, Nurasa & Hidayat 2008)  dengan rumus sebagai berikut:

π = TR-TC

Keterangan :
Π   =  Keuntungan 
TR = Total penerimaan usahatani buncis (Rp)
TC = Total pengeluaran usahatani buncis (Rp)

Sementara untuk mengetahui efisiensi produksi buncis digunakan rumus :

R/C ratio = Biaya
 Penerimaan

Dimana:
Bila R/C > 1 = usahatani  dikatakan efisien
Bila R/C  = 1 = usahatani dikatakan impas
Bila R/C < 1 = usahatani dikatakan tidak efisien 
Bila R/C > 1 = usahatani  dikatakan efisien
Bila R/C  = 1 = usahatani dikatakan impas
Bila R/C < 1 = usahatani dikatakan tidak efisien

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dua alokasi pengeluaran biaya input produksi buncis terbesar dari 10 jenis perlakuan pemupukan berasal 

dari produksi buncis dengan menggunakan 1 x Pupuk NPK standar + Pupuk Kandang Kuda dan 1 x Pupuk NPK 
standar + 1 x POC Ascophyllum spp. standar dengan biaya berkisar sebesar 114,3 juta rupiah perhektar dan 94,55 
juta per hektar  sebagaimana tertera pada Tabel 2.
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Tabel 2. Biaya total produksi buncis untuk 10 jenis perlakuan pemupukan (per hektar )

Perlakuan Biaya (Rp) Peringkat biaya 
Tanpa pupuk 91.411.111 
1 x Pupuk NPK standar + Pupuk Kandang Kuda 114.296.667 1
1 x POC Ascophyllum spp standar  91.661.111 
¼ x Pupuk NPK standar + 1 x POC Ascophyllum spp standar 92.382.500 
½ x Pupuk NPK standar + 1 x POC Ascophyllum spp standar 93.103.889 
¾ x Pupuk NPK standar + 1 x POC Ascophyllum spp standar 93.825.278 
1 x Pupuk NPK standar + 1 x POC Ascophyllum spp standar 94.546.667 2
1 x Pupuk NPK standar + ¼ x POC Ascophyllum spp standar 94.359.167 
1 x Pupuk NPK standar + ½ x POC Ascophyllum spp standar 94.421.667 
1 x Pupuk NPK standar + ¾ x POC Ascophyllum spp standar 94.484.167 

Produksi buncis terbesar dihasilkan oleh perlakuan pemupukan 1 x Pupuk NPK standar + 1 x POC Ascophyllum 
spp standar sebesar 23,51 ton per hektar dengan penerimaan 117,54 juta rupiah, diikuti oleh perlakuan pemupukan 
1 x Pupuk NPK standar + ¼ x POC Ascophyllum spp standar dengan jumlah panen 23,14 ton per hektar dan 
penerimaan 115,75 juta rupiah (Tabel 3). Produksi terendah berasal dari perlakuan pemupukan ½ x Pupuk NPK 
standar + 1 x POC Ascophyllum spp standar dengan panen 18,76 ton per hektar dengan penerimaan 93,79 juta 
rupiah (Tabel 3). Harga buncis dipasaran pada saat itu sebesar Rp.5.000/kg.

Tabel 3. Total panen dan penerimaan buncis untuk 10 jenis perlakuan pemupukan (per hektar )

Perlakuan  Panen 
per hektar   

Harga 
per kg

 Penerimaan  
per hektar 

Tanpa pupuk 19,692 5000 98,458,333
1 x Pupuk NPK standar  + Pupuk Kandang Kuda 22,500 5000 112,500,000
1 x POC Ascophyllum spp standar 20,758 5000 103,791,667
¼ x Pupuk NPK standar + 1 x POC Ascophyllum spp standar 20,633 5000 103,166,667
½ x Pupuk NPK standar + 1 x POC Ascophyllum spp standar 18,758 5000 93,791,667
¾ x Pupuk NPK standar + 1 x POC Ascophyllum spp standar 22,608 5000 113,041,667
1 x Pupuk NPK standar + 1 x POC Ascophyllum spp standar 23,508 5000 117,541,667
1 x Pupuk NPK standar + ¼ x POC Ascophyllum spp standar 23,150 5000 115,750,000
1 x Pupuk NPK standar + ½ x POC Ascophyllum spp standar 22,517 5000 112,583,333
1 x Pupuk NPK standar + ¾ x POC Ascophyllum spp standar 22,867 5000 114,333,333

Tabel 4 menunjukkan nilai R/C 10 perlakuan pemupukan pada buncis. Nilai R/C tertinggi dihasilkan oleh 
perlakuan pemupukan 1 x Pupuk NPK standar + 1 x POC Ascophyllum spp. standar dengan nilai 1,24. Artinya, 
untuk setiap 1 satuan biaya yang dikeluarkan,maka dihasilkan penerimaan sebesar 1,24 kali. Sementara nilai R/C 
terbesar kedua berasal dari perlakuan pemupukan buncis  1 x Pupuk NPK standar + ¼ x POC Ascophyllum spp 
standar dengan nilai R/C sebesar 1,23.  Dari delapan perlakuan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik 
POC Ascophyllum spp., tujuh diantaranya memiliki nilai R/C lebih besar dari 1,1 yang berarti lebih besar dari nilai 
R/C kontrolnya (tanpa pupuk) yang memiliki nilai R/C sebesar 1,08 serta masih ekonomis untuk diusahakan. Nilai 
R/C terendah berasal dari perlakuan pemupukan 1 x Pupuk NPK standar  + Pupuk Kandang Kuda dengan nilai R/C 
0,98. Secara ekonomi, produksi buncis ini tidak layak diusahakan karena menyumbang kerugian.

Tabel 4. Nilai R/C buncis untuk 10 jenis perlakuan pemupukan buncis

Perlakuan R/C
Tanpa pupuk 1.08
1 x Pupuk NPK standar  + Pupuk Kandang Kuda 0.98
1 x POC Ascophyllum spp. standar 1.13
¼ x Pupuk NPK standar + 1 x POC Ascophyllum spp standar 1.12
½ x Pupuk NPK standar + 1 x POC Ascophyllum spp standar 1.01
¾ x Pupuk NPK standar + 1 x POC Ascophyllum spp standar 1.20
1 x Pupuk NPK standar + 1 x POC Ascophyllum spp standar 1.24
1 x Pupuk NPK standar + ¼ x POC Ascophyllum spp standar 1.23
1 x Pupuk NPK standar + ½ x POC Ascophyllum spp standar 1.19
1 x Pupuk NPK standar + ¾ x POC Ascophyllum spp standar 1.21
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Hasil perhitungan secara ekonomi menunjukkan bahwa penggunaan pupuk POCAscophyllum spp. mampu 
meningkatkan produksi buncis lebih baik dibandingkan dengan penanaman buncis yang hanya menggunakan 
pupuk  NPK standar dan pupuk kandang kuda. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan 
penggunaan POC Ascophylum spp. dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produksi hasil 
tanaman (Hisani 2016, Falasifa et al. 2014). 

KESIMPULAN
Penggunaan POC Ascophyllum spp bersama-sama dengan pupuk NPK standar dapat menngkatkan hasil 

produksi buncis. Produksi buncis terbesar dihasilkan dari perlakuan pemupukan1 x Pupuk NPK standar + 1 x POC 
Ascophyllum spp. standar yang menghasilkan produksi buncis sebesar 23,51 ton per hektar dengan penerimaan 
117,54 juta rupiah dan nilai R/C 1,24.
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ABSTRACT
Tangkit pineapple was as a major horticultura comodities fruit in Jambi Province with production per year 

about 144.896 ton and 1.249 ha of cultivated area. The potency of tangkit pineapple can be developed to be 
more optimal to increase farmer income and encourage the agriculture development of Jambi Province based on 
local resources. More than 90% tangkit pineapple available in fresh fruit and have not managed into secondary 
products widely  that poor of added value . The study aims review  the influence factors of competitiveness both 
fresh tangkit pineapple and processed products. The study was conducted with observations and interview. Poor 
of infrastructure, lack of human resources on the postharvest technology development constitute important factors 
that obstruct implementation of GAP, GHP and GMP concepts. The other constrain is lack of collaboration or 
involvement stakeholders in managing tangkit pineapple. Due to consider of local wisdom as well then modification 
of technology have to be desained simply, low cost and near from field. 5-7% per 100 fresh pineapples fruit 
damage during  harvest and postharvest stages. The accumulated of losses entire stages reaches 25-35%. Further, 
appropriate of postharvest handling  have been expected to reduce losses, prolong self life and improve fruit 
competitiveness.
Key words: Tangkit pineapple, factor, postharvest, competitiveness

PENDAHULUAN
Nanas merupakan tanaman buah berupa semak yang memiliki nama ilmiah Ananas comosus. Dibeberapatempat 

nanas memiliki nama daerah sesuai dengan nama lokasi tanaman tersebut di kembangkan atau dibudidayakan.  
Sabari, et.al., (2006), menambahkan bahwa di Indonesia kultivar nanas komersial dikenal dengan nama daerah 
penghasilnya seperti nanas bogor, nanas subang, sampit, kediri dll. Provinsi Jambi termasuk salah satu daerah 
yang mengembangkan budidaya nanas dan dikenal dengan sebutan nanas tangkit.

Nanas tangkit merupakan nanas varietas queen yang dilepas sebagai komoditas unggulan Provinsi Jambi 
berdasarkan SK Mentan RI. No.103/Kpts/TP.240/3/2000 tanggal 7 Maret 2000 (Amrullah, et.al, 2002). Keunggulan 
dari nanas tangkit ini dapat tumbuh dan berproduksi baik pada lahan gambut (pH < 5,0) dengan aroma buah yang 
lembut dan tekstur buah yang halus, sedikit berserat dibandingkan dengan nanas palembang (Yakmar, 2010). 
Desa Tangkit Baru merupakan daerah sentra nanas terbesar di Provinsi Jambi dengan jumlah produksi per tahun 
mencapai 144.896 ton dan luas tanam 1.249 ha (BPS, 2013).

Berdasarkan hasil observasi produksi nanas tangkit berkisar 300-400 ton per hari sehingga komoditas ini 
menjadi penggerak perekonomian dan pendapatan utama masyarakat setempat. Potensi yang  besar ini dapat  
dikembangkan menjadi lebih optimal untuk meningkatkan pendapatan petani dan mendorong pembangunan 
pertanian Provinsi Jambi berbasis sumberdaya lokal. Prospek agrobisnis nanas sangat cerah dan cenderung 
semakin meningkat baik untuk kebutuhan buah segar maupun sebagai bahan olahan. Bagian utama yang bernilai 
ekonomi penting dari tanaman nanas adalah buahnya, yang berasa manis sampai agak masam menyegarkan, 
sehingga disukai oleh masyarakat luas. Di samping itu buah nanas mengandung gizi yang cukup tinggi dan lengkap 
(Tahir, I., et.al. 2008). Rukmana (1996), menyebutkan bahwa permintaan nanas sebagai bahan baku industri 
pengolahan buah-buahan juga semakin meningkat seperti untuk sirup, keripik, dan berbagai produk olahan nenas 
seperti nata. Dengan demikian, nanas tangkit memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan menjadi 
produk olahan nanas dalam berbagai jenis produk. Hal ini sangat mungkin dilakukan mengingat ketersediaan 
bahan baku yang cukup besar. 90% nanas tangkit tersedia dalam bentuk  buah segar dan belum banyak dikelola 
menjadi produk olahan dengan nilai tambah yang lebih besar, rasional dan menguntungkan. Rendahnya kualitas 
produk olahan menyebabkan permintaan pasar terhadap hasil olahan nanas tangkit masih lemah. Produk olahan 
nanas tangkit belum dapat bersaing di tingkat pasar sehingga secara alami banyak pelaku usaha yang tidak dapat 
memepertahankan usahanya. 

Komoditas buah-buahan mempunyai daya simpan yang pendek, dan untuk menekan besarnya kerugian 
maka penanganan pasca panen buah harus benar-benar diperhatikan (Khamidah, A. dan Eliartati.2011). Seperti 
buah lainnya, nanas rentan dengan kerusakan sejak dari proses panen hingga pascapanen yang dapat berakibat 
pada penurunan kualitas dan harga buah  (Winarno, F.G. 2002).  Dengan demikian, upaya memperbaiki kualitas 
buah dan mempertahankan kesegaran buah selama masa penanganan pascapanen menjadi sangat penting. 
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Penanganan pascapanen yang tepat diharapkan dapat mengurangi kehilangan hasil, memperpanjang masa 
kesegaran dan meningkatkan kualitas buah. Penerapan konsep Good Handling Practices (GHP) maupun Good 
ManufacturingPractices (GMP)  dalam penanganan pascapanen merupakan acuan yang harus diaplikasikan 
untuk memperbaiki kualitas produk. Penerapan konsep GHP dan GMP dalam penanganan pascapanen bertujuan 
untuk memperbaiki kualitas produk sehingga menghasilkan produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 
(SNI). Standardisasi produk dapat menunjukkan tingkat kualitas produk. Penyediaan produk pertanian yang 
berkualitas disemua level pelaku (petani, pengumpul, retail) dewasa ini tak dapat dielakkan karena konsumen 
menuntut produk yang lebih prima dan bermutu untuk mendapatkan nilai gizi yang optimal dari produk yang 
dikonsumsi (Kader, 2002). Ketepatan dan ketaatan produsen dalam mengimplementasi konsep GAP selama proses 
produksi, GHP selama penanganan panen dan pascapanen serta GMP selama proses pengolahan merupakan 
keharusan dan sangat direkomendasikan sebagai upaya untuk meminimalisir kerusakan produk terutama oleh 
kontaminasi mikroorganisme (Kader dan Rolle, 2004).Kajian dilakukan bertujuan untuk mereview faktor-faktor 
yang mempengaruhi lemahnya daya saing nanas tangkit segar maupun produk olahannya.  

BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan adalah nanas tangkit varietas queen dengan indeks panen tidak lebih dari 20% mata 

jelas berwarna kuning. Metode yang dilakukan dalam kajian ini adalahpengamatan  lapang dan interview dengan 
petani dan pelaku usaha pengolahan nanas. Pengamatan lapang dilakukan dengan mengikuti seluruh rangkaian 
panen hingga pascapanen. Penanganan pascapanen meliputi pemindahan buah yang telah dipanen kedalam 
keranjang, pemindahan buah dari keranjang ke punumpukan lapang, pemindahan buah dari lapang ke pengangkutan 
sementara, penumpukan buah sementara sebelum pengangkutan akhir dan  pemindahan buah ke pengangkutan 
akhir (truk).  Kegiatan dilakukan  bulan Oktober  hingga Desember 2015 di Desa Tangkit Baru Kabupaten Muaro 
Jambi Provinsi Jambi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN
Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam memperbaiki kualitas nanas tangkit agar dapat memiliki daya 

saing dalam skala regional maupun nasional.  Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kerusakan buah nanas 
tangkit bermula dari lemahnya penerapan konsep penanganan panen dan pascapanen yang baik, lemahnya sarana 
dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi pascapanen yang berdampak pada lemahnya 
pelaksanaan konsep GAP, GHP dan GMP di Desa Tangkit Baru. Kolaborasi atau keterlibatan stakeholder maupun 
Perguruan Tinggi dalam mengelola nanas tangkit masih sangat lemah. 

Lemahnya Sumber Daya Manusia
Faktor manusia dalam hal ini adalah produsen (petani) merupakan elemen yang sangat penting  dalam 

menentukan perbaikan kualitas buah nanas tangkit. Bertahan dengan kebiasaaan ‘lama’ berdalih apa yang 
telah dilakukan hingga hari ini masih menguntungkan bagi kehidupan sosial tidaklah relevan apabila ingin 
mengembangkan Tangkit menjadi kawasan Agrososio ekonomi yang lebih menguntungkan. Dengan demikian 
meningkatkan kemampuan produsen dalam memperbaiki kualitas produk menjadi keniscayaan. 

Sumber daya manusia masih sangat  lemah dari sisi pengetahuan dan pemahaman. Produsen terpaku dengan 
apa yang telah dicapai karena menganggap secara ekonomi telah menguntungkan.Diduga  5-7% dalam setiap 
100 buah nanas tangkit mengalami kerusakan pada setiap tahapan panen dan pascapanen.Sehingga, akumulasi 
kehilangan hasil untuk seluruh tahapan pascapanen nanas tangkit mencapai 25-35%.Angka ini  menunjukkan 
bahwa kehilangan pascapanen menjadi lebih besar jika dikonversikan kedalam rupiah. Kerusakan nanas tangkit 
mulai terjadi pada tahap panen dan dipastikan akan memberi dampak pada kehilangan hasil baikaspek kualitatif 
maupun kuantitatif. Pengamatan di lapang menunjukan setidaknya nanas tangkit mengalami 6 kali perlakuan keras 
yang tidak ramah buah sepanjang tahapan pascapanen (Nofriati. D, et.al. 2015). 

Peningkatan pengetahuan melalui training yang efektif, pengelolaan usahatani yang tepat harus dilakukan 
secara intensif dan hal ini merupakan  upaya jangka pendek yang harus segera dilakukan. Peningkatan 
pengetahuan dapat membantu mewujudkan sumber daya/produsen/petani yang handal dan mampu mengelola 
cita-cita besar bioindustri nanas tangkit pada masa mendatang. Pelaksanaan proses panen dan pascapanen yang 
mengacu kepada konsep “Good Agriculture Practices” (GAP),“Good Handling Practices”(GHP) dan “Good 
Manufacturing Practices” (GMP) dikalangan petani masih sangat minim.  Saat ini belum ada perhatian  yang 
serius dari stakeholder terkait pemenuhan pengetahuan produsen. Petani ataupun produsen memerlukan akses 
perluasan pengetahuan yang dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan. 
Transfer pemahaman secara intensif diharapkan mampu merubah mindset produsen menuju  pengelolaan usahatani 
yang lebih bertanggungjawab. Sehingga produsen memiliki kemampuan dan otoritas penuh sebagai ‘problem 
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solving’ terkait permasalahan yang dihadapinya (Kader, 2010). Membuka akses internet yang terarah merupakan 
salah satu upaya yang dapat dilakukan sehingga produsen memiliki jangkauan wawasan yang sangat luas terkait 
pengembangan usahatani nanas dan teknologi penanganan panen dan pascapanen. 

