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SAMBUTAN  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNTAD 

 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan  

salam sejahtera untuk kita semua 
 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Esa atas karunia 

kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga kita telah melaksanakan Webinar dan 

juga telah merampungkan penyusunan Prosiding hasil Webinar. 

  Kegiatan Webinar ini adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Dies 

Natalis Fakultas Pertanian Universitas Tadulako yg ke-40 pada tanggal 18 Agustus 2021 

yang lalu.  Meski dalam suasana pandemik covid, perayaan Dies Natalis tahun ini tetap kami 

laksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mengingat pentingnya Dies 

Natalis ke-40, selain sebagai momentum mengguggah kesadaran kami bahwa sebagai 

institusi pendidikan pertanian ikut bertanggungjawab terhadap pengembangan sains dan 

teknologi Pertanian dan Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis di Sulawesi Tengah dalam 

situasi apapun,  juga dalam suasana keprihatinan akibat pandemik Covid-19 yang kita 

rasakan, dimana sudah banyak kolega kita, keluarga kita warga civitas akademika Fakultas 

Pertanian Untad yang jadi korban, maka momentum Dies Natalis ke-40 ini untuk 

membangkitkan dan menggelorakan semangat kepada segenap civitas akademika Fakultas 

Pertanian khususnya dan Universitas Tadulako pada umumnya untuk menghadapi keadaan 

ini dengan optimisme, kerja keras, serta patuh dan taat mengikuti aturan pemerintah dalam 

hidup bermasyarakat untuk kemaslahatan bersama. 

Sebagai institusi yang mengemban tridharma, Fakultas Pertanian Untad sudah 

sepatutnya memberikan kontribusi yang lebih konkrit dan bermanfaat bagi pembangunan 

daerah yang bukan saja dalam bentuk peningkatan sumberdaya manusia namun juga dari 

aspek peningkatan dan penerapan teknologi pertanian yang secara langsung dapat 

dirasakan manfaatnya oleh petani dan masyarakat umumnya. 

Tema Webinar tahun ini, selain ditujukan dalam rangka tugas tridharma di atas, juga 

secara internal mempertegas arah dan mengakselerasi tercapainya Visi Fakultas Pertanian 

Untad yaitu : Berdaya Saing global dalam Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk 

Mendukung Pertanian Berkelanjutan. Penerapan konsep pertanian berkelanjutan menjadi 

suatu keharusan, meskipun saat ini potensi sumberdaya pertanian masih sangat besar, 

tetapi dengan kebutuhan yang juga meningkat secara eksponensial maka tanpa praktek 

pertanian berkelanjutan, sumberdaya kita pasti akan cepat habis.  

Hasil Webinar yang telah disusun dalam bentuk Buku Prosiding ini merupakan 

sumbangan pemikiran dari pimpinan daerah sebagai pengambil kebijakan, para ahli dan 

praktisi pertanian sehingga dapat menjadi bahan rujukan yang diharapkan memperkaya dan 



 

 
 

menambah pengetahuan dan informasi teknologi bagi pembangunan pertanian di Sulawesi 

Tengah. 

Atas selesainya pelaksanaan Webinar dan penyusunan Buku Prosiding ini, kami 

menyampaikan banyak terima kasih kepada : 

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak H. Rusdi Mastura yang telah berkenan 

hadir dan menjadi keynote speaker 

2. Rektor Universitas Tadulako, Bapak Prof. Dr. Ir. Mahfudz, MP., IPU., ASEAN Eng.  

3. Bapak Prof. Dr. Arif Satria, SP.,M.Si.,  Rektor Institut Pertanian Bogor,  

4. Bapak Dr. Jamhari, SP.,MP., Dekan Fakultas Pertanian Univ. Gajah Mada, 

5. Bapak Prof. Dr. Tualar Simarmata, M.S., staf pengajar Faperta Unpad, Bandung, 

6. Bapak Dr. Ir. Elim Somba, M.Sc., staf pengajar Fakultas Pertanian Untad yang telah 

memandu Webinar pada sesi Pemaparan Pembicara kunci atau Pemakalah Utama. 

7. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, para wakil Dekan/Wakil Direktur, 

Ketua Jurusan/Program Studi lingkup Untad yang sempat hadir virtual dan yang hadir 

secara luring. 

8. Ketua dan anggota Tim Editor Prosiding hasil Webinar yang telah merangkum dan 

mengedit seluruh naskah/makalah yang telah dipresentasikan, serta 

9. Seluruh panitia dan  hadirin peserta Webinar nasional yang tidak dapat saya sebutkan 

satu persatu, atas partisipasi aktif dalam kegiatan ini. 

Semoga Buku Prosiding ini memberi manfaat dalam rangka pengembangan pertanian 

khususnya di daerah Sulawesi Tengah.  

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 
 
 
 

Salam hormat, 
Dekan Fakultas Pertanian 
Universitas Tadulako, 
 

 

 

Dr. Ir. Muhardi, M.Si.,IPM.,ASEAN Eng. 
NIP 19640601198903 1003 

 

 

 

 



 

 
 

 
SAMBUTAN  

KETUA PANITIA  
 

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh...... 
Bapak dan Ibu dan seluruh peserta Webinar yang terhormat 

 
Kami menyambut gembira atas kehadiran dan partisipasi seluruh peserta dalam 

mengikuti Webinar Nasional 2021 yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian dalam 

momentun memperingati Dies Natalis ke-40 Fakultas Pertanian Universitas Tadulako.  

Penyelenggaraan Webinar ini tidak lain adalah sebagai bagian dari komitmen Pimpinan 

Fakultas dalam penyelenggaan pendidikan yang bermutu di Fakultas Pertanian. 

Webinar yang mengambil tema “Bersinergi dan Berinovasi Untuk 

Pertanian Berkelanjutan” merupakan ajang untuk mendiskusikan berbagai isu 

serta hasil-hasil penelitian para peneliti dalam upaya mengembangkan dan menerapkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya Ilmu-ilmu Pertanian dan Sosial Ekonomi 

Pertanian/Agribisnis.  Belajar dari perguruan tinggi yang telah sukses dalam 

mentransformasikan kemajuannya. Kami yakin Webinar ini akan memberikan kontribusi 

pemikiran-pemikiran yang bermanfaat, tidak hanya bagi dunia kampus, namun juga bagi 

pembangunan dalam arti luas khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. 

Kepada seluruh peserta baik daring maupun luring, kami mengucakan terima kasih 

atas partisipasinya dalam mengikuti Webinar ini khususnya kepada Gubernur Provinsi 

Sulawesi Tengah H. Rusdi Mastura dan Rektor Institut Pertanian Bogor Prof. Dr. Arif 

Satria, SP., M.Si “Selamat Mengikuti Webinar dan Salam Sehat Selalu” 

 
Wabilahitaufik walhidayah  
Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh............. 
 
        

Ketua Panitia,  
 
 
 
 

Dr. Ir. Rois, M.P 

NIP 19670129199403 1003 

 

 

 

 



 

 
 

 

KATA PENGANTAR 

 
Rasa syukur dan alhamdulilah kami haturkan kehadirat Allah SWT karena 

pelaksanaan Seminar Nasional Series dengan Tema : Bersinergi dan Berinovasi Untuk 

Pertanian Berkelanjutan, pada tanggal 25 – 26 September 2021 telah terlaksana dengan 

baik, walaupun dalam suasana yang kurang mendukung akibat adanya pandemi Covid-19 

yang melanda dunia termasuk negara kita.  Seminar ini merupakan salah satu rangkaian 

kegiatan dalam memperingati Dies Natalis ke-40 Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. 

Webinar dan Prosiding ini dapat diterbitkan atas bantuan berbagai pihak dan kerja cerdas 

para panitia serta dukungan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 

Hasil Webinar yang telah dilaksanakan, kami rangkum dalam sebuah Buku Prosiding 

yang saat ini tersaji di hadapan Saudara.  Prosiding ini berisi rumusan Webinar dan artikel-

artikel, baik keynotes, invites maupun voluntary yang telah dipresentasikan pada Webinar 

yang dihadiri oleh para peneliti bidang Ilmu-ilmu Pertanian dan Ekonomi 

Pertanian/Agribisnis. 

Dalam perjalanannya, artikel yang dimuat dalam prosiding ini telah melalui proses 

review yang cukup panjang dari para reviewer yang ahli di bidangnya masing-masing. 

Secara detil, seluruh artikel yang telah direview, diberikan Letter of Acceptance (LOA). 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa artikel yang termuat dalam Prosiding ini telah 

memenuhi standar penulisan dan penerbitan artikel ilmiah.  

Akhirnya kami berharap semoga artikel-artikel di dalam Prosiding ini dapat 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pertanian.   

 

 

Wakil Dekan I 

 

 

 

Dr. Abd. Rahim, STP, M.P., IPM   
NIP 19711009200501 1001  
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PROSPEK PENGEMBANGAN  PERTANIAN SULAWESI TENGAH 

DALAM MENDUKUNG PROGRAM “FOOD ESTATE”  

UNTUK KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN 
 

 (Point-point pikiran Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada Seminar Dies Natalis 

Universitas Tadulako dan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako pada Hari Kamis, 26 

Agustus 2021). 

 

BEBERAPAN ISTILAH TERKAIT  

1. Food estate, secara harfiah berarti perusahaan pekebunan/pertanian pangan 

(lumbung pangan). Kata perusahaan (estate), dpt dimaknai sebagai badan usaha 

(korporasi).   

2. Ketahanan pangan, adalah gambaran ketersediaan pangan yang sumbernya 

berasal dari berbagai tempat termasuk dari luar negeri (Import). 

3. Kedaulatan pangan, adalah gambaran ketersediaan pangan yang sumbernya 

berasal dari dari dalam negeri atau yang kita produksi sendiri. 

4. Berkelanjutan, bermakna keseimbangan Ekonomi (pertumbuhan), ekologi 

(lingkungan hidup) dan sosial (adil dan sejahtera). 

 

FOOD ESTATE. 

1) Secara konsepsional, Food Estate merupakan konsep pengembangan produksi 

secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, peternakan di suatu kawasan 

lahan yang sangat luas untuk memperkuat Cadangan Pangan. (Kementerian 

PPN/Bappenas, 2021; Kementan, 2021).   