Nurfathiyah Dan Tri Suratno (2011), terkait peningkatan pengetahuan petani di Desa Tangkit Baru menguatkan 
bahwa dari sisi pengembangan pengolahan nanas tangkit diperoleh data petani yang mengusahakan dodol nanas 
sebagian besar belum mengetahui cara pembuatan dodol nanas yang memiliki rasa yang enak, tahan lama dan 
memiliki prospek pasar. Petani dalam pembuatan dodol nanas hanya mengandalkan perkiraan saja dan belum 
mengetahui komposisi bahan yang tepat untuk pembuatan dodol nanas sehingga dodol nanas yang dihasilkan tidak 
dapat bertahan lama. Faktor keterbatasan dalam penguasaan informasi menyebabkan Desa Tangkit Baru belum 
mampu bersaing dengan kabupaten Subang dalam hal pembuatan dodol nanas. Berdasarkan hasil observasi dan 
interview diperoleh data bahwa dari 10 usaha pengolahan nanas tangkit yang teridentifikasi, hanya 6 usaha yang 
masih aktif  berproduksi dengan jumlah  berbeda-beda. Usaha pengolahan yang eksis yaitu CV. Tulimario dengan 
indikator mampu berproduksi secara berkelanjutan minimal 2 kali per minggu.  Rata-rata produksi produk olahan 
(dodol, nanas goreng dan selai nanas) berkisar 200-300 kg per minggu. 

Lemahnya Dukungan Sarana dan Pra-Sarana
Pengembangan Tangkit  sebagai kawasan pengembangan nanas terintegrasi belum didukung oleh sarana dan 

pra sarana yang memadai. Kawasan Tangkit miskin dalam ketersediaan fasilitas packing house maupun fasilitas 
penyimpanan sementara. Berdasarkan pengamatan di lapangan,titik kritis kerusakan buah nanas segar justru terjadi 
pada masa penumpukan dan penyimpanan sementara sebelum pengangkutan. Rumah pelindung tidak tersedia 
sehingga buah setelah pemetikan ditumpuk secara sporadis di pinggir  jalan umum dalam kondisi tanpa alas dan 
tutup pelindung dari teriknya sinar matahari. Kondisi seperti ini telah berlangsung sejak tahun 2002 sehingga, 
dapat dipastikan perlakuan tersebut berdampak pada kerusakan buah baik secara mekanis maupun fisiologis.

Sarana pengelolaan suhu tidak tersedia dilokasi, sementara sarana ini sangat diperlukan untuk meminimalisir 
kehilangan pascapanen.  Hingga saat ini petani tidak memiliki pilihan penyimpanan (penumpukan) lain kecuali 
menumpuk buah setelah panen di sarana umum dengan terpaan sinar matahari selama masa penungguan. Kondisi 
tersebut tidak membantu dalam hal perbaikan kualitas nanas tangkit. Sarana pengelolaan suhu sangat efektif untuk 
mempertahankan kualitas dan memperpanjang masa segar komoditi pertanian. Kerusakan produk akan meningkat 
2 hingga 3 kali lipat setiap kenaikan suhu 100C. Pengaturan relative humidity bersamaan dengan pengelolaan suhu  
diharapkan dapat menekan kehilangan air pada produk pertanian (Kader, 2013). 

Fasilitas pengangkutan tidak memadai, setidaknya terdapat 10.000-15.000 buah nanas tangkit per minggu 
yang ditumpuk sangat rapat didalam truk pengangkutan menuju Palembang, Padang dan Jakarta. Kehilangan 
hasil dan penurunan kualitas tidak dapat dihindari selama masa pengangkutan karena kerusakan buah telah terjadi 
saat panen dan pascapanen. Pada umumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi lambatnya perbaikan penanganan 
pascapanen di kawasan nanas tangkit  hampir sama dengan faktor kendala yang dihadapi oleh banyak negara 
berkembang lainnya. Sekitar 30%  buah dan sayuran mengalami kehilangan hasil sepanjang proses panen dan 
pascapanen di India yang disebabkan oleh lemahnya teknologi dan infrastruktur, penyimpanan serta transportasi 
(Maheshwar and Chanakya, 2006). Cardoen, D. et.al., (2015), menyebutkan bahwa kehilangan hasil pada produk 
pertanian terjadi hampir disepanjang rantai penanganan pascapanen dan bahkan terjadi pada penanganan dengan 
penggunaan alat atau mesin pertanian. 

Strategi Meningkatkan Daya Saing Nanas Tangkit
Berdasarkan hasil interview diperoleh informasi bahwa, keinginan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas nanas tangkit sangat tinggi. Namun, keterbatasan fasilitas dan kurangnya pengetahuan membuat petani 
sulit untuk melakukan perubahan. Disisi lain, nanas tangkit tidak mengalami kendala dalam pemasaranhingga saat 
ini.  Keseluruhan produksi dapat diterima oleh pasar dengan harga rata-rata Rp.2.000-Rp.2.500/buah meskipun 
memiliki kualitas yang belum memenuhi SNI. Hal ini menjadi kontraproduktif terkait perbaikan pascapanen untuk 
mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan daya saing nanas tangkit. Dengan demikian diperlukan upaya 
penyediaan inovasi teknologi untuk mendorong percepatan perubahan pola pikir dikalangan petani dan pelaku 
usaha. Dukungan penuh dari stakeholder diharapkan dapat mempercepat  perbaikan infrastruktrur dan  perluasan 
pasar yang diperlukan. Perhatian dan regulasi pemerintah diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan 
kualitas nanas tangkit dan percepatan pengembangan nanas tangkit sebagai kawasan bioindustri terpadu di Provinsi 
Jambi. 

Perbaikan penanganan pascapanen ditingkat petani merupakan upaya jangka pendek yang harus dilakukan 
untuk mengurangi kehilangan hasil nanas tangkit serta diikutkan dengan perbaikan budidaya on farm. Memperbaiki 
cara panen dan membangun sarana penampungan sementara sebelum pengangkutan merupakan solusi untuk 
mengatasi persoalan yang ada. Membangun tempat penampungan sementara sebelum pengangkutan atau disebut 
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sebagai Temporary Storage Point (TPS) perlu diupayakan sehingga prilaku petani menumpuk buah setelah panen 
di pinggir jalan selama masa penungguan pengangkutan dapat dirubah (Nofriati. D, et.al. 2015). Prinsip kerja TPS 
mengacu kepada konsep teknologi ‘Zeer Pot ’ yaitu penerapan teknologi sederhana yang memanfaatkan prinsip 
evaporasi. Teknologi ini ditemukan di Afrika dan telah dipublikasikan bahwa teknologi ini dapat membantu 
menjaga kesegaran 12 Kg sayur-sayuran hingga 20 hari masa simpan sehingga dapat mengurangi susut (Elkheir, 
M, 2002). Modifikasi teknologi skala besar menjadi teknologi yang sederhana dengan modal yang murah lebih 
mudah diterima  karena mempertimbangkan kearifan lokal serta dekat dengan lokasi. Sarana pra sarana dan 
teknologi yang sangat modern tidak harus menjadi syarat utama untuk meningkatkan  kualitas produk, karena jika 
tidak dikelola dalam skala besar belum tentu dapat memberi keuntungan yang signifikan secara finansial (Kader, 
2006).

Ketersediaan energi atau power supply  tak kalah penting untuk diperhatikan dalam mendukung perbaikan 
kualitas nanas tangkit dan penggunaan peralatan. Lemahnya ketersediaan energi turut mempengaruhi kehilangan 
hasil. Khobragade, S.N. dan Dhananjay B. Meshram, (2014) menyebutkan,  bahwa di negara berkembang 
kehilangan hasil akibat tidak stabilnya ketersediaan  energi rata-rata 20% lebih tinggi dibandingkan dengan negara 
maju yaitu tidak lebih besar dari 10%. Idealnya, kehilangan hasil akibat lemahnya ketersediaan energi (electric) 
berkisar 3 hingga 6%. 

Penguasaan terhadap faktor faktor biologi dan sosioagro ekologi yang dapat mempengaruhi tingkat 
kerusakan produk segar dan menggunakan teknologi pascapanen yang tepat dan sesuai prosedur dapat membantu 
menurunkan tingkat kerusakan produk segar dan menjaga kualitas produk (Kader, A.A. 2005).  Mrema and Rolle 
(2002) menunjukkan bahwa penangangan pascapanen sudah semestinya menjadi prioritas yang harus dilakukan di 
negara negara berkembang, mulai dari teknik dasar hingga keseluruhan tahapan pascapanen serta harus ada upaya 
membangun jaringan pengolahan, pasar dan distribusi. 

Pengembangan produk non pangan berbasis nanas perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah yang 
lebih menguntungkan. Berbagai jenis produk non pangan berbasis nanas diharapkan sebagai titik ungkit untuk 
membuka peluang industri skala besar. Berbagai jenis produk non pangan berbasis nanas seperti serat nenas sebagai 
bahan baku tekstil, enzim bromelin sebagai pengempuk daging, pupuk organik dari limbah nanas dll. Utami, D.P., 
et.al., (2011), menyebutkan bromelin termasuk dalam golongan protease yang dihasilkan dari ekstraksi buah nanas 
yang dapat mendegradasi kolagen daging itik afkir sehingga dapat mengempukan daging.Mahkota nanas juga 
dapat dimamfaatkan sebagai sumber selulosa potensial bagi kepentingan industri pangan dalam bentuk derivate 
selulosa (Susana, 2011).

KESIMPULAN
Diperlukan kolaborasi antar seluruh elemen baik peneliti, pihak universitas, pemerintah provinsi dan 

kabupaten serta stakeholder lainnya untuk meningkatkan daya saing nanas tangkit.  Produsen dengan keterbatasan 
pengetahuan, sarana dan fasilitas membutuhkan pendampingan yang serius untuk memperbaiki teknologi yang 
tersedia saat ini. Teknologi yang diterapkan harus diukur dengan cermat baik dari efektifitas, kapasitas serta 
ketepatan teknik apakah sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Lemahnya sarana -prasarana, sumber daya 
manusia dalam pengembangan teknologi pascapanen merupakan faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan 
konsep GAP, GHP dan GMP di Desa Tangkit Baru. Modifikasi teknologi skala besar menjadi teknologi yang 
sederhana dengan modal yang murah lebih mudah diterima  karena mempertimbangkan kearifan lokal serta dekat 
dengan lokasi. 5-7% dalam 100 buah nanas tangkit mengalami kerusakan pada tahapan panen dan pascapanen. 
Akumulasi kehilangan hasil untuk seluruh tahapan pascapanen nanas tangkit mencapai 25-35%. Penanganan 
pascapanen yang tepat diharapkan dapat mengurangi kehilangan hasil, memperpanjang masa kesegaran dan 
meningkatkan daya saing buah.
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ABSTRAK
Pengolahan merupakan salah satu solusi dalam penanganan produk pertanian yang mudah rusak dan tidak tahan 

lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) profil UMKM sari buah Sirsak di Kecamatan Plosoklaten (2) 
Faktor Internal dan Eksternal pada kelembagaan UMKM sari buah sirsak di Kecamatan Plosoklaten, dan (3) strategi 
penguatan kelembagaan yang diimplementasikan pada UMKM tersebut. Penentuan lokasi penelitian dilakukan 
dengan purposive method yaitu pada UMKM sari buah sirsak Wonojoyo Trisulo Kecamatan Plosoklaten.Data 
sekunder dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur dengan pengelola usaha.Analisis SWOT menunjukkan 
bahwa posisiUMKM produk olahan sirsak adalah lemah dan berada di kuadran IV (negatif, negatif). Oleh karena 
itu, keputusan yang salah dapat mempengaruhi kinerjaUMKM ini. Agar UMKM tidak mengalami kerugian lebih 
jauh, strategi Damage Control dapat dilakukan misalnya dengan manajemen yang lebih profesional dan produksi 
yang lebih berorientasi pasar.
Kata kunci: sirsak, SWOT, kelembagaan

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara agraris yang dapat mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya dari 

sektor pertanian. Sektor pertanian juga salah satu sumber pendapatan bagi sebagaian besar masyarakat khususnya 
di pedesaan. Bidang pertanian sebagai pemasok pangan pasar domestik guna untuk mengurangi ketergantungan 
terhadap impor pangan. Peran sektor pertanian yang begitu penting bagi kontribusi perekonomian di Indonesia 
masih belum bisa dijadikan andalan karena masih banyak kelemahan, diantaranya adalah kurangnya pemenuhan 
produk olahan pertanian tanaman hortikultura.

Hortikultura merupakan komoditas yang akan memiliki masa depan yang sangat cerah ditinjau dari keunggulan 
komparatif dan kompetitif yang dimilikinya dalam pemulihan perekonomian Indonesia waktu mendatang. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan pengembangan produk hortikultura lebih lanjut seperti pengembangan hortikultura 
buah-buahan. Buah-buahan adalah salah satu jenis komoditi hortikultura yang tersedia dengan jumlah yang besar 
dan beragam. Keunggulan cita rasa yang dimiliki buah-buahan Indonesia tidak kalah dengan buah-buah dari negara 
lainnya. Peran sektor pertanian termasuk tanaman hortikultura begitu penting bagi kontribusi perekonomian di 
Indonesia. Namun masih belum bisa dijadikan andalan karena banyaknya kelemahan, misalnya adalah mudah 
rusak dan masa simpannya yang singkat, sementara ketika sedang musim, produksinya dapat meningkat tajam. 
Hal tersebut menyebabkan komoditi hortikultura mudah busuk dan terbuang. Pengolahan buah-buahan menjadi 
produk yang memiliki masa simpan lebih lama dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Pengembangan pengolahan komoditi buah-buahan ini cukup prospektif untuk dilakukan. Keuntungan lainnya 
adalah meningkatkan nilai tambah pada produk olahan tersebut dibanding menjual dalam kondisi buah yang tidak 
diolah (Hermawan dan Laksono, 2013).

Kelemahan dari produk buah-buahan ini adalah mudah rusak atau dapat dikatakan masa simpannya singkat, 
sementara ketika sedang musimnya produksinya dapat meningkat tajam. Hal tersebut menyebabkan komoditi 
hortikultura mudah busuk dan terbuang. Pengolahan buah-buahan menjadi produk yang memiliki masa simpan lebih 
lama dan dapat ditemukan setiap saat bisa dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengembangan 
komoditi buah-buahan ini cukup prospektif untuk dilakukan. Keuntungan lainnya adalah meningkatkan nilai 
tambah pada produk olahan tersebut dibanding menjual dalam kondisi buah yang tidak diolah.

Salah satu komoditi buah yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah buah sirsak. Menurut Hermawan 
dan Laksono (2013), buah sirsak memiliki tekstur lunak dengan rasa asam dan manis belum banyak dikenal produk 
olahannya, biasanya dikonsumsi dalam bentuk segar atau jus. Kulit buah sirsak berwarna hijau dan daging buahnya 
berwarna putih dengan aroma yang khas.Sirsak memiliki manfaat untuk kesehatan, diantaranya kandungan vitamin 
C yang tinggi bermanfaat sebagai antioksidan yang baik untuk tubuh. Serat yang berkisar 3,3g per 100g sirsak 
bermanfaat untuk memperlancar pencernaan. Selain itu, sirsak mengandung karbohidrat terutama fruktosa, dan 
vitamin B1. 
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Salah satu daerah penghasil sirsak di Jawa Timur adalah Kabupaten Kediri dengan total produksi sirsak pada 
tahun 2014 sebesar 26.546 Kwintal. Hal ini didukung dengan adanya peningkatan produksi sirsak di Kecamatan 
Plosoklaten sebesar 74.98%pada tahun 2014 (BPS Kabupaten Kediri, 2015). Kecamatan Plosoklaten menjadi 
kecamtan yang paling tinggi produksi sirsaknya di Kabupaten Kediri pada tahun 2014. Namun, hal itu masih 
belum didukung dengan unit pengolahan sirsak yang memadai. Salah satu desa penghasil sirsak di Kecamatan 
Plosoklaten adalah Desa Trisulo dan hanya di desa inilah yang memproduksi olahan sari sirsak yang mempunyai 
merek dagang AXI. Sedikitnya unit pengolahan sirsak dikarenakan masih terbatasnya bantuan mesin pengolahan 
sirsak dari pemerintah dan kurang aktifnya kelembagaan pertanian di Kecamatan Plosoklaten.

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut:
1. Bagaimanakah Profil UMKM Sari Buah Sirsak di Kecamatan Plosoklaten?
2. Bagaimanakah kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dimiliki oleh UMKM pengolahan 

berbahan baku sirsak di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?
3. Bagaimanakah strategi Pengembangan UMKM pengolahan berbahan baku sirsak di Kecamatan Plosoklaten 

Kabupaten Kediri? 

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian dilakukan di UMKM Wonojoyo Trisulo yang berlokasi di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten 

Kediri. Lokasi tersebut ditentukan secara purposive (dengan sengaja) hal ini disebabkan karena UMKM tersebut 
aktif berproduksi selama 5 tahun. Waktu penelitian adalah bulan Juni hingga November 2016.

Metode Pengambilan Data 
Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dengan pemilik bisnis sari buah tersebut yang juga merupakan 

ketua kelompok tani Wonojoyo Trisulo. Wawancara secara semiterstruktur dilakukan untuk mengungkap kondisi 
kelembagaan UMKM tersebut untuk merumuskan faktor internal dan eksternal, termasuk pula data-data pendukung 
untuk Analisis SWOT.

Analisis Data

Profil UMKM Sari Buah Sirsak di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri
Profil UMKM Sari Buah Sirsak dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan mengungkap 

seluruh kondisi kelembagaan agroindustri tersebut.

Perumusan Faktor Internal dan Eksternal UMKM Sari Buah Sirsak 
Pendekatan kualitatif pada matriks SWOT menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak 

faktor eksternal (peluang dan tantangan), sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (kekuatan dan 
kelamahan) (Rangkuti, 2006).

Gambar 1. Faktor Internal dan Eksternal UMKM (Rangkuti, 2006)
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Perumusan Strategi dengan Analisis SWOT

Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara 
faktor-faktor internal dan eksternal produsen produk olahan sirsak.

Menurut Rangkuti (2006), SWOT digunakan dalam identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 
kemudian dgunakan dalam perumusan strategi. Kombinasi antara faktor internal dan eksternal akan sangat 
mempengaruhi kinerja perusahaan. SWOT diaplikasikan dengan membandingkan faktor eksternal berupa peluang 
dan ancaman dengan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan perusahaan atau organisasi. Menurut Rangkuti 
(2006), penentuan alternatif strategi perusahaan sebaiknya dirumuskan setelah perusahaan melakukan analisa pada 
kuadran manakah kondisi dan posisi perusahaan saat ini. Hal ini dimaksudkan, agar pengambilan alternatif sesuai 
dengan kondisi internal dan eksternal yang dimiliki perusahaan dalam hal ini usaha mikro, kecil dan menengah 
pada saat ini.

Gambar 2. Posisi Perusahaan dalam Empat Kuadran (Rangkuti, 2006)

a. Pada kuadran I, sebuah perusahaan disarankan menggunakan strategi agresif. Situasi perusahaan kuadran 
I sangat menguntungkan, dikarenakan letak perusahaan yang berada pada kondisi memiliki peluang dan 
kekuatan sehingga diharuskan untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada.

b. Pada kuadran II, strategi perusahaan merupakan strategi diversifikasi. Perusahaan menghadapi situasi harus 
menghadapi berbagai ancaman dengan menggunakan kekuatan dari segi internal, sehingga memerlukan 
strategi yang mampu memanfaatkan peluang jangka panjang.

c. Pada kuadran III, strategi yang sesuai untuk diterapkan ialah turn around. Pada kondisi ini perusahaan 
memiliki peluang pasar yang besar akan tetapi disertai dengan munculnya kendala/kelemahan internal yang 
cukup besar pula. Perusahaan perlu merumuskan strategi yang memungkinkan pengurangan kelemahan-
kelemahan internalnya untuk dapat memanfaatkan peluang yang lebih baik. 

d. Pada kuadran IV, diperlukan strategi defensif. Perusahaan mengalami kondisi yang sulit dimana harus 
menghadapi berbagai ancaman serta kelemahan internal perusahaan. Hal paling penting untuk dilakukan 
adalah perusahaan harus mampu mempertahankan diri. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil UMKM Sari Buah Sirsak di Kecamatan Plosoklaten
 UMKM Berbahan Baku Sirsak di Kediri terletak di Desa Trisulo. UMKM ini dikelola oleh kelompok 

tani Wonojoyo Trisulo dan manajemennya dilakukan oleh Bapak Wandi.Dalam proses produksinya, Pak Wandi 
menggunakan beberapa alat pembantu, seperti 2 pengaduk bahan sari sirsak dan/atau dodol sirsak serta 1 buah 
capsiler sebagai alat bantu pengemasan sari sirsak. Bantuan alat didapatkan dari Disperta Kabupaten Kediri.

Menurut Pak Wandi, pengolahan dilakukan secara sederhana. Bahan baku dikupas kemudian direbus. Setelah 
itu bahan yang sudah matang akan ditiriskan untuk berikutnya diperas. Sari hasil perasan akan ditambahkan gula 
sebeleum akan direbus kembali. Setelah proses perebusan kedua selesai dilakukan, sari sirsak akan di press 
menggunakan cupsiler. Dalam sekali produksi, untuk menghasilkan 18 karton sari sirsak atau sama dengan 650 
cup sari sirsak, diperlukan bahan baku seberat 12kg sirsak belum dikupas atau setara dengan 8kg sirsak matang. 
Bahan tambahan lain adalah gula sebanyak 4kg 6ons dan air serta sedikit Natrium Benzoat. Jumlah tenaga kerja 
yang dibutuhkan adalah sebanyak 3 HOK dengan 9 jam kerja, mulai pukul 07.00 – 16.00 untuk melakukan seluruh 
proses produksi. Satu HOK diberikan upah sebesar Rp 30.000,-

Dalam pemasaran sari sirsak Axi, terdapat tiga pasar yang terkait didalamnya. Produk disalurkan secara 
langsung oleh produsen kepada GTT (Gatot Tahu Taqwa), Suminar (di Kawasan Kampung Inggris), dan “Gokil”. 
Pak Wandi mensuplai sebanyak 2 kali 10 cup sari sirsak pada GTT dan Suminar serta 5 karton pada “Gokil” setiap 
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karton berisi 36 cup. Permintaan akan meningkat saat menjelang dan pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Bahkan 
permintaan seringkali sampai tidak dapat dipenuhi. Pak Wandi belum melakukan pemasaran kepada pedagang 
pengecer dikarenakan produk belum dapat bersaing dengan merek dagang lain seperti “Ale-Ale” dan “Siplaaah”.

Analisis Faktor Internal dan Eksternal UMKM Sari Buah Sirsak di Kecamatan 
Plosoklaten

Kekuatan UMKM Produk Sirsak adalah adanya bahan baku yang melimpah. Sedangkan kelemahan lebih 
besar dari kekuatan terutama pada kurangnya mesin dan teknologi pengemasan, adanya atribut produk yang kurang 
menarik, dan kurangnya tenaga pemasar. Ancaman UMKM yaitu pesaing dari perusahaan besar terkait dengan 
merk dagang. Peluang yang dimiliki adalah karena produk ini cukup diketahui dan diminati oleh masyarakat.

Tabel 1. Faktor Internal UMKM Sari Buah Sirsak Kecamatan Plosoklaten

No Kekuatan Bobot Skala B x S
1 Bahan baku sirsak yang melimpah 0,10 4 0,4
2 Gedung adalah milik sendiri 0,04 2 0,08
3 Modal yang digunakan adalah modal sendiri 0,04 2 0,08
4 Dukungan pemerintah yang cukup tinggi 0,06 3 0,18
5 Produk hasil olahan sirsak tahan lama 0,08 3 0,24
6 Nama produk sudah dikenal 0,08 1 0,08

1,06
No Kelemahan Bobot Skala B x S
1 Kurangnya mesin dan teknologi pengemasan 0,12 -4 -0,48
2 Adanya atribut produk yang kurang menarik 0,15 -4 -0,60
3 Harga Proses Produksi tinggi 0,15 -4 -0,60
4 Kontinuinitas produksi terkendala permintaan 0,03 -3 -0,09
5 Kurangnya tenaga pemasar 0,09 -4 -0,36
6 Kurangnya pengetahuan pasar 0,06 -3 -0,18

-2,31
Sumber: Data diolah, Tahun 2016

Tabel 2. Faktor Eksternal UMKM Sari Buah Sirsak di Kecamatan Plosoklaten

No Peluang Bobot Skala B x S
1 Ada pasar yang menampung dan belum dijajaki 0,07 2 0,14
2 Produk unggulan berbasis sirsak cukup diminati 0,11 4 0,45
3 Banyak permintaan pada moment tertentu. 0,09 3 0,27
4 Kelembagaan masih dapat berkembang 0,07 2 0,14
5 Pengembangan IT membuka peluang secara online 0,05 1 0,05
6 Pangsa pasar produk mamiri yang selalu terbuka 0,07 2 0,50

1,54
No Ancaman Bobot Skala B x S
1 Pesaing dari perusahaan besar yang lebih enak rasanya 0,11 -4 -0,44
2 MEA membanjiri pasar dengan produk serupa 0,06 -2 -0,11
3 Petani lebih suka menjual dalam bentuk fresh. 0,08 -2 -0,17
4 Persaingan merk dagang dengan perusahaan lain 0,14 -4 -0,55
5 Harga produk lain yang lebih murah 0,11 -3 -0,33
6 Tenaga kerja belum tetap menyebabkan produksi tidak kontinu 0,06 -1 -0,06

-1,65
Sumber: Data diolah, Tahun 2016
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Analisa SWOT dilakukan dengan cara mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal UMKM pengolahan 
berbahan baku sirsak terlebih dahulu. Kemudian bobot, skor dan rating ditentukan berdasarkan faktor yang 
terpenting (terkuat, terlemah, menjadi peluang dan ancaman yang terbesar). Hasil Perhitungan Faktor internal 
ditinjau dari kekuatan UMKM sirsak di Kecamatan Plosoklaten yaitu meliputi:

Bahan baku sirsak yang melimpah dengan nilai bobot skala 0,4 karena produksi sirsak di wilayah penelitian 
cukup tinggi sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 4. Selama kurun waktu tujuh tahun, dapat dilihat bahwa 
produksi sirsak di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi, namun demikian rata-rata 
pertahunnya adalah sekitar 30.866 kuintal.

Tabel 3. Produksi sirsak di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri

No Tahun Produksi (kw)
1 2009 35019
2 2010 33185
3 2011 35900
4 2012 39215
5 2013 26546
6 2014 39215
7 2015 38978

Rata-rata 30866,29
Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2016

a) Bangunan tempat didirikannya UMKM produksi sirsak ini adalah milik sendiri dengan nilai bobot skala 
0,08 yang tentunya menjadi kekuatan UMKM ini karena tidak harus menyewa gedung untuk produksi.

b) Modal sendiri merupakan faktor yang menjadi kekuatan yang sangat penting dengan bobot skala 0,08 karena 
modal tidak didapatkan dari sumber lain.

c) Dukungan pemerintah yang cukup tinggi memiliki nilai bobot skala 0,18 menjadi kekuatan UMKM ini 
untuk terus berkembang. Sampai saat ini pemerintah daerah memberikan dukungan yang cukup tinggi 
terhadap perkembangan produksi Sirsak di Kecamatan Plosoklaten. menurut Disperta, pasar sirsak memiliki 
permintaan besar akan sirsak yang dipasarkan dalam kondisi masih segar. Sirsak ini akan digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan hotel dan restoran. Dukungan pemasaran produk dapat dilihat dari penyaluran secara 
rutin pada Kantor Kecamatan, Dsperta Kabupaten Kediri, Puskesmas Pranggang, jika terdapat hajatan 
atau acara khusus pada lembaga-lembaga tersebut. Diperta juga telah memberikan bantuan dalam bentuk 
kemasan produk pada Gambar 3.

Gambar 3. Kemasan Produk AXI

d) Produk hasil olahan sirsak tahan lama memiliki nilai bobot 0,24. Hal ini bukan menjadi pertimbangan 
kekuatan produk olahan, karena produk olahan sirsak ini diolah dengan pengemasan yang cukup tahan lama 
kurang lebih selama 3 bulan.

 Nama produk sudah dikenal memiliki nilai bobot 0,08 karena produk olahan sirsak ini sudah dipasarkan dan 
sudah dikenal oleh konsumen dalam kota Kediri.

e) Sehingga dapat dikatakan permintaan terhadap produk selalu konstan dan cenderung meningkat.
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Hasil perhitungan SWOT faktor internal ditinjau dari kelemahan UMKM sirsak di Kecamatan Plosoklaten 
meliputi:
a) Kurangnya mesin dan teknologi pengemasan memiliki nilai bobot -0,48 karena terbatasnya mesin teknologi 

pengemasan yang menjadikan proses pengemasan menjadi lebih lambat. Pertama, Mesin Pengemas/Cup 
sealer yang digunakan masih menggunakan mesin manual sehingga masih diperlukan perlakuan untuk 
merapikan tutup kemasan sebelum dikemas dalam karton. Hal ini dapat mengakibatkan waktu produksi 
yang lebih lama. Kedua, Tidak adanya tata letak fasilitas yang baik. Mesin tidak ditata dengan baik sehingga 
pergerakan operatornya dapat terganggu.

b) Adanya atribut produk yang kurang menarik memiliki nilai bobot -0,60 karena desain kemasan yang dirasa 
masih sederhana dan belum bisa menarik konsumen. Misalnya adalah Pertama, pencantuman label tanggal 
kadaluarsa masih menggunakan teknik manual yaitu dengan stempel. Jika produk disimpan dalam lemari 
pendingin maka lama kelamaan label tanggal kadaluarsanya dapat hilang. Hal ini dapat membahayakan 
konsumen. Kedua, Cup kemasan minuman sari buah yang transparan memberikan kesan kurang menarik 
pada produk yang diakibatkan adanya endapan sari sirsak. Cup merupakan bantuan Disperta kepada 
produsen, akan tetapi endapan belum dapat dinetralkan sehingga perlu disiasati dengan cup tidak transparan. 
Sedangkan dari pihak Disperta hanya bersedia memberikan bantuan cup sama seperti yang sedang digunakan 
untuk pengemasan saat ini.

c) Harga Proses Produksi tinggi memiliki nilai bobot -0,60 yang tentunya menjadikan proses produksi kurang 
efisien dan harga jual yang tinggi. Harga Jual minuman sari buah yang terlalu mahal yaitu sebesar Rp 750,- 
per 150 dapat menyebabkan konsumen lebih memilih minuman dengan merek dagang lain dengan harga 
lebih rendah tetapi memiliki volume lebih besar.

d) Kontinuinitas produksi terkendala permintaan memiliki nilai bobot -0,09 karena permintaan yang tidak 
menentu menjadikan UMKM olahan sirsak ini belum bisa memastikan permintaan yang pasti setiap 
waktunya.

e) Kurangnya tenaga pemasar memiliki nilai bobot -0,36 karena terbatasnya SDM pemasaran yang ada sehingga 
proses pemasaran produk kurang maksimal. Keterbatasan tenaga pemasar ini, dikarenakan pada minuman 
sari buah hanya mengandalkan satu orang tenaga saja untuk produksi dan satu orang ini juga melakukan 
kegiatan lain seperti pemsaran dan administasi.

f) Kurangnya pengetahuan pasar memiliki nilai bobot -0,18 karena produsen dirasa kurang aktif dalam 
meningkatkan jaringan pasar. Produsen belum dapat memperkirakan pangsa pasar minuman sari buah serta 
belum memiliki pelanggan tetap.

Hasil perhitungan SWOT faktor eksternal ditinjau dari peluang UMKM sirsak di Kecamatan Plosoklaten 
meliputi:
a) Ada pasar yang menampung dan belum dijajaki memiliki nilai bobot 0,14 karena menjadi peluang yang 

bagus agar produk bisa memperluas jangkauan pasar. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu 
sektor yang cukup berkembang di Kabupaten Kediri, sehingga masih banyak pasar yang dapat ditembus 
misalnya toko oleh-oleh khas Kediri seperi Poo, Lym, GTT dan Koperasi Oleh-oleh Dinas Koperasi. 
Selain itu, jika perbaikan yang dilakukan terhadap kemasan dilakukan dengan baik, maka tidak menutup 
kemungkinan pangsa pasar modern seperti Kediri Mall, Carefour dan Golden Market dapat menjadi peluang 
untuk pemasaran berikutnya.

b) Produk unggulan berbasis sirsak cukup diminati memiliki nilai bobot 0,45 karena menjadi peluang yang 
sangat bagus ketika produk olahan sirsak didaerah penelitian belum ada yang mendominasi. 

c) Banyak permintaan pada moment tertentu memiliki nilai bobot 0,27 karena permintaan pada moment-
moment tertentu menjadi peluang yang sangat positif untuk meningkatan penjualan misalnya adalah moment 
hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Hari Natal.

d) Kelembagaan masih dapat berkembang memiliki nilai bobot 0,14 karena kelembagaan UMKM sirsak ini 
dirasa masih bisa dikembangkan dengan memperbaiki aspek-aspek yang belum maksimal. Kelembagaan 
UMKM Wonojoyo Trisulo ini merupakan milik dari Kelompok tani dengan nama yang sama yaitu 
Wonojoyo Trisulo. Sampai saat ini SDM yang berperan masih terbatas, namun tidak menutup kemungkinan 
jika manajemen yang dilakukan lebih baik, maka segi kelembagaan akan dapat diperbaiki.

e) Pengembangan IT membuka peluang secara online memiliki nilai bobot 0,05 karena dengan pengambangan 
teknologi ini tentunya bisa memperluas jaringan pasar dengan sangat cepat.

f) Pangsa pasar produk yang selalu terbuka memiliki nilai bobot 0,50 karena produk ini dirasa masih sangat 
bisa untuk memperluas pangsa pasarnya.
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Hasil perhitungan SWOT faktor eksternal ditinjau dari ancaman UMKM sirsak di Kecamatan 
Plosoklatenmeliputi :
a) Pesaing dari perusahaan besar yang lebih enak rasanya memiliki nilai bobot -0,44 karena produk dari 

kompetitor dirasa lebih menarik dan proses produksinya dengan teknologi yang baik.
b) MEA membanjiri pasar dengan produk serupa memiliki nilai bobot -0,11 karena dengan dtetapkannya 

kebijakan MEA, menjadikan persaingan pasar lebih berat dengan masuknya produsen asing yang masuk.
c) Petani lebih suka menjual dalam bentuk fresh memiliki nilai bobot -0,17 karena kurang adanya minat dari 

petani sirsak untuk mengolah sirsak menjadi produk yang mempunyai nilai tambah.
d) Persaingan merk dagang dengan perusahaan lain memiliki nilai bobot -0,55 karena persaingan merk dagang 

menjadi lebih sengit dengan semakin banyaknya produsen serupa.
e) Harga produk lain yang lebih murah memiliki nilai bobot -0,33 karena produk kompetitor yang dijual lebih 

murah menjadi ancaman yang sangat sulit untuk produk ini memasuki pasar.
Tenaga kerja belum tetap menyebabkan produksi tidak kontinu memiliki nilai bobot -0,06 karena SDM yang 

ada pada UMKM sirsak ini belum tetap atau serabutan sehingga menjadi ancaman agar UMKM ini bisa lebih 
berkembang

Strategi Penguatan Kelembagaan UMKM Pengolahan minuman berbahan baku Sirsak
Strategi penguatan kelembagaan dapat dilihat dari memformulasikan faktor internal dan eksternal yang sudah 

teridentifikasi dalam matriks kedalam kuadran-kuadran SWOT sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4. 
Koordinat titik (-1,25;-0,12) menunjukkan posisi UMKM produk sirsak berada di kuadran IV weakness-

threat (negatif, negatif). Posisi ini menandakan kondisi produsen produk sirsak yang lemah dan dilematis karena 
berada pada pertemuan kelemahan produsen produk sirsak dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan 
yang salah dapat menghancurkan perusahaannya. Strategi yang harus diambil adalah strategi damage control 
(mengendalikan kerugian untuk menghindari ancaman). Hal tersebut dapat dilakukan dengan strategi di kuadrat 
IV (W-T), yaitu strategi defensif dengan mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi 
ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri.