2) Korporasi tersebut bisa dimiliki oleh berbagai kelangan,  baik dunia usaha 

maupun masyarakat umum termasuk petani.    

3) Dengan demikian, Food Estate Berbasis Korporasi Petani memiliki ciri-ciri  : 1. 

Usaha pertanian skala besar berbasis klaster, 2. multi komoditas (pangan, 

hortikultura, ternak, perkebunan), 3. mekanisasi, modernisasi pertanian dan sistem 

digitalisasi, 4. mengkorporasikan petani, 5. hilirisasi produksi pertanian. 

 

POTENSI AGROKLIMAT (LAHAN DAN IKLIM) 
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1. Surat keputusan KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), SK 

8113 Tahun 2018 yang di-overlay dengan tutupan hutan tahun 2018: Luas daratan 

Sulawesi Tengah: 6.106.800,69 hektar.Luas hutan dalam Kawasan Hutan: 

4.410.293,84 hektar atau 72,22 %. 

2. Berdasarkan tingkat kemiringan  lahan 36.87% lahan memiliki kemiringan >40%.   

25.03% lahan memiliki kemiringan 2-15%.   23.78% lahan memiliki kemiringan 

15-40%. dan sisanya 14.33% lahan memiliki kemiringan 0-2%.  

3. Suhu udara rata rata berkisar antara 26°C - 28°C.  Curah hujan rata rata tertinggi  

yaitu 169.58 mm. 

 

DAYA DUKUNG PERTANIAN 

1. Surat keputusan KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), SK 

8113 Tahun 2018 yang di-overlay dengan tutupan hutan tahun 2018: Luas daratan 

Sulawesi Tengah: 6.106.800,69 hektar.  Luas hutan dalam Kawasan Hutan: 

4.410.293,84 hektar atau 72,22 %. 

2. Hasil perhitungan DDWP (daya dukung daya tampung), Sulteng mampu 

melaksanakan swasembada  pangan dan jumlah penduduk dibawah jumlah 

optimal (σ > 1). Ada  5 Kabupaten/Kota belum mampu swasembada pangan yaitu 

Banggai Kepulauan, Buol, Banggai Laut, Tojo Una-una dan Kota Palu. Terjadi 

defisit beras jika tidak ada penambahan areal atau peningkatan produktivitas 

lahan. 

3. Berdasarkan potensi air meterologis dengan kebutuhan air, maka secara umum 

masih defisit . Defisit ini dapat diperkecil dengan menghitung sumberdaya air 

sungai, air tanah,  mata air dan danau.  

4. Daya dukung fungsi lindung di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 0,68. 

Daya dukung fungsi lindung ini memiliki kisaran 0 (nol) hingga 1 (satu). Semakin 

mendekati nilai 1, semakin baik fungsi lindungnya  dan sebaliknya. Berdasarkan 

nilai tersebut, daya dukung fungsi lindung di sulteng terkategori baik, dimana 

proporsi  kawasan lindungnya sekitar 31,19%. 

5. Parameter lain yang digunakan untuk menilai fungsi lindung adalah indeks hutan 

lindung (IHL), dimana untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, IHL nya sebesar 

61,12%. Semakin tinggi nilai IHL, semakin tinggi kemampuan daya dukung 

lingkungannya. 
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6. Untuk daerah perkotaan, identifikasi kelestarian dan daya dukung lingkungannya  

diestimasi dengan keberaaan ruang terbuka hijau (RTH). Secara umum, rataan 

IRTHkota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 0,98,   berarti hampir 

optimal.  

 

PEWILAYAHAN KOMODITAS UNGGULAN 

Berdasarkan potensi dan kondisi Agroklimat (lahan dan Iklim) Sulteng, maka perlu  

pewilayahan komoditas  unggulan. Berbagai jenis komoditi pertanian yang dapat 

dikembangkan anatara lain : 

Tanaman Pangan : Beras, jagung, kedelai,ubi kayau, ubi jalar, ubi Banggai, sukun dll. 

Horti Kultura :  Sayur mayur, cabe, bawang merah, bawang putih dll. 

Buah buahan ; Manggis, Durian, Salak dll. 

Tanaman Perkebunan ; Kelapa, Coklat, Kelapa Sawit dll.. 

 

INTERKONEKSITAS DAN PELUANG BISNIS 

1. Provinsi Sulawesi Tengah berdekatan dengan Selat Makassar dan Pulau 

Kalimantan di sebelah barat. Provinsi Maluku di sebelah timur. Laut Sulawesi dan 

Provinsi Gorontalo di sebelah utara. Sulawesi Barat, Sulawesi  Selatan dan 

Sulawesi Tenggara di sebelah Selatan. 

2. Hal ini memberikan Peluang kerja sama dan perdagangan dalam demensi 

interkoneksitas dengan prinsip saling menguntungkan. 

3. Peluang untuk Ibu kota baru NKRI di Kalimantan membuat peluang ini lebih 

terbuka. 

4. Hubungan dengan negara-negara di gerbang utara (Northern Gate) juga 

menantang sekaligus peluang. 

 

MASALAH, HAMBATAN DAN TANTANGAN 

1. Perubahan iklim dan resiko bencana (gempa, banjir dan longsor) yang 

berpengaruh pada dunia pertanian. 

2. Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain. 

3. Alih fungsi kawasan hutan yang beresiko mengganggu siklus hidrologi dan 

mengancam produktifitas pertanian. 

4. Alih profesi dari pertani menjadi buruh tani atau profesi lain. 
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5. Tersisa petani tua (Aging farmer), sedangkan anak muda tidak tertarik terjun di 

dunia pertanian. 

6. Stabilitas harga komoditi pertanian. 

7. Keterbatasan inovasi dan teknologi di bidang pasca panen dan pengolahan hasil 

pertanian, dll. 

 

STRATEGI PENDEKATAN 

1. Perlindungan kawasan pertanian (agro-ekosisitem)  dari alih fungsi lahan kawasan 

hutan untuk menjaga kelestarian fungsi siklus  daur hidrologi. 

2. Perluasan areal tanam (ekstensifikasi) untuk program “Food Estate” dapat 

dilakukan dengan memperhatikan secara ketat daya dukung lingkungan 

argoekosistemnya, terutama di kawasan konservasi. 

3. Optimalisasi lahan pertanian yang ada (irigasi, pompa, embung, pola tanam dll). 

4. Peningkatan Produktifitas (benih, pupuk, irigasi, alat pertanian dll) 

5. Pengamanan Produksi (Dampak Perubahan iklim, Pengandalian OPT dan 

Penanganan Pasca Panen). 

6. Pengembangan teknologi dan inovasi bidang pertanian melalui kerja sama di 

bidang penelitian (Universitas dan lembaga penelitian) yang berguna dalam 

pengambilan kebijakan.   

7. Penguatan Kelembangaan dan pembiayaan (penyuluhan, kelompok tani, koperasi 

dan Kredit usaha tani. 

8. Membukaan peluang Pasar, lokal, regional, nasional dan Internasional. 

 

“Karena tidaklah mungkin kita makan beras plastik,  

maka pertanian tidak akan pernah berhenti” 

 

 

Palu, 25 Agustus 2021. 

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 

 

 

 

                                                                                            H. Rusdy Mastura
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Prof. Arif Satria
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Momentum Kemandirian 

Pangan untuk Indonesia 

Tangguh 

Prof. Arif Satria 

Rektor IPB University 

Webinar Univ. Tadulako, 26 Agustus 2021 
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Perbandingan Produktivitas Jagung Indonesia  

dan Beberapa Negara Produsen Jagung Dunia 

 Produktivita

s  Indonesia 

jagung 

meningkat 
dalam periode 2014-2018 
 Brazil dan China sebagai  

produsen utama cenderung  
menunjukkan penurunan  
produktivitas di tahun 2018 

 Sejalan dengan usahatani  padi, 
struktur biaya produksi 

jagung juga didominasi oleh  upah 
tenaga kerja dan sewa 
lahan (45%+28%= 73%). 

T
O

N
/H

A
 

Sumber: FAO, 2019 

8 



 

14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perbandingan Produktivitas Tanaman Perkebunan  Indonesia 
dan Beberapa Produsen di Dunia 

Produktivitas tanaman perkebunan Indonesia lebih rendah 
dibandingkan negara produsen utama 

9 



 

15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persentase Tenaga Kerja Muda terhadap Total Tenaga Kerja (%) 

0 

Persentase Perubahan Penghasilan Tenaga Kerja 
200 

164,4 
150 

100 
  45,9  

25,3 
8,6 10,8 

50 

0 
-0,6 

2000-2007 
-13 

2007-2014 -50 
-47,5 

-100 
Bertahan di Sektor Pertanian  

Bertahan di Sektor Non-Pertanian 
Beralih ke Sektor Non-Pertanian  

Beralih ke Sektor Pertanian 

Persentase Perpindahan Lapangan Kerja 

20% 
10% 

0% 

Tenaga kerja di sektor pertanian didominasi oleh mereka 
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APLIKASI PUPUK TRICHOKOMPOS PADA TANAMAN BAWANG MERAH 

LEMBAH PALU DENGAN PENGURANGAN DOSIS PUPUK ANORGANIK 

 

Application Of Trichocompos Fertilizer On Onion Plants Of Hammer Valley With Dosage 

Reduction Of Inorganic Fertilizers 
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ABSTRAK 

Pengembangan sektor pertanian khususnya bawang merah di wilayah Sulawesi Tengah 
seringkali menghadapi masalah akibat ketersediaan lahan subur yang terbatas, karena di 
wilayah tersebut merupakan lahan keringkandungan unsur hara yang. Sehingga input 
teknologi ke lahan pertanian tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengkaji pupuk 
Trichokompos dengan pengurangan dosis pupuk anorganik terhadap pertumbuhan dan hasil 
umbi bawang merah varietas Lembah Palu.  Penelitian di areal lahan kering di Kabupaten 
Sigi Propinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan 6 taraf perlakuan yaitu : R0: Trichokompos 20 t.ha-1, R1: 25% Rekomendasi 
pupuk anorganik + Trichokompos 20 t.ha-1 ,  R2: 50% Rekomendasi pupuk anorganik + 
Trichokompos 20 t.ha-1, R3: 75% Rekomendasi pupuk anorganik + Trichokompos 20 t.ha-1,  
R4:  100% Rekomendasi pupuk anorganik +Trichokompos 20 t.ha-1,  dan  R5:  100% 
Rekomendasi pupuk anorganik. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga 
diperoleh 18 unit percobaan dan setiap unit percobaan terdiri atas 90 tanaman per petak 
dengan 10 tanaman sebagai tanaman sampel. Parameter pengamatan meliputi: tinggi 
tanaman,  jumlah daun, luas daun, panjang akar, volume akar,  jumlah anakan, diameter 
umbi, bobot segar umbi, bobot kering eskip umbi dan berat umbi per hektar. Analisis kimia 
tanah (C-organik, N-total, P, K, C/N dan pH), Analisis tanaman (serapan hara NPK) dan 
Analisis kandungan klorofil. Data dianalisis dengan sidik ragam (ANOVA). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa  aplikasi kombinasi pengurangan dosis pupuk anorganik N-P-K-ZA 
sebesar 50% dari rekomendasi dengan penambahan pupuk Trichokompos sebesar 20 t.ha-1  
berpengaruh nyata terhadap komponen pertumbuhan tanaman yaitu tinggi tanaman dan 
jumlah daun yakni masing-masing 26,89 cm dan 27,87 helai serta komponen hasil yaitu 
jumlah anakan, bobot segar tanaman dan bobot kering eskip umbi tanaman bawang merah 
Lembah Palu yakni  masing-masing sebesar 6,37 umbi, 31,9 g dan 28,7g. 

 
Kata kunci : Trichokompos, N-P-K-ZA,  bawang merah  
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PENDAHULUAN 

 

Bawang merah (Allium cepa L.) 

termasuk kelompok sayur unggulan yang 

sejak lama telah diusahakan oleh petani 

secara intensif. Permintaan pasar terhadap 

bawang merah akan terus meningkat 

seiring dengan pertambahan jumlah 

penduduk dan berkembangnya industri 

berbahan dasar bawang merah. Bawang 

merah merupakan salah satu komoditas 

hortikultura yang mempunyai arti penting, 

baik dilihat dari nilai ekonomis maupun 

kandungan gizinya. Kandungan gizi 

bawang merah cukup tinggi yakni setiap 

100 g umbi bawang merah mengandung 

88 g air, 9,2 g karbohidrat, 1,5 g protein, 

0,3 g lemak, 0,03 mg kalori (Berlian & 

Rahayu, 2004).  Juga mengandung kalsium 

37 mg, fosfor 60 mg, besi 1,2 mg, natrium 

12 mg, kalium 334 mg, dan vitamin C 

sebesar 8 mg (Anon., 2005). 

Tanaman bawang merah lokal 

Sulawesi Tengah, seperti varietas Lembah 

Palu terus dikembangkan, dan merupakan 

bahan baku industri pengolahan bawang 

goreng serta telah menjadi “brand lokal” 

Kota Palu. Salah satu keunikan bawang ini 

yang membedakan dengan bawang merah 

lainnya adalah umbinya mempunyai 

tekstur yang padat sehingga menghasilkan 

bawang goreng yang renyah dan gurih 

serta aroma yang tidak berubah walaupun 

disimpan lama dalam wadah yang tertutup. 

Penyediaan bahan baku bawang 

merah belum dapat mencukupi yang 

disebabkan oleh produktivitasnya masih 

rendah sehingga produksi bawang merah 

harus ditingkatkan baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas secara berkelanjutan. 

Salah satu teknik budidaya tanaman yang 

penting dalam upaya peningkatan produksi 

bawang merah yang optimal adalah 

dengan pemupukan. 

Pemupukan merupakan salah satu 

usaha untuk meningkatkan produktivitas 

lahan dan tanaman bawang merah. Pada 

umumnya, petani bawang merah 

cenderung menggunakan pupuk terutama 

pupuk anorganik (N, P, K, ZA) melebihi 

yang direkomendasikan sehingga dapat 

menyebabkan kerusakan tanah dan polusi 

lingkungan serta berkembangnya hama 

penyakit tertentu (Righi et al. 2005, Samad 

et al. 2012), Menurut Reihan dan 

Nurtirtayani (2000) dampak buruk dari 

penggunaan pupuk anorganik adalah tanah 

menjadi cepat mengeras, kurang mampu 

menyimpan air, dan cepat menjadi asam 

yang pada akhirnya akan menurunkan 

produktivitas tanaman. Untuk mengatasi 

masalah tersebut perlu alternatif teknologi 

yang dapat mengurangi input pupuk 

anorganik (Zafari & Kianmehr, 2012), 

melestarikan kesuburan lahan, 

meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil, 

serta meningkatkan pendapatan petani. 

Salah satunya dengan mengganti sebagian 
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input pupuk kimia anorganik dengan 

pupuk organik dan hayati. 

Penggunaan pupuk organik salah 

satunya dengan menggunakan pupuk 

kompos. Menurut Nurbailis (1992), 

kompos dapat digunakan sebagai media 

aktivasi partumbuhan jamur antagonis 

sebelum diintroduksi ke dalam tanah. 

Kompos dalam kaitannya dengan 

kesuburan tanah mampu menyediakan 

unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, 

kalium, dan unsur hara mikro serta mampu 

memperbaiki kondisi fisik tanah. Masalah 

yang sering ditemui ketika menggunakan 

pupuk organik adalah adanya patogen 

dalam tanah, sehingga perlu adanya 

penambahan mikroba tanah untuk 

mengurangi patogen dalam tanah (Isroi, 

2004). Penambahan mikroba tanah juga 

dapat mempercepat proses pendegradasian 

pupuk kompos. Salah satu mikroorganisme 

yang berperan dalam penguraian bahan 

organik adalah jamur tanah, diantaranya 

Trichoderma sp. Trichoderma sp. 

merupakan salah satu agen pengendali 

hayati yang efektif untuk mengendalikan 

berbagai patogen tular tanah (Wells, 

1986). Jamur tersebut juga mampu 

berfungsi sebagai mikroorganisme pelapuk 

yang dapat dimanfaatkan dalam proses 

pembuatan kompos  (Saba, 2012). 

Penelitian tentang pemanfaatan 

pupuk kompos pada budidaya tanaman 

sudah banyak dilakukan, namun aplikasi 

Trichoderma yang dikombinasi dengan 

kompos untuk mengurangi penggunaan 

pupuk anorganik pada tanaman bawang 

merah belum banyak dilakukan.  

Penelitian bertujuan untuk mengkaji 

pupuk Trichokompos dengan pengurangan 

dosis pupuk anorganik yang 

direkomendasikan terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman bawang merah varietas 

Lembah Palu, dan menetapkan dosis 

pupuk organik dan anorganik yang 

berimbang sesuai kebutuhan tanaman 

untuk peningkatan pertumbuhan dan hasil 

tanaman bawang merah varietas Lembah 

Palu. 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat.  

Penelitian dilaksanakan pada bulan 

April 2021 sampai Juli 2021 di lahan 

pertanaman bawang merah di Desa Sidera, 

Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi 

dan di Laboratorium Hama dan Penyakit 

Tumbuhan serta Laboratorium Ilmu Tanah 

Fakultas Pertanian Universitas Tadulako.  

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian adalah benih bawang merah 

varietas Lembah Palu, pupuk 

Trichokompos, pupuk Urea, SP-36, KCl 

dan  ZA. Alat yang digunakan untuk 

penelitian ialah parang, cangkul, sekop, 

sube, ayakan, kertas label, mikroskop,  
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hand sprayer, meteran, timbangan digital, 

kamera digital, jangka sorong, timbangan 

dan alat tulis menulis. 

 

Metode Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan 6 taraf perlakuan yaitu : 

R0: Trichokompos 20 t.ha-1,  

R1: 25% Rekomendasi pupuk anorganik + 
Trichokompos 20 t.ha-1 

R2: 50% Rekomendasi pupuk anorganik + 
Trichokompos 20 t.ha-1.  

R3: 75% Rekomendasi pupuk anorganik + 
Trichokompos 20 t.ha-1 

R4: 100% Rekomendasi pupuk anorganik 
+Trichokompos 20 t.ha-1 

R5:  100% Rekomendasi pupuk anorganik.  

Masing-masing perlakuan diulang 

sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh 18 

unit percobaan dan setiap unit percobaan 

terdiri atas 90 tanaman per petak dengan 

10 tanaman sebagai tanaman sampel. 

Analisis tanah dilakukan sebelum dan 

sesudah perlakuan, sedangkan  analisis 

jaringan tanaman dilakukan pada saat 

panen. 

 

Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian melalui 

beberapa kegiatan yaitu:  

Pengambilan sampel tanah : Sebelum 

dan sesudah penelitian dilakukan Analisis 

kimia tanah untuk mengukur (C-organik, 

N-total, P, K, C/N dan pH) dan Analisis 

tanaman (serapan hara NPK)  Penetapan 

kandungan C-organik dengan dengan 

metode Kurmies, N-total dengan Kjedahl, 

P dengan Bray1, K dengan metode 

Morgan Venema, dan pH dengan pH 

elektrometik. Pengambilan sampel tanah 

dilaksanakan di Desa Sidera Kecamatan 

Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, dengan 

cara komposit pada kedalaman 0-5 cm dari 

4 penjuru mata angin (barat, timur, utara, 

dan selatan).  

Pembuatan pupuk Trichokompos; 

Jerami padi yang dipotong-potong kecil 

sebanyak 200 kg, seresah daun 100 kg, 

pupuk kandang sapi 500 kg, dedak halus 

100 kg, sekam padi 100 kg, gula pasir 250 

g, EM-4 1 L, Trichoderma dan air 

secukupnya, selanjutnya difermentasi.  

Persiapan lahan; Persiapan lahan diawali 

pengolahan tanah pertama, yakni 

membajak tanah enggunakan hand traktor 

sampai kedalaman ±30 cm. Selanjutnya 

dibersihkan dari rumput dan sisa-sisa 

tanaman sebelumnya yang dapat 

menghambat pertumbuhan tanaman. 

Pengolahan tanah kedua dilakukan satu 

minggu setelah pengolahan tanah pertama. 

Satu minggu setelah pengolahan tanah 

kedua dibuat bedengan dengan ukuran 

panjang 3 m dan lebar 1,2 m  (3,6 m2) 

dengan petak efektif 1,0 m x 0,8 m.  