Gambar 4. Matriks Kuadran SWOT Produsen Sirsak

Berikut solusi yang telah dirumuskan mempertahankan perusahaan denganupaya meminimalkan kelemahan 
internal serta mengatasi ancaman yang ada.:
1. Strategi Peningkatan Kualitas SDM. Kelemahan terkait dengan pengetahuan pasar dapat diatasi dengan 

pemberian pelatihan kepada calon pemasar misalnya materi tentang sales marketing dan bagaimana serta 
apa saja informasi yang perlu digali dalam pasar. Pengetahuan pasar terkait dengan pembentukan harga, 
harga produk itu sendiri, jumlah produsen dan pembeli dalam pasar, kebijakan dan peraturan yang berlaku 
dalam pasar, lembaga dan organisasi yang terkait dalam pemasaran.
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2. Strategi Peningkatan Teknologi. Dalam hal peningkatan kualitas dan produktifitas minuman sari buah 
Sirsak maka diperlukan adanya penambahan peralatan misalnya dengan menambahkan alat filter dan mesin 
cupsealer semi otomatis. Hal ini akan menghemat jam kerja tenaga pengemas sehingga dapat menekan 
biaya tenaga kerja. Selain itu kemasan tidak transparan merupakan alternatif terbaik untuk sementara 
sebelum pengadaan mesin penetral endapan dapat dipenuhi. Selain itu, Perlu adanya Mesin labeling expired 
date. Kondisi saat ini, produsen masih menggunakan stempel tanggal untuk mencetak label expired date. 
Permasalahannya label yang dicetak tidak mampu bertahan lama terutama jika minuman disimpan di dalam 
lemari pendingin. Label tersebut akan mudah pudar. Jika label tersebut pudar maka dapat membahayakan 
konsumen dikarenakan konsumen tidak tahu berapa tanggal expired date nya. Untuk itu diperlukan adanya 
penambahan mesin pencetak label expired date.

3. Penguatan Strategi Pemasaran.
 Kelemahan perusahaan berupa keurangnya tenaga pemasar dapat dikaitkan dengan kurangnya pengetahuan 

pasar oleh produsen. Kelemahan ini dapat diatasi dengan pemberian pelatihan kepada dua atau tiga orang 
pemasar yang dapat diambil dari kelompok tani yang terlibat. Calon pelaku pemasar akan diberikan materi 
tentang sales marketing dan bagaimana serta apa saja informasi yang perlu digali dalam pasar. Dalam hal 
ini, tenaga pemasar yang memiliki kemampuan menganalisa dan menangkap informasi pasar dengan cepat 
sangat diperlukan ketangkasannya. Dengan kuatnya pengetahuan pasar seorang produsen dan pemasar, 
dimungkinkan akan sekaligus mampu dalam melakukan peramalan permintaan produk olahan sirsak di 
pasar, sehingga tidak sampai menghambat kontinuitas produksi produk olahan sirsak. Pengetahuan pasar 
terkait dengan pembentukan harga, harga produk itu sendiri, jumlah produsen dan pembeli dalam pasar, 
kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam pasar, lembaga dan organisasi yang terkait dalam pemasaran 
serta kolusi dan kerjasama yang dimungkinkan mendominasi pasar. Selain hal tersebut maka hal penting 
lainnya yang perlu diperhatikan adalah:
a) Perlu adanya terobosan pemasaran misalnya dengan memasukkan ke toko oleh-oleh yang berada di 

Kota atau Kabupaten Kediri 
b) Perbaikan manajamen pemasaran dengan cara menindaklanjuti toko toko besar yang telah melakukan 

pemesanan sebelumnya.
c) Pemasaran dapat dilakukan dengan menggunakan personal selling yaitu memanfaatkan tenaga kerja 

yang digaji untuk melakukan tugas pemasaran, yaitu misalnya mengantarkan barang, mencari pasar 
baru dan mengecek persediaan barang di toko serta melakukan retur apabila barang tersebut sudah 
kedaluarsa.

Penguatan Strategi Manajemen Usaha Berbasis Kewirausahaan. Melihat kondisi sebenarnya dari 
usaha UKM Produk sirsat perlu dilaksanakan dengan lebih profesional, dimana dalam hal ini usaha harus lebih 
berorientasi pada bisnis yang menghasilkan keuntungan.

KESIMPULAN
Kabupaten Kediri terdiri dari 13 wilayah sentra komoditas Sirsak dengan wilayah basis tertinggi adalah 

Kecamatan Plosoklaten yang menjadikannya lokasi representatif bagi UMKM Sari Buah Sirsak. UMKM tersebut 
memiliki kelemahan dan ancaman yang cukup besar jika dibandingkan dengan kelebihan dan tantangannya. 
Strategi yang digunakan untuk penguatan kelembagaan UMKM adalah adalah Damage Control misalnya dengan 
penguatan strategi peningkatan SDM, strategi peningkatan teknologi, dan penguatan strategi pemasaran agar 
dilaksanakan sebagai murni bisnis secara profesional. 
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ABSTRACT
The purpose of this research are: 1) Analyzing marketing of chili in Banten Province, 2) Analyzing marketing 

margin and farmer’s share of chili, 3) cooperation pattern between marketing institution. Sampling method using 
Snowball Sampling Technique and purposive sampling. The number of respondents consists of 60 farmers, each 
2 (two) merchant collectors until retailers. The results of this research are: 1) Chili marketing chain in Banten 
Province are: farmers - village collector traders - kecamatan traders - retailers - consumers, or farmers - village 
gatherers - wholesalers - retailers - consumers, selling prices at farmers level Rp 10.262 / kg, retailer selling price 
of Rp 26,000 / kg, 2) The value of the received share (farmer’s share) in Banten Province is 39.47% of the selling 
price, profit margin at farmer level Rp 7.556,4 / kg (29 , 1%), total marketing margin Rp 15738 / kg, cost margin 
Rp 686.67 / kg and total profit margin of Rp 5,495 / kg; 3) The pattern of cooperation between each marketing 
institution has no ties. The problem facing traders is the fluctuating price. In conclusion, the marketing chain is less 
efficient because famer’s share is relatively low.
Keywords: chili, marketing margin, farmer’s share.

PENDAHULUAN
Luas panen cabai (cabai besar dan cabai rawit) pada tahun 2015 seluas 1.209 ha dengan produksi 11.259,7 ton 

atau dengan produktivitas 9,3 ton gkg/ha. Jika dibandingkan dengan luas panen tahun 2014 yaitu 1.171 ha maka 
terjadi peningkatan luas panen sebesar 3,2% (BPS, Banten Dalam Angka 2015,2015). Hal ini diduga karena harga 
cabai yang relatif bagus. Berdasarkan jenis cabainya, untuk cabai rawit dengan luas panen 489 ha pada tahun 2014 
dihasilkan produksi sebanyak 4.880,2 ton dengan produktivitas 9,98 ton/ha. Untuk cabai keriiting, luas panen 682 
ha dengan produksi 6792,7 ton. 

Berdasarkan kabupatennya, produksi terbesar terdapat di Kab. Pandeglang yakni 1.764,6 ton (41,7%), kedua 
di Kab. Serang yakni 1.638,6 ton (38,7%) dengan luas panen 173 ha, ketiga di Kab. Lebak yakni 502,5 ton 
(11,9%), keempat di Kota Tangerang Selatan yakni 287,6 ton (6,8%), dan terkecil di Kota Tangerang yakni 0 ha. 
Sedangkan cabai besar produksinya 5.841,2 ton dimana berdasarkan kabupatennya, produksi terbesar terdapat 
di Kab. Pandeglang yakni 2.789,8 ton (47,76%), kedua Kab. Serang yakni 2.379,1 (40,73%), ketiga Kab. Lebak 
yakni 354,6 (6,07%), dan terkecil Kota Tangerang yakni 0 ha (BPS, Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi 
Banten 2013,2014).

Produksi cabai secara nasional pada tahun 2014 sebenarnya sudah surplus 578.000 ton dari produksi sebesar 
1.378.000 ton dan konsumsi sebesar 800.000 ton (Anonim, 2015, www.paskomnas.com). Karena tidak adanya 
pengaturan pola tanam yang baik, maka saat panen kadang-kadang terjadi pada saat permintaan rendah dan 
sebaliknya sehingga harga sangat berfluktuatif. Berdasarkan kajian Siagian et al (2016) diketahui bahwa komoditas 
cabai memiliki daya saing kompetitif dan komparatif yang tinggi dengan nilai PCR (Public Cost Ratio) 0,206 dan 
nilai DRCR (Domestic Resources Cost Ratio) 0,114. Adapun produktivitas rata-rata 7,48 ton/ha dengan nilai B/C 
rasio 2,8. 

Saat ini produksi cabai di Banten setiap tahunnya masih jauh dari kebutuhan. Produksi cabai besar hanya 
sekitar 634 ton, cabai rawit 518 ton sedangkan kebutuhan konsumsi diatas 50.000 ton. Peningkatan produksi 
dilakukan melalui perluasan areal tanam di sentra-sentra tanaman cabai di Kabupaten Pandeglang. Target produksi 
tahun 2014 adalah produksi cabai sekitar 1.152 ton (http://www.antarabanten.com/berita).

Pemasaran adalah aliran barang dari produsen ke konsumen yang terjadi karena adanya lembaga pemasaran 
(Soekartawi, 2002).Untuk itu, diperlukan pengkajian terhadap pola pemasaran cabai, marjin pemasaran cabai 
di Banten. Hasil pengkajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi penentu kebijakan untuk 
mengembangkan pola distribusi dan pemasaran cabai yang efektif dan efisien dalam rangka memantapkan 
ketahanan pangan, khususnya di Banten. 
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BAHAN DAN METODE 

Metode Pelaksanaan
Metode yang dipergunakan dalam studi ini adalah metode survei dengan melakukan wawancara menggunakan 

quesioner terhadap pelaku pada masing-masing lembaga pemasaran beras, dan juga dilakukan studi pustaka. 

Lokasi dan Waktu Pengkajian 
Pengkajian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2016 hingga Desember 2016 dan dilaksanakan di Kabupaten 

Pandeglang dan Lebak yang dipilih secara sengaja (purposive). Dari masing-masing kabupaten tersebut dipilih juga 
secara purposivebeberapa kecamatan dan desa contoh (sample) yang merupakan sentra produksi cabai dan yang 
memiliki areal terluas. Untuk Kabupaten Pandeglang dipilih Kecamatan Jiput dan Kec. Pandeglang sedangkan untuk 
Kabupaten Lebak dipilih Kec. Cibadak, Maja dan Banjarsari. Responden dipilih dengan menggunakan Snowball 
Sampling Technique purposive sampling, yang dimulai dari petani produsen, terus ke pedagang pengumpul/RMU, 
pedagang besar, hingga ke pengecer (Siagian et al, 2016). Dari hasil survai jumlah responden masing-masing pelaku 
pasar di kabupaten contoh adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Distribusi dan Jumlah Responden di Daerah Survai

Kabupaten Petani (org) Pedagang Pengumpul 
Desa/RMU (org)

Pedagang 
Kecamatan (org)

Pedagang
Pengecer (org)  Total 

1. Pandeglang 55 1 1 2 59
2. Lebak 25 2 1 2 30
 Total 80 3 2 4 89

Sumber: Data primer, diolah, 2007.

Metode Analisis Data 
Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif guna memperoleh gambaran tentangpotensi 

dan permasalahan lembaga pemasaran, pola kerja sama antar pelaku pemasaran. 
Disamping itu, efisiensi pola/saluran pemasaran (marketing channels) juga dianalisis dengan menggunakan 

analisis marjin pemasaran. Secara teoritis, marjin pemasaran merupakan selisih antara harga yang diterima 
produsen (petani) dengan harga yang dibayar oleh konsumen marjin tataniaga termasuk semua ongkos yang 
menggerakkan produk tersebut mulai dari pintu geerabng petani sampai ditangan konsumen akhir (Tomeck and 
Robinson, 1990; Azzaino Z., 1982). Menurut Azzaino Z. (1982) marjin tataniaga (pemasaran) terdiri dari biaya 
dan keuntungan. Dalam hal ini semakin tinggi proporsi harga yang diterima produsen (farmer’s share), semakin 
efisien sistem pemasaran tersebut. Secara matematik dapat dituliskan sebagai berikut:

M = Pr – Pf ....................................................................................................................................... 1)

Dimana: M = Marjin pemasaran
 Pr = Harga di tingkat eceran
 Pf = Harga di tingkat petani.

Dengan demikian marjin pemasaran di setiap lembaga pemasaran dapat dihitung (Supriatna A., 2007) yaitu: 

 Mm = Ps - Pb ................................................................................................................................... 2)

Dimana: Mm = Marjin pemasaran pada setiap lembaga pemasaran
 Ps = Harga jual pada setiap lembaga pemasaaran (Rp/kg) 
 Pb = Harga beli pada setiap lembaga pemasaran (Rp/kg) 

 Marjin pemasaran terdiri dari biaya dan keuntungan, maka:

M = c + π  ......................................................................................................................................... 3) 
Dengan memasukkan persamaan 1), maka:
  Pr – Pf = c + π 
  Pf  = Pr – (c + π)

Dimana: c = biaya pemasaran (Rp/kg)
 π = Keuntungan (Rp/kg)  

Sedangkan persentase bagian yang diterima petani (farmer’s share) adalah: 

FS = Pf/Pr x 100%  ........................................................................................................................... 4)



473

Analisis Pemasaran Cabai di Provinsi Banten

Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pola Pemasaran Cabai di Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Pandeglang memiliki luas tanam cabai besar dan kecil pada tahun 2014 seluas 558 ha dengan 

produksi 6775,1 ton atau dengan produktivitas 12,14 ton (BPS, Pandeglang Dalam Angka 2015, 2015). Pola 
tanam sebagian besar cabai – padi sawah, tanaman cabai sebagian besar dibudidayakan hanya satu kali per tahun 
yakni Maret – Juni sedangkan sebagian kecil petani juga membudidayakan pada Musim Kemarau (MK) yakni 
September – Februari. Varitas cabai yang dominan adalah Panah Merah 99, Lado, Bandana, Laba, dan Arjuna. 
Jenis cabai yang dibudidayakan umumnya cabai merah keriting. Cabai yang dipanen seluruhnya dijual dalam 
bentuk segar, dijual ke pedagang pengumpul, dari pengumpul dijual ke pedagang kecamatan dan dari pedagang 
kecamatan langsung ke konsumen. Pola lain adalah dari petani - pedagang pengumpul - pedagang besar (provinsi) 
– pedagang pengecer – konsumen. Rinciannya tertera pada Gambar 1 di bawah. 

Pola Pemasaran Cabai di Kabupaten Lebak 
Sentra budidaya cabai di Kab. Lebak terdapat di empat (4) kecamatan yaitu: Kec. Maja (±7 ha), Banjarsari 

(±18 ha), Cibadak (±5 ha), dan Malimping (±5 ha). Luas garapan berkisar 0,25 – 2 ha. Cabai yang dibudidayakan 
adalah umumnya cabai merah keriting dengan Varitas Lado, Castillo dan Arjuna. Produktivitas 6,5 ton/ ha dengan 
harga berkisar Rp 18.000 – 33.000/kg. Karena jumlah petani yang terbatas maka sampel dipilih secara sengaja 
(purposive). Adapun desa contoh untuk kajian ini adalah: 1). Kec. Maja dipilih Desa Binong dengan Kelompok 
tani UPKG Subur, 2). Kec. Banjarsari dipilih Desa Cidahu, 3). Kec. Cibadak dipilih Desa Malabar dan Desa Asem 
Margaluyu. Pola tanam cabai umumnya adalah: cabai – mentimun - kacang panjang. Untuk Kec. Maja adalah 
cabai – cabai. Tanam baru dimulai Nopember - Desember dan saat ini belum panen. Sebagai tambahan pada tahun 
2015 hanya 50% yang membudidayakan cabai dibandingkan tahun sebelumnya karena kemarau panjang. Musim 
Tanam 2015/2016 sudah 90% sudah tanam sampai bulan Desember.

Gambar 1. Rantai Pemasaran Cabai di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

Pola pemasaran cabai: 1. Kec. Maja: Petani – Pengumpul – Pedagang Pasar Rangkas Bitung, 2. Kec. Cibadak: 
Petani – Pengumpul – Pedagang Jakarta, 3. Kec. Banjar sari: Petani – Pengumpul – Pedagang Pasar Picung dan 
Pedagang Pasar Pandeglang. Rantai tataniaga cabai di Kab. Lebak disajikan pada Gambar 2 di bawah.
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Gambar 2. Rantai Tataniaga Cabai di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Disamping pola pemasaran seperti di atas terdapat juga pola pemasaran dimana pedagang besar (Pasar Induk 
Tanah Tinggi,Kota Tangerang) membeli cabai dari luar Provinsi Banten yaitu Kabupaten (Kab.) Garut-Provinsi 
Jawa Barat, Kab. Temanggung-Provinsi Jawa Tengah dan Pulau Madura dan Kab. Malang- Provinsi Jawa Timur 
dan menjual langsung ke pedagang pengecer atau pedagang kecamatan dari Provinsi Banten. Rinciannya tertera 
pada Gambar 3 di bawah.