Aplikasi pupuk Trichokompos; Pupuk 

Trichokompos diberikan satu minggu 

sebelum tanam dengan cara disebar secara 
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merata dipermukaan bedengan dengan 

dosis sesuai perlakuan. 

Aplikasi pupuk N-P-K-ZA; Pupuk Urea, 

KCl dan ZA diberikan dua kali, masing-

masing ½ dosis pada saat tanaman 

berumur 14 HST dan 21 HST, sedangkan 

pupuk SP-36 diberikan satu kali pada 

umur 7 HST  dengan dosis sesuai 

perlakuan.  

Penanaman; Penanaman dilakukan satu 

minggu setelah pemberian pupuk 

Trichokompos. Benih ditanam secara tugal 

sedalam 2 cm. dengan jarak tanam 20 cm x 

20 cm petak-1 sehingga setiap petak berisi 

90 tanaman. Pemeliharaan tanaman 

meliputi penyulaman, penyiraman, 

penyiangan dan pengendalian hama dan 

penyakit.  

Panen;  Panen bawang merah dilakukan 

pada umur 65 hari setelah tanam, dengan 

ciri-ciri 80% batang sudah melemas, 

pangkal daun menipis, daun menguning. 

Panen dilakukan dengan mencabut seluruh 

tanaman. 

 

Variabel Pengamatan  

Variabel pengamatan meliputi 

komponen pertumbuhan terdiri dari; tinggi 

tanaman, jumlah daun, luas daun, panjang 

akar dan volume akar. Komponen hasil 

terdiri dari: jumlah anakan, diameter umbi, 

berat segar umbi dan berat kering eskip 

umbi dan aspek fisiologis yaitu 

pengukuran kandungan klorofil daun. 

Pengamatan variabel pertumbuhan dan 

hasil tanaman rerata/rumpun dilakukan 

pada sepuluh tanaman sampel, sedangkan 

hasil per hektar diamati pada petak efektif 

sejumlah 20 tanaman sampel.  

 

Analisis Data  

Data dianalisis dengan sidik ragam 

(ANOVA). Apabila sidik ragam 

berpengaruh nyata,  diuji lanjut dengan uji 

BNJ taraf kepercayaan 95%.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Komponen pertumbuhan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

aplikasi perlakuan kombinasi pengurangan 

dosis rekomendasi pupuk anorganik 

dengan pupuk Trichokompos berpengaruh 

nyata pada komponen pertumbuhan tinggi 

tanaman dan jumlah daun tetapi tidak 

berpengaruh pada variable luas daun, 

panjang akar dan volume akar (Tabel 1).  

Tabel 1.  Komponen pertumbuhan 
tanaman bawang merah 

Perlakuan Tinggi tanaman 
(cm) 

Jumlah daun 
(helai) 

R0 26,55 ab 24,97 c 

R1 26,89 ab 25,93 c 

R2 27,67 b 27,87 d 

R3 25,91 a 23,41 bc 
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R4 25,87 a 21,90 b 

R5 25,22 a 19,17 a 

BNJ 1,98 1,32 

Keterangan:  angka yang diikuti huruf sama 
pada kolom yang sama, masing-masing 
perlakuan tidak berbeda nyata pada taraf uji 
BNJ 5% 

 

 Hasil uji BNJ 5% (Tabel 1) 

menunjukkan bahwa tinggi tanaman 

bawang merah tertinggi dan jumlah daun 

bawang merah terbanyak diperoleh pada 

perlakuan 50% rekomendasi pupuk 

anorganik + Trichokompos 20 t.ha-1  (R2)  

Tinggi tanaman tertinggi yaitu sebesar 

27,67 cm berbeda dengan perlakuan R3, 

R4, dan R5 tetapi tidak berbeda dengan 

perlakuan R0 dan R1.  Jumlah daun 

terbanyak yaitu 27,87 helai dan berbeda 

dengan perlakuan lainya. 

 

Komponen hasil  

Komponen hasil bawang merah pada 

berbagai aplikasi kombinasi pengurangan 

dosis rekomendasi pupuk anorganik 

dengan pupuk Trichokompos berpengaruh 

nyata pada semua variabel yang diamati 

kecuali diameter umbi (Tabel 2). Hasil uji 

BNJ 5% menunjukkan bahwa jumlah 

anakan, bobot segar dan bobo kering eskip 

bawang merah tertinggi diperoleh pada 

perlakuan 50% rekomendasi pupuk 

anorganik + Trichokompos 20 t.ha-1 (R2) 

yakni jumlah anakan sebanyak 6,37 umbi, 

bobot segar sebesar 31,9 g rumpun-1  dan 

bobot kering eskip sebesar 28,7 g rumpun-1 

dan berbeda nyata dengan semua 

perlakuan lainnya. 

 

Tabel 2. Komponen hasil tanaman bawang 
merah 

Jumlah anakan 
(umbi) 

Bobot segar (g) Bobot kering 
eskip (g) 

5,53 c 27,6 c 23,5 b 

5,90 d 29,5 d 26,6 c 

6,37 e 31,9 e 28,7 d 

5,07 b 25,4 b 22,8 b 

4,90 b 24,5 b 22,1 b 

4,60 a 23,0 a 18,4 a 

0,28 1,24 0,88 

Keterangan:  angka yang diikuti huruf sama 
pada kolom yang sama, masing-masing 
perlakuan tidak berbeda nyata pada taraf uji 
BNJ 5% 

 

PEMBAHASAN 

Hasil analisis ragam dengan α = 0,05 

seperti yang tersaji pada Tabel 1, 

menunjukkan bahwa aplikasi kombinasi 

pengurangan dosis rekomendasi pupuk 

anorganik dengan pupuk trikokompos 

berpengaruh nyata terhadap komponen 

pertumbuhan yaitu tinggi tanaman dan 

jumlah daun. Perlakuan terbaik diperoleh 

pada kombinasi perlakuan 50% 
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Rekomendasi pupuk anorganik + 

Trichokompos 20 t.ha-1 (R2). Hal ini 

menunjukkan bahwa pada pengurangan 

dosis pupuk anorganik (N-P-K-ZA) 

sebesar 50% dari rekomendasi dan 

penambahan pupuk Trichokompos 20 t.ha-

1  memberikan hasil tertinggi dibandingkan 

perlakuan R0, R1, R3, R4 maupun R5.  

Pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman sangat dipengaruhi oleh 

ketersediaan unsur hara dalam tanah 

terutama nitrogen. Nitrogen diperlukan 

oleh tanaman untuk melakukan proses 

metabolisme terutama pada fase vegetatif. 

Pupuk kompos merupakan pupuk organik 

yang mengandung unsur makro dan unsur 

mikro yang berperan dalam meningkatkan 

porositas tanah sehingga memberi ruang 

tumbuh yang optimal bagi mikroba tanah 

seperti Trichoderma sehingga dengan 

penambahan Trichoderma, mampu 

berperan meningkatkan serapan unsur 

nitrogen melalui aktivitas Trichoderma 

sehingga dapat meningkatkan tinggi 

tanaman dan jumlah daun bawang merah. 

Menurut Yogaswara et al. (2020) 

Trichoderma dapat berperan sebagai plant 

growth promoting fungi sehingga mampu 

meningkatkan pertumbuhan tanaman. Sani 

et al. (2020)  juga melaporkan bahwa 

aplikasi bersama trichoderma dan biochar 

dengan setengah dosis N-P-K 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

tanaman serta dapat mengurangi 50% 

penggunaan pupuk anorganik N-P-K-ZA  

Pengurangan dosis pupuk N-P-K-ZA 

sebesar 50% dari rekomendasi dengan 

penambahan pupuk Trichokompos sebesar 

20 t.ha-1  memberikan hasil tertinggi 

terhadap jumlah anakan, bobot segar dan 

bobot kering eskip bawang merah (Tabel 

2). Hal ini menunjukkan bahwa 

pengurangan pupuk N-P-K-ZA sebesar 

50% dari rekomendasi dengan 

penambahan pupuk Trichokompos sebesar 

20 t.ha-1  sudah mampu menyediakan 

unsur hara yang seimbang seperti nitrogen, 

kalium, fosfor dan ZA untuk pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman. Menurut 

Istina (2016), nitrogen merupakan salah 

satu unsur makro yang dibutuhkan 

tanaman terutama pada fase pertumbuhan 

vegetatif yang dapat meningkatkan jumlah 

anakan karena nitrogen merupakan bahan 

dasar utama pembentukan protein, kalium 

mempunyai peranan penting sebagai 

activator enzim dalam metabolisme 

tanaman seperti sintesis protein dan 

karbohidrat serta translokasi fotosintas ke 

seluruh bagian tanaman. Selanjutnya  

menurut Irawan et al (2016) unsur fosfor 

berkontribusi besar dalam penimbunan 

bahan kering sehingga bobot kering 

tanaman meningkat, sedangkan unsur ZA  

selain berperan dalam meningkatkan 

pertumbuhan vegetatif juga untuk 
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meningkatkan kualitas hasil terutama 

aroma dan  rasa pada umbi bawang merah. 

Peningkatan bobot kering eskip 

dipengaruhi oleh peningkatan jumlah 

daun. Menurut Buntoro et al (2014) daun 

merupakan tempat proses fotosintesis yang 

menghasilkan fotosintat untuk 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Semakin banyak daun yang dihasilkan 

diartikan bahwa cahaya   yang dapat 

ditangkap semakin banyak sehingga proses 

fotosintesis meningkat dan fotosintas yang 

dihasilkan juga meningkat. Peningkatan 

bobot kering menunjukkan meningkatnya 

biomassa, hal ini berkaitan dengan 

metabolisme tanaman seperti proses 

fotosintesis yang berlangsung pada kondisi 

yang lebih baik karena semakin tinggi laju 

fotosintesis maka biomassa yang 

dihasilkan juga akan semakin meningkat 

(Turjaman et al., 2003). 

 Peranan Trichoderma sp. termasuk 

mikroorganisme saprofit yang bertindak 

sebagai biodekomposer bahan organik 

yang mengandung serat, lignin, dan 

senyawa organik yang mengandung 

nitrogen dan karbon dari bahan organik 

(Soesanto et al., 2008). Spesies T. virens 

disamping sebagai organisme pengurai, 

dapat pula berfungsi sebagai agens hayati. 