Gambar 3. Rantai Pemasaran Dari Petani - Pedagang Besar – Konsumen

Margin Pemasaran Cabai di Provinsi Banten 
Harga jual rata-rata cabai di tingkat petani sebesar Rp 10.612/kg, sedangkan biaya total usahatani sebesar 

Rp 2.705,6/kg sehingga marjin keuntungan petani Rp 7.556,4/kg. Harga jual di tingkat pedagang pengumpul desa 
sebesar Rp 15.750/kg sehingga margin pemasarannya Rp 5.488/kg, margin biaya (pemasaran) sebesaar Rp 31,67/
kg sehingga pedagang pengumpul memperoleh margin keuntungan Rp 5456,67. 

Pada tingkat pedagang Kecamatan (Pengumpul ke-2) membeli dari pedagang pengumpul desa sebesar Rp 
15.750/kg dan menjual Rp 20.250/kg, sehingga pedagang kecamatan memperoleh margin pemasaran sebesar Rp 
4.500/kg, sedangkan margin biaya Rp 400/kg sehingga margin keuntungan di tingkat pedagang kecamatan sebesar 
Rp 4.100/kg. 
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Pedagang ditingkat pengecer membeli seharga di atas dan menjual kepada konsumen akhir sebesar Rp 
26.000/kg sehingga margin pemasarannya sebesar Rp 5.750/kg yang terdiri dari margin biaya sebesar Rp 255/
kg dan margin keuntungan sebesar Rp 5.495/kg. Harga jual cabai yang dibeli konsumen sebesar Rp 26.000/kg, 
sedangkan harga jual di tingkat produsen (petani) sebesar Rp 10.262/kg. Dengan demikian maka besaran farmer’s 
share atau bagian petani adalah 39,47 % dari harga jual akhir.Nilai besaran ini relatif kecil artinya tataniaga cabai 
kurang efisien bagi petani.

Secara keseluruhan margin pemasaran mulai dari pedagang pengumpul desa sampai pedagang pengecer 
sebesar Rp 15.738/kg yang terdiri dari margin biaya pemasaran Rp 686,67 dan margin keuntungan Rp 15051,3/
kg. Margin keuntungan di tingkat pedagang besarannya relatif sama berkisar 27,2 % – Rp 36,5 % dimana yang 
tertinggi pada pedagang pengecer yakni 36,5% kemudian pedagang pengumpul desa yaitu 36,3% dan terkecil 
pedagang kecamatan yaitua 27,2%. Rincian margin pemasaran dijabarkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Margin Pemasaran dan Keuntungan Komoditas Cabai di Provinsi Banten Tahun 2016

Uraian Harga (Rp/kg)  Market Share (%)  Marjin Keuntungan (%)
1 Petani 

Biaya: - 
 -Tenaga Kerja 1.053,9
 -Sarana Produksi 1.321,7
 - lain-lain 330,0
Biaya Total 2.705,6
Margin keuntungan 7.556,4
Harga Jual 10262 39,47

2 Pedagang Pengumpul Desa
Biaya: - Karung 5
 -Transportasi 26,67
Margin Biaya 31,67 0,12
Harga Pembelian beras 10262
Harga Jual 15750 60,57
Margin Pemasaran 5.488 21,11
Margin Keuntungan 5456,67 20,99 36,3

3 Pedagang Kecamatan
Biaya: 
 -Pembelian Karung 50
 -Muat 50
 -Transportasi 300
Margin Biaya 400 1,54
Harga Pembelian cabai 15750 60,58
Harga Jual 20250 77,88
Margin Pemasaran 4500 17,31
Margin Keuntungan 4100 15,77 27,2

4 Pedagang Pengecer
Biaya - Karung 20
 - Restribusi 85
 - Transportasi 150
Margin Biaya 255 2,69
Harga Pembelian Cabai 20.250 77,88
Harga Jual 26.000 100
Margin Pemasaran 5.750 22,11
Marjin Keuntungan 5.495 21,13 36,5
Total Margin Biaya 686,67 2,64
Total Margin Keuntungan 15051,3 57,89
Total Margin Pemasaran 15738 60,53

Sumber: Data primer, diolah, 2017. 

Volume yang diperdagangkan oleh pedagang besar (Pasar Tanah Tinggi) rata-rata 6,65 ton/hari untuk Musim 
Hujan (MH) 2015/2016 dan 7,25 ton/hari untuk MH 2014/2015. Rincian volume pembelian dan penjualan per 
tingkat pedagang disajikan pada Tabel 3 berikut. 
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Tabel 3. Volume Pembelain/Penjualan Cabai per Musim Tanam di Pedagang di Provinsi Banten

Kategori Pedagang
Volume Pembelian/Penjualan ( Kg/hari)

MK-I 2016 MH2015/2016 MK-I 2015 MH 2014/2015
Pedagang Besar 0  6650  7250
Pedagang Kecamatan 13333  35000 10000 5000
Pedagang Pengumpul 13333 15333 29000 2000
Pedagang Pengecer 0 30 60

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pola Kerjasama Pelaku Pasar 
Pola kerjasama antar pedagang umumnya tanpa ikatan, hal ini dapat dilihat dari sistim pembayaran yang 

seluruhnya secara kontan. Demikian juga antara petani dan pedagang pengumpul umumnya bebas tanpa ikatan. 
Umumnya pedagang pengumpul desa merangkap jadi petani cabai atau ketua kelompok tani. Secara umum 
hubungan antara pedagang hanya sebagai rekan bisnis saja. 

Permasalahan 
Dari hasil survei dietahui bahwa di tingkat petani permasalahan usahatani cabai adalah serangan hama 

penyakit yaitu patek atau Antraknosa yang disebabkan oleh jamur Colletotrichum capsici, layu Fusarium (kuning) 
dan lalat buah. Pemasaran di tingkat petani relatif mudah. 

Permasalahanlainnya yang terjadi pada tingkat petani, pedagang pengumpul desa, pedagang kecamatan, 
pedagang besar dan pengecer komoditas cabai adalah harga yang berfluktuatif, harga dapat berubah setiap hari. 
Jika pedagang besar Pasar Induk Tanah Tinggi menaikkan atau menurunkan harga maka akan mempengaruhi 
harga pada tingkat pedagang selanjutnya. Harga yang berfluktuatif ini sering merugiakn pedagang pengumpul/
kecamatan/pengecer karena pedagang pengumpul desa membeli dari petani misalnya Rp 15.000/kg pada hari ini 
tapi sehari atau dua hari kemudian pedagang besar Tanah Tinggi menjual dengan harga Rp 11.000/kg.

KESIMPULAN
1.  Secara umum rantai pemasaran cabai diProvinsi Banten adalah: petani – pedagang pengumpul desa – 

pedagang kecamatan besar – pedagang pengecer – konsumen, atau petani –pedaganag pengumpul desa – 
pedagang besar – pedagang pengecer – konsumen. 

2.  Nilai bagian yang diterima (farmer’s share) di Provinsi Banten adalah 39,47% dari harga jual, marjin 
keuntungan di tingkat petani Rp 7.556,4/kg, sedangkan total marjin pemasaran Rp 15738/kg, terdiri dari 
margin biaya Rp 686,67/kg dan total margin keuntungan Rp 5.495/kg. 

3.  Pola kerjasama antara masing-masing pelaku pasar beras adalah : 1) Petani dengan pedagang pengumpul 
desa/kecamatan/besar/pengecer umumnya bebas tanpa ikatan. Sistem pembayaran seluruhnya kontan. 
Permasalahan yang dihadapi oleh pedagang adalah harga cabai yang fluktuatif yang dapat mengakibatkan 
kerugian. Permasalahan yang dihadapi petani adalah serangan hama penyakit dan harga yang fluktuatif. 

SARAN
Perlunya pemerintah membeli cabai dari petani dan pedagang melalui Bulog/Dolog agar harga stabil dan 

terjangkau. 
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ABSTRACT
Technology application in agriculture, especially in the farming mango Gedong Gincu is GAP (Good 

Agricultural Practices) and SOP (Standard Operating Procedure). GAP is a general guideline in carrying out the 
cultivation of the right to ensure product quality and safety of farmers and consumers as well as environmentally 
friendly. In the farming activities Mango Gedong Gincu application of technology in today’s highly influential on 
the production. With the implementation of a technology in farming activities, especially mango Gedong Gincu, 
farmers in addition to improving production yield can also increase revenue. This study examines how maintenance 
activities in the application of technology will be among the mango growers Gedong Gincu, with dimensions 
of farming equipment usage and maintenance activities include pruning, fertilizing, weeding, irrigation, fruit 
thinning, fruit packing and pest control. Of the 30 respondents to the maintenance activity they perform all that was 
appropriate only SOP and there are not in accordance with the SOP. The results of the research activities which 
are in accordance SOP maintenance of 30 farmers for pruning activities around 23.33%, 30% fertilizing, weeding 
46.67%, 13.33% irrigation, fruit thinning 6.67%, 13.33% and control wrapping OPT 50%.
Key words: maintenance Activities, Farm Manggo Gedong Gincu, Technology GAP (Good Agricultural Practices), 

Standard Operating Procedure (SOP)

PENDAHULUAN
Sektor pertanian di Indonesia terdiri dari subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, 

peternakan dan perkebunan. Subsektor tanaman pangan dan hortikultura merupakan subsektor yang sangat penting 
bagi kesejahteraan masyarakat dan memegang peranan penting dalam ekonomi dan politik. Salah satu komoditas 
dari subsektor hortikultura yang menjadi unggulan nasional adalah buah-buahan. Laju pertumbuhan buah-
buahan pertahun lebih cepat dibandingkan sayuran yaitu sekitar 15% pertahun sedangkan sayuran hanya 1,54% 
pertahun (Badan Pusat Statistik, 2013). Prospek pengembangan buah-buahan di Indonesia sudah lama dilakukan 
dan menunjukkan hasil yang terus meningkat. Di Indonesia salah satu jenis buah-buahan yang memberikan 
sumbangan terbesar ketiga terhadap produksi buah nasional selain pisang dan jeruk adalah mangga. Daya tarik 
buah mangga dapat dilihat dari bentuk, warna kulit, aroma rasa dan daging buah (Nadapdap, 2014). Komoditas ini 
selain sangat diminati masyarakat juga sangat berpotensi memberikan peningkatan kesejahteraan kepada petani 
karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi (Natawidjadja, 2013). Jenis buah mangga yang banyak disukai dan 
memiliki nilai ekonomis yang paling tinggi adalah varietas mangga gedong gincu (Dea, 2013). Mangga Gedong 
Gincu merupakan salah satu varietas mangga yang sudah sangat dikenal baik oleh pasar dalam negeri maupun 
pasar ekspor karena memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, sehingga sangat diandalkan sebagai sumber 
pendapatan masyarakat. Selain itu, mangga gedong gincu mempunyai ukuran, bentuk, warna, rasa dan bau yang 
spesifik (khas) dan sangat menarik. Bentuk buahnya yang agak bulat, berukuran sedang, warna kulit buahnya yang 
kuning cerah merah keunguan serta daging buah-nya yang kuning cerah dengan rasa manis legit disertai bau harum 
membuat banyak orang terpesona. Mangga gedong gincu merupakan varietas mangga yang mempunyai potensi 
untuk dikembangkan pada skala kebun besar/komersial, mengingat komoditas tersebut mempunyai nilai ekonomis 
cukup tinggi dan dapat meningkatkan pendapatan petani dan devisa negara melalui ekspor. Beberapa sentra produksi 
mangga sudah menghasilkan mangga yang yang dapat menembus pemasaran internasional. Meskipun komoditas 
tersebut sudah mampu menembus pasar internasional, tetapi kita belum dapat menghasilkan buah bermutu dalam 
keadaan cukup sesuai keinginan konsumen. Salah satu penyebabnya adalah petani belum melakukan pengelolaan 
kebunnya secara baik. Dalam melaksanakan usahatani mangga, sebagian besar hasil produk masih bersumber dari 
kebun produksi tradisional yang belum mengacu pada teknologi budidaya yang baik dan benar. Oleh karena itu, 
perlu ada pengembangan ke arah yang lebih baik yaitu dengan cara adanya penerapan teknologi budidaya yang 
baik dan benar secara tepat oleh petani.
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Mangga Gedong Gincu mempunyai prospek baik untuk dikembangkan karena mempunyai karakteristik 
yangsesuai dengan permintaan pasar, yaitu mempunyai kulit mangga berwarna merah, komponen serat pada daging 
buahcukup banyak dan mempunyai aroma sangat tajam.Teknologi yang dianjurkan dalam usahatani mangga gedong 
gincu adalah teknologi Good Agricultural Practices (GAP) yaitu suatu prosedur teknologi budidaya mangga yang 
baik dan benar, dengan Standar Operational Prosedur (SOP). Dengan diterapkan teknologi GAP dan SOP kualitas 
hasil produksi akan lebih baik sehingga berpengaruh terhadap pendapatan petani. Nilai untuk produksi mangga 
yang menerapkan teknologi akan lebih tinggi dibandingkan dengan hasil produksi yang tanpa adanya teknologi. 
Tetapi tidak semua petani dalam menjalankan usahatani mangga gedong gincu dapat menerapkan teknologi, selain 
biaya yang harus dikeluarkan besar, juga para petani malas dalam menjalankan prosedur pedoman penerapan 
teknologi.Oleh karena itu, kembali lagi kepada diri petani masing-masing untuk memilih dan mengambil 
keputusan dalam menjalankan usahatani mangga gedong gincu apakah mereka akan menerapkan teknologi atau 
tetap menjalankan usahatani secara tradisional. Karena dalam melaksanakan usahataninya, petani disamping 
bertindak sebagai pelaksana juga sebagai manajer yang memerlukan keterampilan tertentu, termasuk tentang 
pengambilan keputusan dan penerapan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Tujuan penelitian yang dilakukan 
adalah mengkaji bagaimana kegiatan usahatani mangga gedong gincu yang dilakukan oleh petani terutama dalam 
kegiataan pemeliharaan yang meliputi kegiatan pemangkasan, pemupukan, penyiangan, pengairan, penjarangan 
buah dan pengendalian organisme pengganggu tanaman apakah sudah sesuai dengan prosedur yang dianjurkan 
ataukah belum.

 
BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan di Kabupaten Majalengka dan di Kabupaten Cirebon khususnya Kecamatan Panyingkiran 
dan Kecamatan Sedong. Hal ini dilakukan mengingat kedua tempat tersebut merupakan sentra produksi mangga. 
Penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Namun walaupun demikian 
untuk memperkaya data dan lebih memahami fenomena sosial yang diteliti dalam penelitian ini dilakukan upaya 
menambahkan informasi kualitatif pada data kuantitatif. Pengambilan sampel petani dilakukan dengan metode acak 
yang mewakili populasi. Di Kabupaten Majalengka dipilih 15 responden yang berada di Kecamatan Panyingkiran, 
sedangkan di Kabupaten Cirebon dipilih 15 responden yang berada di Kecamatan sedong. Hasil penelitian dihitung 
dengan menggunakan skoring berapa persen yang sudah melakukan kegiatan pemeliharaan sesuai SOP, berapa 
persen yang belum melakukan sesuai SOP atau bahkan tidak melakukan sama sekali kegiatan pemeliharaan. 

Tabel 1. Indikator SOP Kegiatan Pemeliharaan Usahatani Mangga Gedong Gincu

No Kegiatan Pemeliharaan Indikator
1 Pemangkasan Pemangkasan Bentuk

Pemangkasan pemeliharan
2 Pemupukan Pemupukan Organik

Pemupukan anorganik
Pemupukan sesuai Jadwal umur tanaman

3 Penyiangan Penyiangan manual
Penyiangan menggunakan obat
Penyiangan rutin

4 Pengairan Pengairan membuat parit
Pengairan menggunakan selang
Pengairan sesuai jadwal umur tanaman

5 Penjarangan Buah Penjarangan berdasarkan umur buah
Pemilihan buah berkualitas

6 Pengendalian OPT Penggunaan bahan kimia
Pengendalian OPT tanpa obat
Pengendalian OPT sesuai jadwal dan kebutuhan tanaman

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka 2016

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pemeliharaan tanaman mangga gedong gincu terdiri dari kegiatan pemangkasan, pemupukan, 

penyiangan, pengairan, penjarangan buah dan pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman). Dari keenam 
kegiatan tersebut hampir semua petani melakukan hanya ada yang sudah sesuai dengan SOP tetapi kebanyakan 
belum 100% sesuai dengan SOP. Berikut ini adalah penjelasannya :
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1. Pemangkasan
Pemangkasan yang dilakukan seharusnya meliputi pemangkasan bentuk dan pemangkasan pemeliharaan. 

Pemangkasan bentuk bertujuan untuk membentuk kerangka dasar tanaman agar mempunyai produktivitas yang 
tinggi dan membentuk tajuk untuk memudahkan panen serta perawatan tanaman. Pemangkasan pemeliharaan 
bertujuan untuk kesehatan tanaman, mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas buah maupun kontinuitas 
buah serta kemudahan dalam pemanenan. Pemangkasan bentuk pertama kali dilakukan oleh petani pada umur 1 
tahun. Pemangkasan pemeliharaan dilakukan pada umur 5–6 tahun biasanya dilakukan oleh petani pada setelah 
panen raya dan awal musim hujan. Petani memanfaatkan kayu hasil pemangkasan untuk digunakan sebagai kayu 
bakar atau diberikan kepada para buruh tani. Dalam pedoman SOP kayu ranting maupun dahan hasil pemangkasan 
harus dibakar pada tempat yang telah disediakan. Pemangkasan dilakukan pada seluruh petani, tetapi petani yang 
tidak melakukan pemangkasan beralasan ranting mati pada pohon mangga akan jatuh dengan sendirinya tanpa 
perlu dipangkas secara sengaja.  

Kegiatan pemangkasan yang dilakukan petani pada pelaksanaannya belum sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan dalam pedoman SOP. Hal ini menunjukan bahwa para petani belum secara keseluruhan menerapkan 
prosedur pemangkasan sesuai SOP.