T. virens sebagai agens hayati bekerja 

berdasarkan mekanisme antagonis yang 

dimilikinya. Purwantisari & Hastuti (2009) 

menyatakan bahwa Trichoderma sp. 

merupakan cendawaan parasit yang dapat 

menyerang dan mengambil nutrisi dari 

cendawan lain.  

 Biakan Trichoderma sp. dalam 

media aplikatif seperti dedak dapat 

diberikan ke area pertanaman dan berlaku 

sebagai biodekomposer, mendekomposisi 

limbah organik menjadi kompos yang 

bermutu serta dapat berlaku sebagai 

biofungisida (Harman et al., 2004). 

Trichoderma sp. dapat menghambat 

pertumbuhan beberapa jamur penyebab 

penyakit pada tanaman antara lain 

Rigidiforus lignosus, F. oxysporum, 

Rizoctonia solani, dan Sclerotium rolfsii. 

(Hardianti et al., 2014; Bukhari & 

Safridar,  2018). 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi kombinasi pengurangan 

dosis pupuk N-P-K-ZA sebesar 50% dari 

rekomendasi dengan penambahan pupuk 

Trichokompos sebesar 20 t.ha-1 

berpengaruh nyata terhadap komponen 

pertumbuhan tanaman yaitu tinggi 

tanaman dan jumlah daun masing-masing 

sebesar 26,89 cm dan 27,87 helai dan 

komponen hasil yaitu jumlah anakan, 

bobot segar tanaman dan bobot kering 

eskip umbi tanaman bawang merah 

Lembah Palu yakni masing-masing 

sebesar 6,37 umbi, 31,9 g dan 28,7g.  
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ABSTRACT 

The purpose of the study was to determine the effect of fruit solids position and on the speed 

of germination and germination of coconut seeds and to obtain seeds that germinate quickly 

with high germination. This research was carried out at the Experimental Garden of the 

Manado Palma Research Institute from August - October 2020. The seeds used were 35 years 

old superior Dalam Mapanget (DMT) coconut. This study used a randomized block design 

with 1 factor, namely the position of the solid fruit and, which consisted of 3 levels, namely, 

the base (P1), the middle (P2) and the tip (P3) with 9 replications. Each experimental unit 

used 8 grains so that the number of seeds used was 3 x 9 x 8 = 216 grains. The results 

showed that the seeds from the tip of the fruit bunches (P3) were the best at the average 

germination power and germination speed of 7.78 (97.25%) followed by seeds from the 

middle of the fruit bunches which was 7.33 (P3) which is (87.50%) and the lowest is the seed 

that comes from the base of the fruit bunch (P1) which is 6.44 (80.00%), as well as the 

highest average germination speed is the seed that comes from the tip of the fruit bunch. 

bunches (P3), which was 44.34 days after deder, followed by seeds from the middle of the 

bunch (46.14 DAS) and the lowest was seeds from the base of the bunch (P1), which was 

47.23 DAS, but there was no different treatment. significantly on the speed of germination 

and germination power but the treatment at the end of the fruit bunch position tends to be 

higher. 

Keywords: germination, germination speed, coconut, fruit position 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh posisi buah pada tandan terhadap 
kecepatan berkecambah dan daya berkecambah benih kelapa serta untuk memperoleh benih 
yang cepat berkecambah dengan daya kecambah yang tinggi. Penelitian ini dilaksanakan di 
Kebun Percobaan Balai Penelitian Tanaman Palma Manado dari bulan Agustus - Oktober 
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2020. Benih yang digunakan adalah jenis kelapa Dalam unggul Dalam Mapanget (DMT) 
umur 35 tahun. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok 1 faktor yaitu posisi 
buah padatan dan, yang terdiri atas 3 taraf yakni,  bagian pangkal (P1),  bagian tengah (P2) 
dan bagian ujung (P3) dengan 9 Ulangan. Setiap unit percobaan menggunakan 8 butir 
sehingga jumlah benih yang digunakan adalah 3 x 9 x 8 = 216 butir. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa benih yang berasal dari ujung tandan buah (P3) adalah yang terbaik 
pada rata-rata daya berkecambah dan kecepatan berkecambah yaitu 7,78 (97,25%) kemudian 
diikuti oleh benih yang berasal dari tengah tandan buah yaitu 7,33 (P2) yaitu  (87,50%) dan 
terendah adalah benih yang berasal dari pangkal tandan buah (P1) yaitu   6,44 (80,00%), 
demikian juga pada rata-rata kecepatan berkecambah yang tertinggi adalah  benih yang 
berasal dari ujung tandan (P3) yaitu 44,34 hari setelah deder kemudian dikuti oleh benih yang 
berasal dari tengah tandan (46,14 HSD) dan terendah adalah benih yang berasal dari pangkal 
tandan (P1) yaitu 47,23 HSD, tetapi tidak ada perlakuan yang berbeda nyata terhadap 
kecepatan berkecambah dan daya berkecambah tetapi perlakuan pada posisi buah ujung 
tandan cenderung lebih tinggi. 

Kata kunci: daya berkecambah, kecepatan berkecambah, kelapa, posisi buah 

 

PENDAHULUAN 

Kelapa (Cocos nucifera) adalah 

komoditas perkebunan yang mempunya 

peran penting dan strategis di Indonesia, 

baik dari segi sosial budaya, penyumbang 

devisa negara,sumber pendapatan petani 

dan sebagai lapangan kerja yang sangat 

potensial (Tarigans, 2005). Semua bagian 

dari akar sampai daun  kelapa dapat 

dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, 

baik sebagai sumber minyak nabati, bahan 

baku industri pangan, bangunan, farmasi, 

dan oleokimia (Tenda et al., 2016) 

sehingga tanaman kelapa dikenal dengan 

pohon kehidupan (tree of life). 

Tingkat kebutuhan dan permintaan 

pada tanaman kelapa akhir-akhir ini terus 

meningkat baik untuk konsumsi rumah 

tangga maupun untuk bahan 

industri.membuat pemerintah memberikan 

perhatian khusus untuk terus dilakukan 

pengembangan lauas areal maupun 

produktivitas. Masyarakat indonesia sudah 

lama mengenal dan memanfaatkan kelapa. 

Hal ini dapat dilihat dengan 

penyebarannya hampir diseluruh wilayah 

negara kita. Menurut data Dirjenbun, 

(2016) luas areal kelapa di Indonesia pada 

masing-masing daerah sentra 

pengembangan kelapa yaitu diSumatera 

sebesar 1.142.645 ha, Jawa 818.492 ha, 

Nusa Tenggara dan bali 272.089 ha, 

Kalimantan 201,904 ha, Sulawesi 775.467 

ha, Maluku dan Papua 375.002 ha, dan 

luas areal kelapa Indonesia pada tahun 

2017 yaitru sebesar 3.353.295 ha dengan 

jumlah produksi sekitar 2.743.190 

sedangkan produktivitasnya sebesar 1.097 

(Dirjenbun, 2019). 

Jumlah kebutuhan benih per 

tahunnya untuk perluasan areal dan 
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peremajaan kelapa mencapai 13.875.000 

sementara ketersediaan benih di 

Balitpalma yang tersebar terdapat di 

kebun-kebu percobaan hanya sekitar 

150.000 butir benih yang selanjutnya 

dijadikan bibit siap tanam setelah 

dilakukan persemaian dan seleksi benih 

maupun bibit dilapangan (Tenda dan 

Kumaunang, 2010), dan kebutuhan bibit 

ini sampai saat ini terus berlangsung dan 

semakin meningkat dan belum bisa 

terpenuhi.sebagai akibat pengembangan 

kelapa oleh masyarakat baik untuk 

pembukaan lahan perkebunan kelapa yang 

baru, peremajaan kelapa yang sudah tua, 

dan menganti tanaman-tanaman kelapa 

yang sudah rusak akibat serangan hama 

dan penyakit. Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut perlu ditunjang penyediaan bibit 

kelapa yang bermutu baik, siap ditanam 

dilapangan dan memiliki kriteria kecepatan 

kecambah yang serentak serta memiliki 

daya  kecambah yang tinggi (Nur & 

Miftahorrachman, 2012).  

Bahan tanaman atau bibit kelapa 

yang unggul dapat diperoleh dengan 

melalui beberapa tahapan yaitu dimulai 

dari penyediaan bahan tanaman, 

persemaian, pembibitan dan seleksi bibit 

(Allorerung et al. 2000). Pembibitan 

kelapa mempunyai peranan penting dalam 

keberhasilan pengembangan kelapa karena 

dapat menjadi indikator banyaknya 

produksi yang diperoleh. Dengan teknik 

pembibitan dan seleksi bibit yang baik 

produksi buah yang diinginkan dapat 

dicapai (Manaroinsong, Lumentut, & 

Maliangkay, 2004). 

Periode kritis yang sangat 

menentukan keberhasilan tanaman dalam 

mencapai pertumbuhan yang baik pada 

fase pembibitan adalah pertumbuhan awal 

bibit. Bibit yang bisa ditanam adalah : 

kecambah yang telah sempurna 

diferensiasi plumula dan radikulanya. Dan 

dikatakan sebagai kecambah normal jika 

pucuk dan akarnya dapat dibedakan 

dengan jelas (Astutik, Hulopi, & Zubaidi, 

2011). 

Benih merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan budidaya berbagai 

tanaman  pertanian, termasuk tanaman 

perkebunan. Sebagai bahan perbanyakan 

tanaman, benih harus memiliki mutu yang 

tinggi agar dapat menghasilkan tanaman 

yang tumbuh baik dan berproduksi tinggi 

(Hayati, Pian, & Syahril, 2011). Tingkat 

kematangan benih, ukuran benih, berat 

benih, kondisi persediaan makanan di 

dalam benih, embrio yang tidak sempurna 

merupakan faktor internal yang 

mempengaruhi perkecambahan benih 

(Ardian, 2008). Pada tanaman kelapa, 

petani melakukan pemanenan pada buah 

yang berumur 11 dan 12 bulan. Biasanya 

benih hasil panen ini yang dipergunakan 

petani sebagai sumber benih yang akan 

dibibitkan. Hasil benih yang bibitkan rata-
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rata memiliki daya kecambah 80% dan 

kecepatan kecambah yang lambat dan 

tidak seragam. 

Beberapa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa posisi buah dan 

tingkat kemasakan fisiologis benih 

berpengaruh positif terhadap kecepatan 

berkecambah dan daya berkecambah pada 

benih (viabilitas). Hasil penelitian 

Muhammad Nur dan Maliangkay, 2012 

menunjukkan bahwa posisi buah aren pada 

spikelet berpengaruh nyata pada kecepatan 

berkecambah dan sangat berpengaruh 

nyata pada daya berkecambah benih aren.  

Hasil penelitian Fadila, Syamsudin dan 

Rita (2016), menunjukkan bahwa benih 

kakao yang berasal dari bagian tengah 

buah menghasilkan viabilitas dan vigor 

benih terbaik. Hasil penelitian Sudrajat 

(2016), menunjukkan bahwa benih gelam 

yang berasal dari tangkai kedua dan ketiga 

memberikan daya berkecambah terbaik, 

masing-masing 984 kecambah/0,1 g dan 

809 kecambah/0,1 g.  

Hasil penelitian Sahroni et al., 

(2017), menunjukan kombinasi perlakuan 

perendaman dan letak po sisi biji 

memberikan pengaruh nyata terhadap 

persentase perkecambahan, tinggi tanaman 

dan berat kering, klorofil b dan klorofil 

total. Hasil penelitian Farida dan Umi 

(2012), menunjukkan bahwa biji sorgum 

yang berasal dari ujung malai lebih tinggi 

kualitas fisiologisnya darisapada biji yang 

berasal dari tengah dan pangkal malai.  

Sutardi dan Hendra. R (2009) yang 

menyatakan bahwa biji di bagian tengah 

buah memiliki ukuran yang lebih besar dan 

memiliki cadangan makanan yang lebih 

banyak, dan tidak sama dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Selvi dkk, (2014)  bahwa biji pada tengah 

menhasilkan berat kering yang lebih tinggi 

dan efektif dibandingkan biji yang berada 

di bagian ujung buah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

posisi buah pada tandan terhadap viabilitas 

benih serta untuk mendapatkan benih yang 

cepat berkecambah dan daya berkecambah 

yang tinggi. 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Kebun Percobaan Balai Penelitian 

Tanaman Palma Manado selama 3 bulan 

yaitu dari bulan Agustus - Oktober 2020. 

 

Alat dan Bahan 

 Bahan yang digunakan adalah 

benih yang digunakan adalah benih kelapa 

Dalam unggul Dalam Mapanget (DMT) 

umur 35 tahun dan bahan penunjang 

lainnya, sedangkan alat yang digunakan 

adalah parang, cangkul, skop, hand traktor, 

alat tulis menulis dan alat penunjang 

lainnya. 
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Metode Penelitian 

. Penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok 1 faktor yaitu 

posisi buah padatan dan, yang terdiri atas 3 

taraf yakni,  bagian pangkal (P1),  bagian 

tengah (P2) dan bagian ujung (P3) dengan 

9 Ulangan. Setiap unit percobaan 

menggunakan 8 butir sehingga jumlah 

benih yang digunakan adalah 3 x 9 x 8 = 

216 butir. 

 

Penyiapan Benih dan Seleksi Benih 

Adapun rangkaian persiapan benih 

kegiatan penelitian, yaitu survey dan 

tentukan pohon induk yang akan dipilih di 

kebun percobaan Mapanget Balitpalma dan 

selanjutnya dipanjat dan dipotong tandan 

buah yang telah matang secara fisiologis 

ditandai dengan warna kulit buah telah 

banyak yang berwarna kuning atau orange, 

dan coklat  dan diberi tanda dengan spidol 

supaya buah tidak bercampur buah pada 

pangkal, tengah dan ujung kemudian 

bagian dipisah-pisah dan diseleksi. Pada 

buah yang terlalu kecil atau keriput/cacat 

dikeluarkan kemudian disayat dan 

selanjutnya ditampung selama 2 minggu. 

Kemudian dideder pada tempat persemaian 

yang telah siap dengan jarak antar benih 5-

7 cm. 

 

Pemeliharaan pada Persemaian  

 Pemeliharaan dalam persemaian 

benih adalah penyiraman dan penyiangan 

gulma, penyiraman dilakukan setiap hari 

yang dilakukan pada pagi hari  atau sore 

hari (dikondisikan). 

 

Variabel Pengamatan 

Variabel-variabel yang diamati 

dalam penelitian ini adalah kecepatan 

berkecambah dan daya kecambah terdiri 

atas sebagai berikut ; 

 
a. Rata-rata hari berkecambah (GR) 
 
     GR =       (N1xH1) + (N2xH2) + …..+ (NkxHk)  
                                    N1+N2+…..+Nk  
 
b. Daya berkecambah   
 
    =       Jumlah Benih Berkecambah      x 100 %       
           Jumlah Benih diKecambahkan 

 
 Data hasil penelitian dianalisis 

menggunakan Analisis Sidik Ragam 

(ANOVA) pada taraf signifikansi 5%. 

Berdasarkan % KK (Koefisien 

Keragaman) yang diperoleh, uji lanjut 

yang digunakan adalah uji lanjut BNT 

pada taraf signifikansi 5% dengan dibantu 

alat statistik program STAR (Statistic Tool 

Agriculture Research).. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecepatan Berkecambah 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perlakuan posisi buah pada tandan 

tidak berpengaruh nyata terhadap 

kecepatan berkecambah akan tetapi 



 

16 
 

mempunyai kecenderungan lebih cepat 

pada perlakuan buah yang berasal dari 

ujung tandan dari perlakuan lainnya, baik 

pada perlakuan buah yang berasal dari 

tengah tandan maupun pada perlakuan 

buah yang berasal dari pangkan tandan. 

Kecepatan berkecambah (HSD) benih 

kelapa pada posisi buah pada tandan 

disajikan pada Tabel berikut : 

Tabel 1. Rata-rata kecepatan berkecambah 
benih kelapa pada perlakuan 
posisi buah pada tandan  Hari 
Setelah Deder (HSD) 

Perlakuan letak Buah pada 
Tandan 

Hari Setelah 
Deder  (HSD) 

Pangkal tandan  (P1) 

Tengan tandan  (P2) 

Ujung tandan   (P3) 

47,23 a 

46,14 a 

44,34 a 

Keterangan: angka yang diikuti oleh huruf 
yang tidak sama, berbeda nyata pada taraf  5%. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 

kecepatan kecambah tertinggi diperoleh 

pada perlakuan P3 (benih yang berasal dari 

buah ujung tandan ), yaitu 44,34 HSD 

tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap 

perlakuan lainnya, baik pada P1 (benih 

yang berasal dari buah pangkal tandan), 

yaitu 47,23 hari setelah deder, maupun 

pada perlakuan P2 (benih yang berasal dari 

buah tengah tandan), yaitu 46,14 hari 

setelah deder.  

 Terjadinya perbedaan kecepatan 

berkecambah pada perlakuan posisi buah 

pada tandan diduga dipengaruhi oleh 

tingkat kematangan  buah pada  tandan hal 

ini diduga disebabkan oleh tingkat 

kematangan fisiologis. Benih mencapai 

kemampuan tumbuh maksimumnya pada 

saat matang fisiologi. Benih yang matang 

fisiologis memiliki kemampuan tumbuh 

yang relatif lebih tinggi, sehingga 

menghasilkan tanaman yang lebih baik 

(Oktavia dan Miftahorrachman, 2012). 

Hasil penelitian Miftahorrachman dan 

Iqbal (2009) didapat bahwa benih pinang 

(Areca catechu L.) yang matang pada 

umur 12 bulan memiliki kecepatan 

berkecambah dan daya kecambah yang 

lebih baik dibandingkan dengan benih 

yang dipanen prematur berumur 8 dan 10 

bulan. Hasil penelitian pada 

perkecambahan Brucea javanica 

menunjukan bahwa semakin tua benih 

maka nilai awal kecambah semakin cepat 

(Setyowati & Utami, 2008). 

Pada percobaan penelitian ini 

hasilnya sama dengan hasil penelitian dari 

Setyowati (2009) menunjukkan bahwa 

benih Picrasma Javanica BI (Kayu Paek) 

yang matang memiliki daya kecambah dan 

respon pertumbuhan yang lebih baik 

dibandingkan dengan benih yang dipanen 

premature. 

Hasil penelitian yang sama yang 

diperoleh Darmawan et al (2014) 

menunjukkan bahwa tingkat kemasakan 

benih berpengaruh nyata terhadap kadar 

air, daya berkecambah benih, bobot 1000 
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butir, vigor, dan laju perkecambahan 

benih. Hasil penelitian yang sama juga 

diperoleh Wulananggraeni et al (2016) 

bahwa tingkat kemasakan dan genotif  

mentimun terdapat interaksi terhadap 

kualitas benih, seperti daya bekecambah, 

kecepatan berkecambah, bobot 1000 butir, 

bobot benih perbuah, kecepatan tumbuh, 

keserempakan tumbuh, dan berat kering 

kecambah normal. 

 

Daya Berkecambah  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perlakuan posisi buah pada tandan 

tidak berpengaruh nyata terhadap 

persentase daya kecambah.  Daya 

kecambah benih kelapa pada posisi buah 

pada tandan disajikan pada tabel berikut : 

Tabel  2. Rata-rata daya berkecambah 
benih kelapa pada perlakuan 
posisi buah pada tandan (%) 

Perlakuan letak Buah pada 
Tandan 

Rata-rata daya 
berkecambah 

(%) 

Pangkal tandan (P1) 

Tengan tandan (P2) 

Ujung tandan (P3) 

80,00 a 

87,50 a 

91,25 a 

Keterangan: angka yang diikuti oleh huruf 
yang tidak sama, berbeda nyata pada taraf uji 
signifikansi 5%. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-

rata daya berkecambah (%) tertinggi 

diperoleh pada perlakuan P3 (benih yang 

berasal dari buah ujung tandan ), yaitu 

91,25% tetapi tidak berpengaruh nyata 

terhadap perlakuan lainnya, baik pada P1 

(benih yang berasal dari buah pangkal 

tandan), yaitu 80,00 % maupun pada 

perlakuan P2 (benih yang berasal dari buah 

tengah tandan), yaitu 87,50 %.  