2. Pemupukan
Pemupukan dilakukan dalam dua tahap, pemupukan organik dan pemupukan anorganik. Pemupukan organik 

dilakukan setelah panen raya atau pemangkasan. Pemberian pupuk organik tiap pohon berbeda disesuaikan umur 
dan besar pohon. Pohon yang lebih tua dan besar memerlukan asupan nutrisi yang lebih banyak pula. Terdapat 
petani yang menyesuaikan banyaknya pupuk dengan lingkar pohon. Perbedaan lingkar batang pohon akan 
mempengaruhi jumlah kebutuhan akan pupuk dan nutrisi. Pada umumnya para petani mangga yang berada di 
Kecamatan Panyingkiran memperoleh pupuk dari kios-kios yang berada di sekitar wilayahnya. Sehingga para 
petani tidak usah jauh-jauh untuk membeli kebutuhan pertanian untuk usahatani tersebut. Pedagang input pada 
skala kecil menjual pupuk pada tingkat eceran kilogram, sedangkan kios-kos besar menjual pupuk pada tingkat 
karung antara 25-100 kilogram per karungnya. Pupuk yang digunakan petani adalah pupuk kandang dan pupuk 
kimia yang terdiri dari Urea, KCL, SP 36, NPK dan lain-lain. Petani kebanyakan sudah melakukan pemupukan 
hanya jadwal pemberian pupuk berbeda-beda tiap petani. Mereka tidak melihat kebutuhan tanaman terhadap 
pupuk, tetapi memupuk sesuai kebiasaan dan masih banyak yang tidak sesuai dengan jadwal yang tertera di SOP.

3. Penyiangan
Kegiatan penyiangan dilakukan setelah pemberian pupuk pertama. Penyiangan dilakukan karena umumnya 

banyak rumput tumbuh setelah pemberian pupuk organik pada awal musim. Penyiangan biasanya dapat dilakukan 
secara manual dengan menggunakan cangkul dan secara kimia dengan menggunakan obat Pemberian obat kimia 
disesuaikan dengan tinggi rumput yang ada. Penggunaan obat ini perlu kehati-hatian karena obat bersifat panas 
sehingga sangat tidak baik jika obat tersebut mengenai bagian akar pohon yang muncul pada permukaan. Petani 
melakukan penyiangan agar tanaman mangga gedong gincu memperoleh unsur hara sehingga tanaman mangga 
tumbuh dengan optimal. Petani banyak yang melakukan penyiangan dengan manual yaitu dengan menggunakan 
cangkul dan peralatan lainnya sedangkan selebihnya melakukan penyiangan menggunakan obat. Banyak petani 
yang melakukan penyiangan dengan cara manual karena tidak perlu mengeluarkan lagi biaya untuk membeli obat, 
cukup dengan peralatan penyiangan yang ada. Semua petani melakukan kegiatan penyiangan, hanya beberapa 
tanaman petani masih terlihat dikelilingi oleh gulma.

4. Pengairan
Di Kecamatan Panyingkiran pengairan pohon mangga yang ditanam hanya mengandalkan air hujan walaupun 

sesekali ketika musim kemarau tiba mereka memakai selang atau jerigen untuk melakukan pengairan. Pada pedoman 
SOP, pengairan dilakukan dengan cara air dialirkan melalui parit disetiap sisi pada alur tanaman sesuai kebutuhan, 
melakukan pengairan semi manual dengan menggunakan selang plastik yang dapat dipindahkan, melakukan 
pengairan dengan air disiramkan pada tanaman, memberikan air pada tanaman umur >6 tahun, melakukan 
pengairan pada saat musim kemarau, dan melakukan pengairan pada fase pembentukan dan perkembangan buah. 
Namun pada kenyataannya petani masih belum melakukan pengairan yang sesuai dengan SOP.

5. Penjarangan Buah 
Penjarangan buah adalah proses mengurangi jumlah buah per malai dengan membuang buah yang dianggap 

tidak baik untuk dipelihara dan hanya dipelihara 2 – 3 buah permalai. Buah yang dianggap tidak baik dibuang 
untuk menjaga pertumbuhan dan kualitas buah lainnya dalam satu malai. Bakal buah yang dirasa sangat kecil 
diantara yang lain sebaiknya dibuang. Penjarangan buah akan memperbesar ukuran buah karena nutrisi yang 
dihantarkan akan disalurkan untuk bakal buah yang telah dipilih (melalui proses penjarangan buah). Responden 
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penelitian banyak yang tidak melakukan penjarangan. Hal ini disebabkan karena pada anggapan bahwa pada 
dasarnya tanaman mangga gedong gincu dapat melakukan penjarangan buah secara alami. Jika buah pada satu 
malai bertumpukan, akan secara alami beberapa buahnya akan rontok dan jatuh. Para petani juga umumnya 
menyayangkan bakal buah untuk dibuang (dijarangkan) karena akan mengurangi jumlah buah yang akan dipanen. 
Namun ada petani yang melakukan penjarangan buah akan tetapi tidak tahu sesuai atau tidak dengan SOP yang 
diharuskan.

6. Pengendalian OPT
Pada proses produksi mangga gedong gincu, tahapan yang merupakan tahapan paling rentan pada penyakit 

dan hama adalah tahapan bunga hingga buah. Pengontrolan pada tahap ini dilakukan setiap hari untuk melihat 
langkah pengendalian seperti apa yang dilakukan. Terlebih lagi pada produksi bunga diluar musim (off season) 
yang tahap bunganya tepat pada musim hujan. Penyemprotan yang sesuai jadwal dan keadaan tanaman ini akan 
meningkatkan kualitas mangga, tetapi pada kenyataannya petani banyak yang melakukan pengendalian OPT secara 
membabi buta sehingga justru mengurangi kualitas buah. Padahal pengendalian OPT dengan cara konvensional 
apabila dilakukan tidak mengganggu kualitas buah hanya memakan waktu yang lama. Terlebih lagi penyemprotan 
dengan menggunakan obat kimia memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tetapi pada kegiatan pengendalian OPT 
ini petani sudah melakukan semua hanya ada yang sudah sesuai SOP dan belum sesuai SOP. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tiap kegiatan dalam rangkaian pemeliharaan tanaman mangga 
di daerah penelitian sudah sesuai dengan SOP atau belum. Berdasarkan data dari setiap kegiatan GAP petani 
sudah melakukannya akan tetapi masih banyak yang melakukan namun tidak sesuai dengan SOP. Hal ini terjadi 
dikarenakan belum semua petani tahu seperti apa teknologi GAP tersebut, sehingga banyak yang melakukan 
kegiatan usahatani secara turun menurun meniru dari keluargnya yang terdahulu. Kegiatan pemeliharaan yang 
meliputi pemangkasan, pemupukan, penyiangan, pembungkusan dan pengndalian OPT pada dasarnya petani sudah 
melakukan kegiatan tersebut hanya kegiatan penjarangan buah yang belum banyak dilakukan hal ini dikarenakan 
petani tidak tahu manfaat dari penjarangan buah tersebut untuk apa. Data rekapitulasi kegiatan GAP disajikan 
dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Rekapitulasi Data Kegiatan Pemeliharaan Teknologi GAP dan SOP

No Kegiatan
 Persentasi %
Melakukan Sesuai SOP Melakukan Belum Sesuai SOP Tidak Melakukan

1 Pemangkasan 23,33 76,67 -
2 Pemupukan 30 70 -
3 Penyiangan 46,67 53,33 -
4 Pengairan 13,33 73,33 13,33
5 Penjarangan Buah 6,67 33,33 60
6 Pengendalian OPT 50 50 -

Sumber : Data Diolah (2017)

Berdasarkan hasil rekapitulasi data diatas, untuk kegiatan pemeliharaan tanaman mangga semua petani 
sudah melakukan kegiatan pemeliharaan yaitu meliputi kegiatan pemangkasan, pemupukan, penyiangan dan 
pengendalian OPT walaupun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai SOP yang disarankan. 
Hal ini disebabkan karena sebagian besar mereka belum mengetahuinya atau sudah tahu tapi tidak melakukan 
sesuai SOP dengan berbagai alasan misalnya sulit dan terkendala biaya. Sedangkan untuk kegiatan pengairan dan 
penjarangan buah ada beberapa petani responden yang tidak melakukan kegiatan tersebut. Hal ini dikarena mereka 
menganggap walaupun tidak disiram tanaman mangga tidak akan layu sehingga mereka mengandalkan pengairan 
tanamannya hanya berasal dari air hujan. Untuk kegiatan penjarangan buah, ada beberapa petani yang masih 
belum faham kegunaan kegiatan tersebut sehingga mereka menganggap tidak penting karena tidak tahu manfaat 
dari penjarangan buah.

KESIMPULAN
Kegiatan pemangkasan, pemupukan, penyiangan, pengairan, penjarangan buah dan pengendalian OPT 

merupakan kegiatan yang penting dilakukan dalam pemeliharaan tanaman mangga. Hal ini dikarenakan dengan 
pemeliharaan yang baik dan sesuai SOP akan dapat meningkatkan kualitas dari mangga yang dihasilkan sehingga 
harga jual akan tinggi dan bisa menambah pendapatan bagi para petani. Kualitas mangga sangat ditentukan oleh 
kegiatan pemeliharaan yang dilakukan petani terhadap tanamannya. Petani sebagian besar sudah melakukan 
kegiatan pemeliharaan hanya masih banyak yang belum sesuai SOP hal ini dikarenakan petani masih belum 
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mengetahui dan belum faham penggunaan teknologi yang sesuai dengan SOP yang baik sehingga mereka tidak 
tahu juga manfaatnya. Hal ini bisa dilihat dari data bahwa masih banyak petani yang melakukan tapi belum sesuai 
dengan SOP yang disarankan terutama pada kegiatan pemangkasan, pemupukan, penyiangan dan pengendalian 
OPT. Rata-rata 70% dari petani responden melakukan kegiatan tersebut tapi belum sesuai SOP dengan alasan 
karena ketidaktahuan, rumit dan biaya yang besar. Untuk kegiatan pengairan dan penjarangan buah terdapat 
petani responden yang tidak melakukan sama sekali yaitu sekitar 13% dan 60%. Hal ini dikarenakan mereka 
beranggapan bahwa pohon mangga tidak akan layu kalau tidak disiram sehingga mereka hanya mengandalkan air 
hujan, sedangkan untuk penjarangan buah mereka masih belum mengetahui manfaat dari penjarangan buah.

Melihat dari hasil penelitian faktor pendidikan sangat diperlukan agar petani dapat dengan mudah menerima 
informasi terutama tentang penggunaan teknologi yang sesuai dengan SOP untuk kegiatan pemeliharaan mangga. 
Sosialisasi juga perlu dilakukan oleh pemerintah sehingga para petani tahu mengenai kemanfaatan dari penggunaan 
teknologi yang sesuai dengan SOP. 
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ABSTRACT
Tomatoes are susceptible to decay. At harvest time, the production is abundant and the price is decreasing. 

Tomatoes that are not sold out, immediately decayed because the water content is very high. As a result many 
are wasted. Therefore it is necessary alternative to overcome by processing tomatoes that have been ripening but 
still have a good quality to be processed into crackers.Utilization of tomatoes into crackers in addition to extend 
its shelf life and also to improve food diversity. One of the factors that determine the preference of crackers is 
crispness. The crispness of the crackers is influenced by the composition of the flour used. This research aims 
to determine the proportion of tapioca and wheat flour to produce the crackers that preferred by panelists. The 
research was conducted at Post Harvest Laboratory of BPTP Balitbangtan East Java. The study used Randomized 
Block Design with 3 replications. The treatment is the ratio of wheat flour and tapioca (%): A) .10: 40; B) .10: 50; 
C) .10: 60; D) .40: 10; E) .50: 10; F) .60: 10. Chemical characteristics observed include moisture content and fiber, 
while physical characteristics include levels ofcrispness (N). The organoleptic test uses a hedonic methods. The 
results showed that the ratio of wheat flour and tapioca effect on panelist preferences based on color parameters, 
aroma, texture, taste and the general level of preference. It also effects the value of water content and crunchiness 
of crackers. The value of water content ranged from 2.65 to 6.07%. The panelist’s assessment of tomato crackers 
is like to very like. Tomato crackers that are the most preferred by panelist that is on the treatment of C with the 
ratio of wheat: tapioca of 10: 60. In this treatment the water content value of 4.83%; crude fiber content 1,17% and 
hardness 5,95 N.
Keywords: crackers, tomatoes, organoleptic test

ABSTRAK
Tomat mudah mengalami kebusukan. Di saat panen raya, produksinya melimpah dan harganya menurun. 

Tomat yang tidak habis terjual, segera mengalami kebusukan karena kadar airnya sangat tinggi. Akibatnya banyak 
yang terbuang percuma. Oleh karena itu diperlukan alternatif untuk mengatasinya dengan mengolah tomat yang 
sudah terlewat matang tetapi masih mempunyai kualitas yang bagus untuk diolah menjadi kerupuk. Pemanfaatan 
tomat menjadi kerupuk selain untuk memperpanjang masa simpan tomat juga bertujuan untuk meningkatkan 
keanekaragaman pangan. Salah satu faktor yang menentukan kesukaan kerupuk yaitu kerenyahan. Kerenyahan 
kerupuk dipengaruhi oleh komposisi tepung yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 
perbandingan tepung tapioka dan terigu yang tepat untuk menghasilkan kerupuk yang disukai panelis. Penelitian 
dilaksanakan di Laboratorium Pasca Panen BPTP Balitbangtan Jawa Timur. Penelitian menggunakan Rancangan 
Acak Kelompokdengan 3 kali ulangan. Perlakuan yang diujikan yaitu perbandingan tepung terigu dan tapioka (%) 
: A).10:40; B).10:50; C).10:60; D).40:10; E).50:10; F).60:10. Karakteristik kimia yang diamati meliputi kadar air 
dan serat, sedangkan karakteristik fisik meliputi tingkat kekerasan (N). Uji organoleptik menggunakan uji hedonik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan tepung terigu dan tapioka berpengaruh terhadap kesukaan 
panelis berdasarkan atas parameter warna, aroma, tekstur, rasa dan tingkat kesukaan secara umum. Selain itu juga 
berpengaruh terhadap nilai kadar air dan kerenyahan kerupuk. Nilai kadar air kerupuk berkisar antara 2,65 sampai 
6,07%. Penilaian panelis terhadap kerupuk tomat yaitu suka sampai sangat suka. Kerupuk tomat yang paling 
disukai panelis yaitu pada perlakuan C dengan perbandingan terigu : tapioka sebesar 10 : 60. Pada perlakuan ini 
nilai kadar airnya 4,83%; kadar serat kasar 1,17% dan tingkat kekerasannya 5,95 N.
Kata Kunci: kerupuk, tomat, uji organoleptik

PENDAHULUAN
Kerupuk merupakan makanan ringan yang disukai seluruh lapisan masyarakat karena rasanya yang gurih, 

teksturnya garing dan renyah serta sering dijadikan sebagai pelengkap menu utama maupun sebagai makanan 
selingan (Sugito etal., 2013). Pemberian nama kerupuk biasanya berdasarkan atas bahan baku yang digunakan 
sehingga kalau menggunakan tomat diberi nama kerupuk tomat (Despita et al, 2015).
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Tomat merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai kadar air yang tinggi, sehingga mudah 
mengalami kebusukan. Pada saat terjadi panen raya, produksinya melimpah sehingga harganya turun. Apabila 
tomat tidak segera habis terjual, dalam jangka waktu beberapa hari saja sudah mengalami kebusukan. Akibatnya 
banyak yang terbuang percuma. Hal ini sangat disayangkan karena tomat juga mengandung nilai gizi yang 
diperlukan tubuh.

Tomat memiliki berbagai vitamin dan senyawa anti penyakit yang baik bagi kesehatan, terutama likopen 
(Anonymous, 2005 dalam Kailaku etal, 2007). Tomat mengandung lemak dan kalori dalam jumlah rendah, bebas 
kolesterol, dan merupakan sumber serat dan protein yang baik. Selain itu, tomat kaya akan vitamin A dan C, 
beta-karoten dan kalium (Franceschi et. al., 1994). Likopen merupakan salah satu antioksidan yang mempunyai 
kemampuan meredam oksigen tunggal dua kali lebih baik daripada beta-karoten dan sepuluh kali lebih baik 
daripada alfa-tokoferol (Sanjiv dan Rao, 2000). Dalam 100 gram tomat segar mengandung 4,6 mg likopen. Likopen 
juga berfungsi menurunkan tekanan darah (Kailaku etal, 2007). Likopen dapat menurunkan tekanan darah melalui 
perannya sebagai antioksidan (Xinli dan Jiuhong, 2013 dalam Daniati dan Kartasurya, 2015).

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan alternatif untuk mengatasinya, salah satunya dengan mengolah 
tomat yang sudah terlewat matang tetapi masih mempunyai kualitas yang bagus untuk diolah menjadi kerupuk. 
Dengan diolahnya menjadi kerupuk, maka nilai tambah tomat meningkat bahkan dapat menambah penghasilan 
petani. Penambahan tomat pada kerupuk, dapat meningkatkan penampilan kerupuk karena berfungsi sebagai 
pewarna alami yang aman. Pemanfaatan tomat menjadi kerupuk selain untuk memperpanjang masa simpan tomat 
juga bertujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan.

Salah satu faktor yang menentukan kesukaan kerupuk yaitu kerenyahan. Menurut Andarwulan et al. 
(2010) kerenyahan memegang peranan penting dalam penerimaan konsumen. Kerenyahan kerupuk dipengaruhi 
oleh komposisi tepung yang digunakan. Pada kerupuk, tapioka sebagai sumber karbohidrat. Berdasarkan data 
Departemen Kesehatan RI (1996), karbohidrat tepung tapioka memiliki nilai 86,9 gram dari 100 gram. Sedangkan 
pada  tepung  terigu bernilai 77,3 gram. Selain itu tapioka memiliki kandungan amilopektin yang tinggi yaitu  
69,06% (db) yang dapat memberikan kerenyahan pada produk (Supriyadi,  2012). Pada penelitian Mulyana et al., 
(2014) mengenai pembuatan kerupuk tempe semangit yang menggunakan tepung tapioka 40, 50 dan 60% diperoleh 
hasil perlakuan terbaiknya yaitu kerupuk tempe yang menggunakan tepung tapioka sebesar 60%. Sedangkan pada 
penelitian Despita et al., (2015) mengenai pembuatan kerupuk ampas susu kedelai, diperoleh kerupuk yang paling 
renyah yaitu pada penggunaan tapioka sebesar 50%.

Selain tapioka, tepung yang digunakan untuk membuat kerupuk yaitu terigu. Terigu mengandung banyak pati 
yaitu karbohidrat komplek yang tidak larut dalam air. Terigu juga mengandung gluten yang tidak larut dalam air, 
bersifat elastis sehingga banyak digunakan dalam pembuatan kerupuk (Wahyono dan Marzuki, 2010). Penelitian 
ini bertujuan untuk menentukan perbandingan tepung tapioka dan terigu yang tepat untuk menghasilkan kerupuk 
yang disukai panelis.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pasca Panen BPTP Balitbangtan Jawa Timur pada bulan Januari 

sampai Maret 2015. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 3 kali ulangan. Perlakuan yang 
diujikan yaitu perbandingan antara tepung terigu dengan tapioka (%) : A).10:40; B).10:50; C).10:60; D).40:10; 
E).50:10; F).60:10.

Untuk membuat kerupuk dari 100 gr tomat dengan cara memblanching tomat sebanyak 100 gr terlebih dahulu 
selama 5 menit. Kemudian dihaluskan menggunakan bantuan blender dengan penambahan air sebanyak 3 kali 
berat tomat. Sari tomat yang dihasilkan lalu disaring menggunakan kain saring. Selanjutnya diambil filtratnya 
sebanyak 100 ml. Tepung sesuai perlakuan lalu dicampurkan dengan bumbu (bawang putih dan garam) dan filtrat 
tomat (100 ml). Adonan cair kerupuk ini lalu dituangkan ke atas cetakan, dilakukan pengukusan selama 15 menit, 
diambil dari cetakan lalu dikeringkan menggunakan oven suhu 450C selama 6 jam.

Karakteristik kimia yang diamati meliputi kadar air dan serat, sedangkan karakteristik fisik meliputi tingkat 
kekerasan (N). Uji organoleptik menggunakan uji hedonik untuk mengetahui perlakuan yang paling disukai 
panelis. Pengamatan uji organoleptik meliputi warna, aroma, rasa, tekstur dan tingkat kesukaan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penambahan pasta tomat dengan berbagai macam konsentrasi tepung, berpengaruh terhadap sifat kimia dan 

fisik kerupuk tomat seperti kadar air, serat dan tingkat kekerasan. Selain itu juga berpengaruh terhadap tingkat 
kesukaan panelis yang meliputi paramater warna, aroma, rasa, tingkat kerenyahan dan kesukaan secara umum. 
Hasil pengamatan terhadap sifat kimia dan fisik kerupuk tomat mentah (sebelum digoreng) ditunjukkan pada 
Tabel 1 di bawah ini.
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Tabel 1. Hasil Analisa Kimia dan Fisik Kerupuk Tomat Mentah

Perlakuan Perbandingan Terigu 
dengan Tapioka

Kadar Air 
(%)

Kadar Serat Kasar 
(%)

Tingkat Kekerasan 
(N)

A 10:40 4,19ab 0,64b 5,43c

B 10:50 4, 29ab 0,67b 7,10c

C 10:60 4, 83ab 1, 17ab 5,95c

D 40:10 3, 26b 1,64a 8,67bc

E 50:10 4, 19ab 0,97ab 14,07a

F 60:10 4, 95a 0,96ab 12,50ab

Keterangan :  Nilai rata-rata sekolom yang didampingi huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 DMRT

Kadar Air
Kadar air kerupuk tomat sebesar 3, 263 sampai 4, 951% masih memenuhi persyaratan dalam SNI 01-2713-

1999 yang mensyaratkan kadar air maksimal pada kerupuk mentah yaitu 12% (Anonimous, 1999). Pada tabel 1 
terlihat bahwa semakin banyak kandungan tapioka (perlakuan A, B dan C) maka kadar airnya juga semakin tinggi. 
Hal ini disebabkan karena tepung tapioka mempunyai kemampuan untuk mengikat air (Ariono, 2007).

Tepung tapioka mengandung pati sebesar 85% (Belitz, 1987). Pati mempunyai kemampuan mengikat air, 
sehingga semakin tinggi konsentrasi pati maka kadar air produk semakin tinggi (Rakhmawati etal., 2014). Pada 
penelitian ini menggunakan terigu dan tapioka dengan jumlah yang berbeda. Menurut  Tabita (1992),  perbedaan  
jenis dan jumlah pati dalam suatu bahan menyebabkan perbedaan nilai kapasitas absorbsi airnya. Apabila semakin 
banyak jumlah pati dalam bahan  makanan,  maka kapasitas absorbsi air semakin besar.

SeratKasar
Penambahan pasta tomat berpengaruh terhadap kadar serat kerupuk tomat. Kadar serat kasar kerupuk tomat 

berkisar antara 0,64 sampai 1,64%.  Kandungan serat kasar kerupuk ini dipengaruhi oleh kandungan serat pada 
tomat segar. Kandungan serat pada 100 gr tomat segar yaitu 1,1 gr (Anonymous, 2001).

Tingkat Kekerasan
Pada analisa tekstur terlihat bahwa semakin besar kandungan tapioka, maka kerupuk semakin renyah. Tingkat 

kekerasan kerupuk tomat berkisar antara 5,43 sampai 14,07 N (Tabel 1). Proses pengembangan kerupuk merupakan 
proses terjadinya penguapan air dari dalam struktur adonan sehingga diperoleh volume yang mengembang dan 
porous. Pada tahap pengukusan terjadi gelatinisasi pati, sedangkan pada proses penggorengan terjadi penguapan 
air yang terikat dalam gel pati karena adanya suhu pemanasan yang tinggi sehingga dihasilkan tekanan uap yang 
mendesak gel pati (Estiasih, 2005). Akibatnya terjadi pengembangan dan terbentuknya rongga-rongga udara pada 
kerupuk yang digoreng (Mulyana, et al., 2014).

Menurut Syarief, et al. (1999) semakin banyak tepung tapioka yang ditambahkan maka semakin tinggi 
kandungan pati dalam adonan sehingga proses glatinisasi semakin baik, oleh karena itu semakin besar pula daya 
kembang produk. Hal ini menyebabkan daya patah kerupuk menjadi semakin rendah yang artinya semakin renyah. 
Tingkat kekerasan tertinggi terdapat pada penambahan tapioka yang sedikit karena semakin rendah pati maka gel 
yang terbentuk semakin lemah dan matrik yang terbentuk tidak terlalu kuat (Subekti, 1998).

Uji Organoleptik
Penerimaan panelis terhadap kerupuk tomat ditinjau dari tingkat kesukaan panelis terhadap parameter warna, 

aroma, kerenyahan, rasa dan kesukaan secara umum. Berikut ini tingkat kesukaan panelis terhadap kerupuk tomat 
berdasarkan atas parameter warna (Gambar 1).

Gambar 1. Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Warna Kerupuk Tomat Matang(sudah digoreng)
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Salah satu faktor yang menentukan mutu bahan makanan yaitu warna, selain itu warna juga dapat digunakan 
sebagai indikator kesegaran atau kematangan (Winarno, 1986). Selain warna mutu bahan makanan juga dipengaruhi 
oleh rasa, tekstur, aroma dan nilai gizinya. Tetapi sebelum faktor tersebut, hal yang pertama kali terlihat secara 
visual dan tampil lebih dahulu adalah warna (Schmehling, 2006).

Warna merupakan salah satu paremeter yang penting dalam penerimaan produk karena merupakan daya tarik 
yang menentukan kesukaan produk (Despita et al., 2015). Penambahan tepung tapioka dan terigu dengan berbagai 
konsentrasi tidak memberikan perbedaan yang nyata pada tingkat kesukaan warna kerupuk. Nilai kesukaan warna 
kerupuk berkisar antara 4,10 sampai 4,18 yang artinya suka sampai sangat suka (Gambar 1). Panelis lebih menyukai 
warna kerupuk dengan penambahan pasta tomat karena lebih menarik. 

Penambahan pasta tomat, membuat adonan kerupuk berubah menjadi kuning oranye. Kerupuk tomat mentah 
yang dihasilkan juga bewarna kuning oranye. Namun setelah mengalami penggorengan terjadi perubahan warna 
kerupuk menjadi kuning kecoklatan, hal ini terjadi karena adanya reaksi Maillard. Tingkat intensitas warna 
produk hasil penggorengan bergantung pada komposisi kimia bahan dan juga lamaserta suhu penggorengan. Jika 
suhu dan waktu penggorengannya semakin lama, maka warna produk menjadi kecoklatan. Warna produk hasil 
penggorengan juga dipengaruhi oleh jenis lemak atau minyak yang digunakan, tetapi pengaruh tersebut sangat 
kecil (Ketaren, 2005).

Gambar 2. Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Aroma Kerupuk Tomat Matang (sudah digoreng)

Aroma merupakan salah satu parameter organoleptik yang menggunakan indera penciuman untuk menilai 
suatu makanan. Aroma muncul karena adanya bahan baku yang terdapat dalam produk itu ataupun reaksi dengan 
bahan lain karena adanya proses pengolahan (Winarno, 2004). Kerupuk tomat menghasilkan aroma yang merupakan 
hasil perpaduan dari reaksi Maillard (Ramadhani dan Murtini 2017) serta komponen bahan yang terkandung di 
dalamnya. Menurut Saivani  (2000) bahwa penggunaan bahan baku  dalam  proses  pengolahan makanan akan  
mempengaruhi  aroma  produk  yang dihasilkan. Tingkat kesukaan panelis terhadap aroma kerupuk tomat hampir 
sama yaitu berkisar antara 4,17 sampai 4,28. Panelis tidak bisa membedakan aroma kerupuk tomat dengan berbagai 
perlakuan penambahan terigu dan tapioka.

Gambar 3. Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Rasa Kerupuk Tomat Matang (sudah digoreng)

Penilaian rasa merupakan  tanggapan ransangan  kimiawi  oleh  lidah, sehingga terjadi satu kesatuan  interaksi  
antara  aroma,  rasa  dan  tekstur (Winarno, 1997). Rasa merupakan salah satu parameter yang menentukan 
penerimaan produk. Rasa yang enak semakin disukai konsumen. Nilai kesukaan rasa kerupuk tomat berkisar 
antara 4,07 sampai 4,14. Semakin tinggi proporsi tapioka, maka rasa kerupuk semakin disukai.
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Gambar 4. Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Tekstur Kerupuk Tomat Matang (sudah digoreng)

Salah satu faktor yang penting dalam penerimaan mutu kerupuk yaitu kerenyahan. Nilai kesukaan panelis 
terhadap tekstur produk berkisar antara 3,43 sampai 4,64. Gambar 1 menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi 
tapioka maka semakin tinggi pula kesukaan tekstur kerupuk karena kerupuk menjadi semakin renyah.  Menurut 
Koswara (2009) bahwa semakin tinggi penggunaan tapioka daripada terigu maka dapat membentuk suatu struktur 
adonan yang kuat sehingga kerupuk dapat mengembang dan renyah. Hal ini didukung pula oleh Mulyana et al., 
(2014) bahwa tapioka merupakan sumber pati pada kerupuk, sehingga semakin tinggi kandungan tapioka, maka 
daya kembang kerupuk semakin besar.

Menurut Zulviani (1992) dalam Despita et al., (2015) bahwa pada saat pemanasan terjadi gelatinisasi dan 
struktur yang elastis, yang kemudian mengembang pada tahap penggorengan. Pengembangan dapat terjadi karena 
terbentuknya rongga-rongga udara pada kerupuk yang digoreng sehingga air yang terikat dalam gel (kerupuk 
mentah) menguap jika digoreng pada suhu yang tinggi. Tekanan uap yang dihasilkan akan mendesak gel pati, 
sehingga terbentuk  produk yang mengembang (Kusumaningrum, 2009) yang akhirnya membentuk rongga atau 
pori. Adanya pori-pori tersebut menyebabkan minyak masuk ke dalam ketika proses penggorengan berlangsung 
(Estiasih dan Kgs, 2009).

Menurut pendapat Wahyono dan Marzuki (2010) bahwa proporsi tepung tapioka dan bahan utama yang 
seimbang dapat menentukan daya kembang kerupuk. Kerupuk dengan volume pengembangan yang tinggi 
mempunyai kerenyahan yang tinggi. Sehingga banyak penambahan tapioka, maka kerupuk semakin mengembang 
dan semakin disukai panelis. Tepung tapioka memiliki kadar amilopektin sekitar 69,06%.  Kandungan amilopektin  
yang  tinggi ini menyebabkan kerupuk tomat menjadi renyah dan tidak keras (Supriyadi, 2012).

Gambar 5.  Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Kerupuk Tomat Matang (sudah digoreng) berdasarkan 
Keseluruhan Parameter 

Berdasarkan keseluruhan parameter, tingkat kesukaan panelis terhadap kerupuk tomat berkisar antara 3,57 
sampai 4,75 (Gambar 5). Semakin banyak penambahan tapioka, semakin disukai panelis karena lebih renyah. 
Berdasarkan parameter warna, aroma dan rasa kerupuk tomat, penilaian panelis hampir sama untuk semua 
perlakuan.

KESIMPULAN
Perbandingan antara tepung terigu dengan tapioka pada pembuatan kerupuk tomat memberikan pengaruh 

terhadap kesukaan panelis berdasarkan atas parameter warna, aroma, tekstur, rasa dan tingkat kesukaan secara 
umum. Selain itu juga berpengaruh terhadap nilai kadar air, kadar serat kasar dan kerenyahan kerupuk. Penilaian 
panelis terhadap kerupuk tomat yaitu suka sampai sangat suka. Kerupuk tomat yang paling disukai panelis yaitu 
pada perlakuan C dengan perbandingan terigu : tapioka sebesar 10 : 60. Pada perlakuan ini nilai kadar airnya 
4,83%; kadar serat kasar 1,17% dan tingkat kekerasannya 5,95 N.
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ABSTRACT
Turmeric planting material of vegetatively is using rhizomes. Turmeric nursery have been need to avoid 

the existence of wilting disease that attacks the rhizomes. Seed rhizome would be high quality in terms of 
physiological quality and seed health. Until now, the seedling of turmeric rhizome used the paddy straw that is 
moisturized. Nursery media has an important role in helping to speed up the repletion and each seed will have a 
different response to certain media. The study was conducted at Green house and Seed Technology Laboratory 
of Indonesian Spice an Medicinal Crops Research Institute, Bogor, from November 2016 to January 2017. The 
experiment was arranged in factorial randomized design with two factors, three replications. This study aims to 
determine the composition of nursery medium that improve the viability of three varieties of turmeric rhizome. 
The results showed that the nursery medium of soil: manure: rice husk (2: 1: 1) produced the highest growth 
parameters. It shows that the media used can improve seed viability in nursery.
Keywords: nursery, physiological quality, variety, turmeric.

ABSTRAK
Perbanyakan kunyit biasanya dilakukan secara vegetatif yaitu dengan menggunakan rimpang. Pembibitan 

kunyit perlu dilakukan untuk menghindari adanya penyakit layu yang menyerang rimpang, sehingga rimpang 
benih yang ditanam di lapangan bermutu tinggi. Selama ini pembibitan rimpang kunyit hanya menggunakan jerami 
padi yang dilembabkan. Media pembibitan memiliki peranan penting dalam membantu mempercepat pertunasan 
dan setiap benih akan memiliki respon yang berbeda terhadap media tertentu. Percobaan dilakukan di rumah kaca 
dan laboratorium benih, Balai Percobaan Tanaman Rempah dan Obat (Balittro) mulai bulan Nopember 2016 
sampai Januari 2017. Tujuan dari percobaan ini untuk mengetahui komposisi media yang dapat meningkatkan 
viabilitas 3 varietas rimpang kunyit di pembibitan. Percobaan disusun dengan rancangan lingkungan acak lengkap 
yang disusun secara faktorial, terdiri atas dua faktor dan diulang tiga kali. Faktor pertama adalah lima jenis media 
tanam yaitu tanah, tanah : pupuk kandang (1:1), cocopit, sekam bakar , tanah: pupuk kandang: sekam bakar 
(1:1:1). Faktor kedua yaitu tiga varietas kunyit yaitu : turina 2, turina 3, Curdonia. Hasil percobaan menunjakkan 
bahwa media pembibitan yang terdiri atas campuran tanah : pupuk kandang : sekam bakar (2:1:1) menghasilkan 
benih dengan parameter pertumbuhan yang terbaik. Hal tersebut menunjukkan bahwa media yang digunakan dapat 
meningkatkan viabilitas benih di pembibitan.
Kata kunci: kunyit, pembibitan, mutu fisiologis, varietas

PENDAHULUAN
Perbanyakan kunyit biasanya dilakukan secara vegetatif yaitu dengan menggunakan rimpang. Pembibitan 

kunyit perlu dilakukan untuk menghindari adanya penyakit layu yang menyerang rimpang, sehingga rimpang 
benih yang ditanam di lapangan bermutu tinggi ditinjau dari kesehatan benihnya. Selama ini pembibitan rimpang 
kunyit hanya dilakukan dengan menggunakan jerami padi yang dilembabkan. Jerami padi cenderung untuk 
cepat menjadi kering sehingga harus sering disiram. Media pembibitan yang hanya menggunakan tanah atau 
campuran tanah dengan sedikit pupuk kandang menyebabkan terjadinya pemadatan media. Media yang padat 
mempunyai kapasitas memegang air yang tinggi tetapi air tersebut tidak tersedia bagi tanaman (Dresbol 2010).
Bahkan pada kondisi media yang sangat padat (jumlah ruang pori-pori makro sangat sedikit), penyiraman intensif 
dapat menyebabkan terjadinya penggenangan dan memicu defisiensi O2. Sebaliknya pada media yang mempunyai 
porositas tinggi, mempunyai aerasi yang cukup tetapi kemampuannya dalam menyimpan air sangat rendah.