 Terjadinya perbedaan tersebut 

diduga disebabkan oleh pola penyerbukan 

tanaman Pola penyerbukan tanaman kelapa 

terdiri dari 4 kelompok, yaitu alogami 

sempurna, autogami langsung, autogami 

semi langsung, dan autogami tak langsung 

(Sangare , 1978; Novarianto dan Tulalo, 

2005). Novarianto dan Tulalo (2005) 

menyebutkan bahwa pada tanaman kelapa 

frekuensi penyerbukan sendiri atau silang 

bervariasi antara 75% - 95% atau 

penyimpangan 5% sampai 25%. 

Terjadinya penyerbukan silang pada 

tanaman kelapa akibat waktu terbukanya 

bunga jantan dan bunga betina tidak 

bersamaan. Menurut Chan dan Elevitch 

(2006), pematangan bunga jantan biasanya 

lengkap sebelum bunga betina reseptif, 

sehingga terjadi menyerbuk silang. Namun 

demikian polinasi dapat terjadi antar bunga 

pada spadix berikutnya pada pohon yang 

sama. 

Batugal (2005), menyebutkan 

bahwa pada umumnya kelapa Dalam 

karena  meskipun bunga jantan dan betina 

letaknya berdekatan dalam 1 rangkaian 

bunga, polennya telah terbuka/tumpah 

sebelum bunga betina siap untuk kawin, 
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sementara kelapa Genjah umumnya karena 

bunga jantan menumpahkan polennya 

dengan bebas sementara bunga betinanya 

sudah siap kawin sehingga mengakibatkan 

tingkat kemasakan fisiologi berbeda pula. 

 

 

 
Gambar 1a. Bunga jantan telah gugur sekitar 90 persen,               Gambar 2b. Nectar yang keluar dari stigma bunga yang  
                      sementara bunga betina belum reseptif                                        belum reseptif 

 

 

Kaida dan Zulkifli (1992) 

menyatakan bahwa fase pematangan 

fisiologi buah kelapa sama dengan kelapa 

sawit, dimana tidak bersamaan waktu 

masaknya, dimana yang matang lebih 

dahulu adalah bagian ujung (apical), 

diikuti oleh bagian tengah tandan 

(equatorial), dan berakhir dibagian bawah 

(basal). Hal ini mempunyai kesamaan 

tingkat respon terhadap posisi buah pada 

tandan Letak benih pada buah diketahui 

mempengaruhi vigor dan viabilitas benih 

didasarkan pada umur yang berhubungan 

erat dengan tingkat kemasakan fisiologis 

yang sangat mempengaruhi viabilitas 

benih. 

Pernyataan tersebut dipertegas oleh 

Ashworth, (2002) bahwa benih yang 

dipanen ketika masak fisiologis akan 

menunjukkan pertumbuhan dan produksi 

yang optimal sedangkan benih yang 

dipanen sebelum maupun sesudah masak 

fisiologis pertumbuhan dan produksinya 

tidak akan optimal. Hal ini dapat 

disebabkan karena benih tersebut belum 

sempurna (pada panen sebelum masak 

fisiologis) atau telah memasuki masa   

penuaan. 

Pendapat tersebut juga didukung 

oleh pendapat Kays, (1991) bahwa 

keberhasilan tumbuh benih selain 

ditentukan faktor intern kematangan pohon 
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induk (maturasi) yang erat hubungannya 

dengan umur, juga ditentukan oleh aspek 

kemasakan fisiologis benih yang 

ditentukan oleh kondisi struktur,bentuk, 

dan ukuran benih. 

Hal yang senada dikemukakan oleh 

Widyawati et al. (2009, cit. Shepard & 

Naylor, 1996) bahwa pada benih sorgum 

(Sorghum bicolor (L.) Moench) 

impermeabilitas kulit benih berkembang 

sesuai dengan kemasakan benih. Benih 

yang dipanen sebelum mencapai berat 

kering maksimum ternyata lebih permeable 

terhadap air. 

Pernyataan yang sejalan oleh 

Usman (2009) bahwa potensi tumbuh 

maksimum (%) pada benih aren dengan 

tingkat kemasakan M-3, M-4, dan M-5 

tanpa skarifikasi mempunyai nilai yang 

berbeda-beda. Benih dengan tingkat 

kemasakan M-3 mempunyai potensi 

tumbuh maksimum yang paling tinggi 

31,7% dibandingkan dengan M-4 (25,0%), 

dan M-5 (28,3%). Hal ini menunjukkan 

bahwa benih dengan tingkat kemasakan 

M-3 mempunyai potensi tumbuh yang baik 

ketika tidak dilakukan skarifikasi pada 

kulit benih. 

Hasil penelitian yang sejalan oleh Iremiren 

et al (2007), bahwa ukuran biji kakao dan 

letak posisi biji dalam buah kakao 

mempengaruhi kecepatan berkecambah, 

persentase perkecambahan serta 

pertumbuhan dari kecambah tersebut, 

dimana biji yang berada pada bagian 

posterior memiliki viabilitas yang lebih 

rendah. 

Hasil penelitian yang sama oleh 

Wcaksana dan Sumeru (2018), bahwa 

benih oyong yang berasal dari bagian 

ujung dan tengah memiliki pengaruh 

terhadap ukuran benih, bobot 100 butir, 

jumlah benih dan uji mutu fisiologis 

seperti uji daya kecambah, vigor, 

kecepatan tumbuh dan keserempakan 

tumbuh lebih baik jika dibandingkan 

dengan benih yang berasal dari bagian 

pangkal. Hasil penelitian perlakuan posisi 

buah pada tandan sejalan dengan hasil 

penelitian yang diperoleh 

Manambuang,P.Alfred, (2020) bahwa 

benih kelapa yang berumur 12 bulan lebih 

cepat berkecambah dan mempunyai daya 

berkecambah tertinggi disbanding dengan 

benih kelapa yang berumur 11 bulan. 

 

KESIMPULAN 

Perlakuan posisi buah pada tandan 

yang terbaik adalah pada perlakuan benih 

yang berasal dari buah dengan posisi ujung 

tandan kemudian diikuti oleh benih yang 

berasal  dari buah pada tengah tandan baik 

pada kecepatan berkecambah maupun daya 

berkecambah namun tidak berpengaruh 

nyata akan tetapi ada kecenderungan kedua 

perlakuan ini lebih baik karna diatas 85% 

pada daya berkecambah sehingga 
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disarankan dalam usaha budidaya kelapa 

supaya menggunakan benih yang berasal 

dari posisi buah bagian ujung dan tengah 

tandan. 

SARAN 

Untuk melihat pengaruh lebih nyata 

dan mendapatkan informasi yang lebih 

akurat terkait pengaruh posisi buah pada 

tandan terhadap viabilitas benih maka 

disarankan perlu dilakukan penelitian 

lanjutan yang lebih menyeluruh yaitu 

pengaruh posisi buah dan tandan terhadap 

viabilitas benih kelapa Dalam dan kelapa 

Genjah sebagai bahan informasi dalam 

usaha budidaya dan pengembangan kelapa 

di Indonesia. 
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KEANEKARAGAMAN SERANGGA TANAH PADA LAHAN SAYURAN DI KOTA 

TOMOHON 

 

 
Diversity Of Soil Insects On Vegetable Land In Tomohon City 

 

 

Tairas W. Robert ; Watung F. Jackson ; Montong Vivi 
 

ABSTRAK 

Keanekaragaman merupakan salah satu indikator kestabilan suatu komunitas.   Salah satu 
sumber daya yang berperan dalam komunitas adalah serangga permukaan tanah. Serangga 
sebagai salah satu komponen keanekaragaman hayati memiliki peranan penting dalam jaring 
makanan yaitu, sebagai herbivor, karnivor, dan detrivor. Di wilayah Kota Tomohon 
merupakan sumber penghasil sayuran yang potensial dan memiliki keanekaragaman hayati 
yang tinggi dan belum banyak dikaji seperti serangga tanah pada tanaman sayuran. ada 
beberapa parameter yang dapat diukur untuk mengetahui keadaan suatu ekosistem, misalnya 
dengan melihat nilai keanekaragaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
keragaman serangga tanah dengan teknik pitfall trap pada lahan sayuran di Kota 
Tomohon. Pengambilan sampel serangga tanah dilakukan di tiga sentra produksi tanaman 
sayuran di kota Tomohon Sulawesi Utara dengan menggunakan metode perangkap jebak 
(pitfall trap). Perangkap dipasang sebanyak 10 titik secara acak dan menyebar pada tiap 
sentra produksi tanaman sayuran Perangkap jebakan dipasang selama 2 hari dan dilakukan 
pengulangan sebanyak 3 kali. Serangga yang terkumpul disortasi dan diidentifikasi serta 
dihitung jumlahnya untuk mendapatkan nilai indeks keragaman dengan menggunakan 
formula dari Shannon- Wiener Hasil penelitian ditemukan 8 Ordo yang terdiri dari 18 Famili 
jenis serangga meliputi decomposer (4 familli), detrivor (2 famili), predator (7 famili), 
herbivore (5 famili) Indeks Keragaman (H’) berkisar 0.630 – 2.786 dengan katagori 
keanekaragaman rendah sampai sedang dan nilai Indeks dominansi berkisar 0.125 – 0.710 
dengan katagori dominansi yang rendah. 
 

Kata kunci: Keragaman serangga, Serangga tanah 

 

PENDAHULUAN 

Serangga tanah adalah salah satu 

kelompok yang sering diabaikan padahal 

kehidupan kelompok serangga tanah ini 

memiliki hubungan yang   sangat 

bergantung pada situasi lingkungan 

sekeliling tempat hidup. Serangga tanah 

memiliki potensi yang tidak ternilai 

terutama dalam membantu perombakan 

bahan organik tanah, juga menjadi salah 

satu penyeimbang lingkungan. Beberapa 

diantaranya serangga tanah bisa sebagai 
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indikator tingkat kesuburan suatu tanah 

atau kondisi suatu tanah. (Rachmasari, 

dkk 2016). Keanekaragaman hayati 

didefinisikan sebagai kemampuan hidup 

dan pergantian antara organisme hidup 

dari   semua   sumber   kehidupan.   Hal   

ini   dapat dipelajari pada berbagai 

tingkatan, termasuk keanekaragaman 

dalam spesies   maupun antar spesies 

dalam ekosistem. Pada tingkat tertinggi, 

keanekaragaman hayati dapat untuk 

melihat semua spesies yang berbeda di 

seluruh bumi. Pada skala yang lebih kecil, 

keanekaragaman hayati dipelajari dalam 

ekosistem tertentu dengan 

mengidentifikasi organisme tertentu yang 

hidup di dalamnya (UNESCO 2010). 