Media tanam pasir kurang baik karena mempunyai porositas yang besar dan tidak dapat menyerap air 
tetapi hanya dapat meneruskan air. Media sekam sangat baik digunakan untuk proses pembibitan karena media 
ini mempunyai sifat porus (sarang) ringan dan tidak mudah lapuk. Penambahan sekam membuat struktur media 
menjadi lemah dan akar leluasa dalam pertumbuhannya. Arang sekam adalah bahan yang ringan memungkinkan 
sirkulasi udara dan kapasitas menahan air tinggi serta karena berwarna kehitaman dapat mengabsorbsi sinar matahari 
dengan efektif. Sifat yang hampir sama dimiliki pula oleh arang kayu. Selain itu kedua arang tersebut mengandung 
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unsur-unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, meskipun secara jumlah belum mencukupi bagi tanaman. 
Oleh karena itu penambahan unsur hara baik makro maupun mikro pada media arang perlu dilakukan. Hasil 
percobaan Mustafa (2012) pada pembibitan manggis, Khandekar (2006); Abirami (2010); Febriyan (2014) pada 
pembibitan pala, Rodriguez et al. (2011) pada pembibitan jarak memberikan informasi bahwa penggunaan media 
pembibitan dengan porositas yang berbeda akan menghasilkan viabilitas benih yang berbeda yang ditunjukkan 
dengan kecambah dengan panjang tunas dan akar yang berbeda. Vigor benih dapat mencerminkan kemampuan 
tanaman untuk hidup dalam kondisi sub optimum. Vigor benih yang optimal bisa didapatkan melalui penggunaan 
media tumbuh yang sesuai dengan karakteristik tanaman. (Refdan Alh, 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa 
media pembibitan dengan media tanam yang bervariasi akan memberikan respon yang berbeda pada komoditas 
yang berbeda. 

Berdasarkan hal di atas telah dilaksanakan percobaan yang bertujuan untuk mengetahui komposisi media 
yang dapat meningkatkan viabilitas 3 varietas rimpang kunyit di pembibitan.

BAHAN DAN METODE
Percobaan dilakukan di rumah kaca dan laboratorium benih, Balai Percobaan Tanaman Rempah dan Obat 

(Balittro) mulai bulan Nopember 2016 sampai Januari 2017. Percobaan disusun dengan rancangan lingkungan 
acak lengkap yang disusun secara faktorial, terdiri atas dua faktor dan diulang tiga kali. Faktor pertama adalah lima 
jenis media tanam yaitu tanah, tanah : pupuk kandang (1:1), cocopit, sekam bakar , tanah:pupuk kandang: sekam 
bakar (2:1:1). Faktor kedua yaitu tiga varietas kunyit yaitu : turina 2, turina 3, Curdonia. 

Rimpang yang digunakan yaitu rimpang 2 bulan setelah panen dengan kriteria bernas, umur 9 bulan dan bebas 
dari serangan hama dan penyakit serta berat rimpang 10-20 gr. Percobaan dilakukan dengan menanam kunyit pada 
bak plastik berukuran 40 x 30 x 20 cm yang berisi media sesuai dengan perlakukan yang direncanakan.

Peubah yang diamati untuk menduga viabilitas benih yaitu daya tumbuh yang diukur 6 minggu setelah semai 
(MSS). Peubah pengamatan untuk vigor benih adalah kecepatan tumbuh benih (Bewley and Black, 1994; ISTA, 
2015). Pengamatan pertumbuhan bibit (tinggi tunas bobot kering tunas, panjang akar dan bobot kering akar).
Daya tumbuh = n/N x 100% 
n = jumlah rimpang yang tumbuh, N = jumlah total rimpang per unit percobaan

Koefisien kecepatan pertumbuhan =
Ʃ n

× 100
Ʃ (t x n)

Ʃ n = jumlah kumulatif dari jumlah rimpang tumbuh per hari
T x n = n rimpang yang tumbuh pada hari ke t

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis varians dengan taraf uji 0.05 dan 0.01 menggunakan 
SAS.Apabila hasil analisis varians menunjukkan adanya variasi berbeda nyata maka dilakukan uji lanjutandengan 
menggunakan analisis Duncan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN

Viabilitas rimpang benih kunyit
Daya tumbuh

 Antara faktor varietas kunyit dengan media pertumbuhan yang diuji tidak memiliki interaksi pada peubah 
persentase daya tumbuh, persentase benih dorman, persentase kecepatan tumbuh per hari. Faktor tunggal varietas 
kunyit berpengaruh nyata pada ketiga peubah tersebut. Daya tumbuh tertinggi sampai rendah yaitu berturut-turut 
90.33 %, 62.67 %, dan 55% didapatkan pada varietas Curdonia, Turina 2 dan Turina 3 (Tabel 1). Rimpang benih 
yang belum tumbuh disebabkan oleh adanya dormansi pada rimpang. Rimpang yang tumbuh kondisi tunasnya 
kekar dan sehat. Rimpang benih kunyit yang digunakan sebagai benih sudah disimpan selama 2 bulan sebelum diuji. 
Hasil pengujian daya tumbuh menunjukkan bahwa sebagian besar rimpang sudah patah dormansinya. Dormansi 
merupakan keadaan benih tanaman yang tidak dapat tumbuh walaupun kondisi lingkungannya mendukung untuk 
tumbuh.

Benih dari varietas Turina 3 mengalami dormansi yang tinggi sama dengan varietas T2 dibandingkan varietas 
Curdonia. Tingginya derajat dormansi pada varietas Varietas Turina 2 dan 3 dibanding Curdonia diduga karena 
disebabkan oleh faktor genetik yang mempengaruhi kandungan ABA endogen pada rimpang. Pada tanaman 
Yam, Hamadina (2011) melaporkan bahwa secara genetik perbedaan species dan varietas mempengaruhi lama 
dormansi pada umbi yam. Dormansi pada rimpang disebabkan oleh tingginya kandungan hormon ABA pada 
rimpang, sehingga menghambat terbentuknya tunas walaupun kondisi pertumbuhan optimum dan mendukung 
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untuk terbentuknya tunas. Adanya dormansi pada rimpang juga terdapat pada rimpang jahe (Bhardwaj, 2014). 
Selanjutnya Rusmin (2016) melaporkan bahwa dormansi pada rimpang jahe disebabkan oleh rasio ABA/sitokinin 
yang tinggi pada rimpang benih.

Varietas Curdonia mempunyai kecepatan tumbuh yang jauh lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya yaitu 
16.9 %/ hari. Kecepatan tumbuh yang tinggi menunjukkan bahwa varietas Curdonia mempunyai derajat dormansi 
yang rendah sehingga rimpang benih mampu tumbuh lebih awal.

Tabel 1. Pengaruh faktor tunggal varietas dan media tanam terhadap viabilitas dan vigor rimpang benih kunyit

Perlakuan Daya tumbuh (%) Benih dorman (%) Kecepatan tumbuh (%/hari)
Varietas
Curdonia 90.3 a 1.9 b 16.9 a
T2 62.7 b 7.5 a 5.4 b
T3 55.0 b 8.7 a 6.4 b
Media tanam
M1 70.6 5.9 10.2
M2 62.2 7.6 9
M3 76.7 4.7 8.9
M4 67.2 6.1 8.7
M5 70.0 6.0 11.1

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

 M1 (tanah), M2 (Tanah + Pupuk kandang (2:1), M3 (Cocopeat), M4 (Sekam bakar), M5 (Tanah + pupuk kandang 
+ sekam bakar (2:1:1).

Pertumbuhan bibit
Interaksi antara Varietas dan Media Tanam

Berdasarkan sidik ragam terdapat interaksi antara varietas dan media tanam pada peubah tinggi tanaman dan 
panjang daun (Tabel 2). Ketiga varietas yang digunakan yaitu Curdonia, Turina2 dan Turina 3 yang ditanam pada 
media M5 yaitu campuran tanah, pupuk kandang dan sekam bakar (2:1:1) memiliki tinggi tanaman dan panjang 
daun yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman kunyit yang ditanam pada media tanam lainnya. Varietas 
Turina 2 pada M1 (media tanah) memiliki tinggi tanaman yang rendah dan belum tumbuh daun. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa unsur hara pada media tanah tidak mencukupi untuk pertumbuhan rimpang kunyit setelah 
bertunas. Sekam bakar yang terdapat pada media M5 mampu mensuplai kebutuhan tanaman terhadap unsur K, 
sehingga tanaman menjadi lebih kekar dibandingkan tanaman yang disemai pada media lain. Unsur K mempunyai 
peranan yang penting pada proses fisiologis tanaman, kekurangan unsur K dapa menurunkan kekuatan batang 
dan ketahanan tanaman terhadap penyakit (Sanyal dan Dhar, 2006). Serapan unsur K tanaman jahe lebih banyak 
dibandingkan serapan unsur N dan P (Rahardjo, 2012).

Media tanam yang baik harus menjadi unsur penunjang kehidupan bagi tanaman, terutama dalam penyediaan 
unsur air dan hara. Untuk mampu menyediakan dua hal tersebut sehingga komposisi tanaman memegang peranan 
penting seperti pada tanaman genola yang memiliki pertumbuhan yang baik pada media dengan komposisi pasir: 
kotoran sapi (1:1) (Fitrianah et al., 2012). Media M5 yang digunakan memiliki kandungan pupuk kotoran sapi yang 
mengandung unsur nitrogen, fosfor dan kalium yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Nitrogen berperan 
dalam perkembangan daun pada masa vegetatif, Fosfor berperan dalam metabolisme energi pada tanaman serta 
Kalium untuk membentuk pati dan protein. Pemberian pupuk K yang cukup mempengaruhi pertumbuhan mulai 
dari pembibitan. Untuk menghasilkan pertumbuhan yang optimal, tanaman penghasil rimpang memerlukan unsur 
hara yang cukup banyak khususnya N, P, dan K (Rosita et al., 2005). Pupuk K juga mempengaruhi produksi 
kunyit, kombinasi pemberian pupuk N dan K yang optimal mampu meningkatkan hasil dan mutu rimpang (Haque 
et al., 2007).
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Tabel 2. Interaksi antara varietas dan media tanam pada peubah tinggi tanaman dan panjang daun.

Varietas Media tanam Tinggi tanaman (cm) Panjang daun (cm)

Curdonia

M1 27.1 bcde 14 cde
M2 32.7 abcd 16.8 bcd
M3 40.7 abc 19.5 bcd
M4 40.8 abc 19.8 ab
M5 42.9 ab 20.3 ab

Turina 2

M1 6 e 0 g
M2 20.8 cde 8.9 ef
M3 18.2 de 6.4 f
M4 16.3 de 3.9 fg
M5 49 a 24.7 a

Turina 3

M1 30.1 abcd 15.6 bcd
M2 15.6 cde 13.4 de
M3 20.7 de 13.4 de
M4 34.2 abcd 18.7 bcd
M5 44.1 ab 20.6 ab

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

 M1 (tanah), M2 (Tanah + Pupuk kandang (2:1), M3 (Cocopeat), M4 (Sekam bakar), M5 (Tanah + pupuk kandang 
+ sekam bakar (2:1:1).

 
Faktor tunggal Varietas dan Media Tanam

Faktor tunggal varietas mempengaruhi peubah lebar daun dan jumlah daun tanaman kunyit (Tabel 3). 
Varietas Curdonia dan Turina 3 memiliki lebar daun tertinggi dan jumlah daun terbanyak dibandingkan dengan 
varietas Turina 2. Ini disebabkan beberapa benih kunyit pada Turina 2 mengalami dormansi sehingga rimpang 
tumbuh lebih lama, selain itu tiap varietas kunyit memiliki ciri fisiologis yang berbeda dan berpengaruh terhadap 
proses metabolisme. Proses metabolisme tersebut akan berpengaruh terhadap proses pembesaran sel. Pembesaran 
sel inilah yang akan dipengaruhi oleh unsur hara yang tersedia pada masing-masing media. Perbedaan fisiologis 
tanaman banyak disebabkan oleh faktor genetik tanaman. Varietas jagung hibrida terdiri atas sejumlah genotipe 
yang berbeda, dan setiap genotipe mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat 
tumbuhnya (Enujeke 2013). Seperti pada varietas Curdonia dan Turina 3 lebih baik dibandingkan Turina 2 pada 
peubah lebar daun dan jumlah daun.

 Pada Tabel 3 dan 4 terlihat bahwa tidak terdapat interaksi antara varietas dan media tanam terhadap jumlah 
daun, panjang akar dan jumlah tunas vigor dari benih kunyit. Jumlah tunas vigor merupakan rimpang yang 
memiliki tunas yang tinggi. Faktor tunggal Varietas berpengaruh nyata terhadap panjang akar dan jumlah tunas 
vigor. Kecepatan tumbuh varietas Curdonia yang tinggi sehingga Curdonia memililki jumlah tunas vigor paling 
tinggi dibandingkan dengan varietas Turina 2 dan Turina 3.Varietas Curdonia mempunyai derajat dormansi yang 
rendah sehingga rimpang benih mampu tumbuh lebih awal. 

Media 5 menghasilkan panjang akar 15.5 cm dengan dengan bobot kering akar 1.9 g. Nilai tersebut 
paling tinggi dibandingkan media lainnya. M5 yang terdiri atas tanah: pupuk kandang: dan pasir menghasilkan 
porositas media yang menunjang terhadap pertumbuhan akar. Porositas media dipengaruhi oleh tektur tanah yang 
merupakan perbandingan relatip (dalam persen) antara fraksi pasir, debu dan liat, Tekstur tanah berpengaruh 
terhadap ketersediaan air bagi tanaman dan respirasi akar. Melalui proses respirasi akar dihasilkan sejumlah energi 
yang antara lain digunakan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Hal ini menegaskan pentingnya aerasi dalam 
hubungannya dengan O2, dan kandungan O2 dipengaruhi oleh kadar air, porositas media dan derajat pemadatan 
(Dresboll dan Kristensen 2011). 



497

Viabilitas Rimpang Benih Kunyit pada Media Tanam yang Berbeda

Prosiding  Seminar  Nasional Perhimpunan  Hortikultura  Indonesia  2017
11-12 Oktober 2017

Tabel 3.  Pengaruh faktor tunggal varietas dan media tanam terhadap tinggi tanaman, panjang daun dan lebar 
daun

Perlakuan Lebar daun (cm) Jumlah daun
Varietas
Curdonia 5.5 a 1.45 a
T2 3.4 b 0.69 b
T3 4.9 a 1.03 a
Media tanam
M1 4.45 0.9
M2 4.39 1.2
M3 4.31 1.0
M4 4.89 1.1
M5 5.07 1.0

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

 M1 (tanah), M2 (Tanah + Pupuk kandang (2:1), M3 (Cocopeat), M4 (Sekam bakar), M5 (Tanah + pupuk kandang 
+ sekam bakar (2:1:1).

Tabel 4.  Pengaruh faktor tunggal varietas dan media tanam terhadap jumlah daun, panjang akar, jumlah tunas 
vigor

Perlakuan Panjang akar (cm) Jumlah tunas vigor
Varietas
Curdonia 10.8 b 10.9 a
Turina 2 10.9 b 4.7 b
Turina 3 14.4 a 5.5 b
Media tanam
M1 11.4 6.3
M2 13.1 7.0
M3 7.3 6.2
M4 12.9 6.9
M5 15.5 8.7

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

 M1 (tanah). M2 (Tanah + Pupuk kandang (2:1). M3 (Cocopeat). M4 (Sekam bakar). M5 (Tanah + pupuk kandang 
+ sekam bakar (2:1:1).

Berdasarkan sidik ragam tidak ada interaksi antara varietas dan media tanam terhadap bobot kering akar dan 
bobot kering tajuk (Tabel 5). Faktor tunggal media tanam berpengaruh nyata terhadap ketiga peubah bobot kering 
akar dan bobot kering tajuk.

Tabel 5. Pengaruh varietas dan media tanam terhadap bobot kering akar dan bobot kering tajuk 

Perlakuan Bobot kering akar (g) Bobot kering tajuk (g)
Varietas
Curdonia 0.6 0.21
T2 1.1 0.24
T3 0.6 0.17
Media tanam
M1 1.7 a 0.26 a
M2 0.5 b 0.12 b
M3 0.2 b 0.19 ab
M4 0.3 b 0.23 ab
M5 1.9 a 0.24 ab

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

 M1 (tanah). M2 (Tanah + Pupuk kandang (2:1). M3 (Cocopeat). M4 (Sekam bakar). M5 (Tanah + pupuk kandang 
+ sekam bakar (2:1:1).
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Bobot kering akar pada media M5 komposisi dari tanah: pupuk kandang: sekam bakar dengan perbandingan 
2:1:1 tidak berbeda nyata dengan media tanah (M1). Bobot kering tajuk pada media M5 tidak berbeda nyata dengan 
media tanah(M1), media cocopeat (M3), media sekam bakar (M4). Ini dikarenakan tanah terutama top soil sangat 
subur dan banyak mengandung bahan organik (Irawan dan Kafiar, 2015). Media cocopeat mengandung memiliki 
pori mikro yang mampu menghambat gerakan air lebih besar sehingga menyebabkan ketersediaan air lebih tinggi 
(Istomo dan Valentino 2012). Media sekam bakar mampu memberikan respons yang lebih baik terhadap berat 
basah tanaman maupun berat kering tanaman (Sukaryorini dan Arifin, 2007), sedangkan media M5 mengandung 
media tanah yang ditambah arang sekam dapat memperbaiki porositas media sehingga baik untuk respirasi akar, 
dapat mempertahankan kelembaban tanah, karena apabila arang sekam ditambahkan ke dalam tanah akan dapat 
mengikat air, kemudian dilepaskan ke pori mikro untuk diserap oleh tanaman dan mendorong pertumbuhan 
mikroorganisme yang berguna bagi tanah dan tanaman (Kusmarwiyah dan Erni, 2011). 

KESIMPULAN
Varietas Curdonia memiliki daya tumbuh dan kecepatan tumbuh tertinggi. Interaksi antara Curdonia dan 

media M5 memiliki tinggi tanaman dan panjang daun yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya.
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