Keanekaragaman hayati, termasuk 

jumlah, kelimpahan, dan komposisi jenis 

genotype, populasi, spesies, fungsional 

spesies, komunitas dan landskap, sangat 

mempengaruhi penyediaan layanan 

ekosistem. (Chapin et al. 1996). Price 

(1997), menyatakan bahwa keragaman 

organisme di daerah tropis lebih tinggi dari 

pada di daerah sub tropis hal ini 

disebabkan daerah tropis memiliki 

kekayaan jenis dan kemerataan jenis. 

Biomonitoring memiliki tujuan 

utama menggunakan organisme hidup 

dalam suatu ekosistem untuk memantau 

dampak gangguan terhadap pengelolaan 

suatu ekosistem. Misalnya untuk 

menunjukkan bahwa gangguan berupa 

infestasi bahan kimia pada tanah terhadap 

keanekaragaman hayati dalam suatu 

agrosistem yang berakibat pada penurunan 

produktivitas. Serangga termasuk taksa 

yang dapat digunakan sebagai indikator 

suatu agroekosistem karena memiliki 

amplitudo yang sempit terhadap perubahan 

iklim mikro. Untuk itu dengan meneliti 

keanekaragaman serangga tanah, 

keanekaragaman serangga yang memiliki 

peranan yang berbeda dapat diekplorasi 

(Rubiana dan Meilin, 2016), Usaha tani di 

bidang tanaman sayuran yang berada di 

kota Tomohon umumnya menggunakan 

bahan kimia seperti pupuk buatan yaitu 

Nitrogen, fosfat, kalium dan sering 

menggunakan pestisida dalam melakukan 

pengendalian hama dan penyakit pada 

tanaman sayuran, akibatnya produktivitas 

menurun bahkan dapat menyebabkan 

kegagalan panen. Untuk dapat lebih 

memahami proses-proses   yang   terjadi   

berkenaan dengan penurunan 

produktivitas, diperlukan berbagai 

penelitian mengenai dampak residu 

pestisida terhadap keanekaragaman hayati. 

Salah satu indikator penting yang dapat 

digunakan adalah serangga tanah karena 

serangga cukup sensitif terhadap 

perubahan habitat disekitarnya.  

Dari penelitian ini diharapkan 

dengan mengetahui keanekaragaman 

serangga permukaan tanah yang terdapat di 
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Kota Tomohon, maka dapat juga diketahui 

faktor yang membedakan jenis serangga 

permukaan tanah di lahan tanaman sayuran 

dan untuk inventarisasi keanekaragaman 

serangga permukaan tanah   yang selama 

ini belum diteliti di kawasan tersebut. 

BAHAN DAN METODE 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Pengambilan sampel serangga 

tanah pada lahan tanaman sayuran 

dilaksanakan pada 3 kelurahan/desa yaitu 

Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara, 

Matani dan Kamasi Kecamatan Tomohon 

Tengah yang memiliki lahan tanaman 

sayuran di kota Tomohon. Identifikasi 

serangga dilakukan di Laboratorium 

Proteksi Tanaman Jurusan Hama dan 

Penyakit Tumbuhan Fakutas Pertanian 

Universitas Sam Ratulangi Manado. 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan 

April sampai dengan bulan Juli 2021. 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lahan sayuran, 

alkohol 70%, air sabun, alat yang 

digunakan antara lain adalah alat jebakan 

serangga yaitu Pitfall trap /gelas plastic, 

penutup plastic, kayu tegakan, pisau, 

cangkul, kompas, wadah plastic kecil, kuas 

kecil, label, mikroskop, telikonter, kamera, 

buku harian dan alat tulis menulis. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan terdiri atas 

data primer dan data sekunder. Proses 

pengumpulan data primer melalui 

pengukuran langsung di lapangan seperti 

penangkapan serangga, Proses 

pengumpulan data sekunder melalui 

informasi yang telah tersedia dari data 

profil lokasi penelitian seperti data letak 

dan luas,  dan sejarah pengelolaan lahan 

 

Pelaksanaan Penelitian 

Masing-masing wilayah atau sentra 

produksi sayuran dan bunga terdiri dari 

3 desa, setiap desa ditentukan lokasi 

lahan sayuran. Jumlah lokasi sebagai 

tempat pengambilan serangga tanah di 

Kota Tomohon terdiri dari 10 titik 

tempat pengambilan sampel kemudian 

selama 2 hari dikumpulkan serangga 

tanah yang masuk perangkap (pitfall trap) 

dan di lakukan pengulangan sebanyak 3 

kali. Setiap lokasi pengaambilan sampel 

digunakan kompas atau GPS (Global 

Positioning System), sehingga dapat 

diketahui posisi serangga tanah yang 

ditemukan di Kota Tomohon. 
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Pengamatan 

Pengamatan makroskopis untuk 

mendapatkan data awal mengenai 

serangga yang hidup pada beberapa jenis 

tanaman inang data pendukung dalam 

identifikasi. 

Pada pengamatan mikroskopis 

untuk mengetahui jenis serangga tanah 

yang ada pada lahan sayuran pada 

wilayah pengambilan sampel. 

Selanjutnya dilakukan identifikasi 

serangga tersebut untuk memastikan 

apakah setiap jenis serangga tanah yang 

hidup pada lahan tanaman sayuran. 

 

Analisis data 

Mendiskripsikan ciri-ciri serangga tanah : 

Ciri-ciri morfologi serangga tanah yang 

telah diperoleh dicocokkan sampai tingkat 

famili dengan buku dan web kunci 

identifikasi antara lain : Borror dkk. 

(2005), dan Bug Guide.net 2021 

Indeks Keragaman Shannon-Wiener : 

Data populasi setiap jenis serangga 

yang diperoleh hasil penelitian diolah 

secara deskriptif kuantitatif dan untuk 

menghitung indeks keragaman 

menggunakan rumus sebagai berikut 

(Soegianto, 1994). 

 

 

 

Besarnya nilai H’ didefinisikan sebagai 

berikut : 

H’ < 1 = keanekaragaman rendah  

H’ 1-3 = keanekaragaman sedang  

H’ > 3 = keanekaragaman tinggi 

Untuk menghitung nilai Indeks 

dominansi dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut 

(Odum 1994) 

               C = ∑( �� )2 

Keterangan Rumus : 

C = Dominansi 

ni = Jumlah total individu dari suatu 

jenis N = Total individu dari seluruh 

jenis 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Serangga Tanah yang ditemukan dan 

Peranannya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

identifikasi pada lokasi lahan tanaman 

sayuran di Kelurahan Matani, Kamasi 

Kecamatan Tomohon Tengah dan 

Kelurahan Kakaskasen Kecamatan 

Tomohon Utara, Kota Tomohon. 
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Tabel 1. Jenis Serangga yang ditemukan 
pada Lahan Tanaman Terong  (Solanum 

melongena L) Di Kelurahan Matani. 
Ordo Family Peranan Populasi 

 

Collembola 
Hypogastruridae Dekomposer 5837 

Isotomidae Dekomposer 672 

Sminthuridae Dekomposer 131 

Entomobrydae Dekomposer 382 

Coleoptera Carabidae Predator 8 

Hymenoptera Formicidae Predator 104 

Orthoptera 
Grylidae Herbivor 3 

Acrididae Herbivor 1 

   N=7138 

 

Tabel 1. Menunjukkan hasil 

penelitian Jenis Serangga yang ditemukan 

pada Lahan Tanaman Terong (Solanum 

melongena L). Di Kelurahan Matani, 

terdapat 4 ordo yang terdiri dari 8 familli, 

ordo Collembola memiliki jumlah 

populasi yang lebih banyak dibandingkan 

dengan ordo Coleoptera, Hymenoptera, 

Orthoptera dan jumlah populasi dari 

semua ordo yang ditemukan sebanyak 

7138 ekor Peranan dari ordo Collembola 

sebagai dekomposer sangat dominan 

dengan persentasi 98,37% sedangkan 

predator 1,57% dan herbivore 0,06% 

(Gambar 1).  

Lahan Tanaman Terong Desa Matani 

 

 
                                                Dekomposer   
                                                                                                                                                                       Predator 
                                               Herbivor 

 

Gambar 1. Diagram serangga tanah 
berdasarkan peranannya Pada LahanTanaman 
Terong Kelurahan Matani 

Tabel 2. Jenis serangga yang ditemukan 
pada Lahan Tanaman Bayam (Spinacia 

oleracea L) Di Kelurahan Matani. 
Ordo Family Peranan Populasi 

 

Collembola 
Hypogastruridae Dekomposer 9990 

Isotomidae Dekomposer 1110 

Sminthuridae Dekomposer 242 

Entomobrydae Dekomposer 550 

Coleoptera Carabidae Predator 12 

 Scolytidae Predator 2 

Hymenoptera Formicidae Predator 32 

Orthoptera Grylidae Herbivor 6 

   N = 
11.944 

 

Tabel 2. Menunjukkan hasil 

penelitian Jenis serangga yang 

ditemukan pada Lahan Tanaman Bayam 

(Spinacia oleracea L) Di Kelurahan 

Matani, terdapat 4 ordo dengan 8 famili, 

ordo Collembola memiliki jumlah 

populasi yang lebih banyak dibandingkan 

dengan ordo Coleoptera, Hymenoptera, 

Orthoptera dan jumlah populasi dari 

semua ordo yang ditemukan sebanyak 

11,944 ekor Peranan dari ordo 

Collembola sebagai dekomposer sangat 

dominan dengan persentasi 99,57% 

sedangkan predator 0,38% dan herbivor 

0,05% (Gambar 2). 

Lahan Tanaman Bayam di Kelurahan Matani 
 

 Dekomposer  
 Predator 
 Herbivor  

 
 
 
Gambar 2. Diagram serangga tanah 
berdasarkan peranannya Pada Lahan 
Tanaman Bayam Kelurahan Matani 
 

1,57 0,06

98,37

0,05
% 0,38

% 

99,57
% 
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Tabel 3. Jenis serangga yang ditemukan 
pada Lahan Tanaman Caisin (Brassica 

juncea L) Di Kelurahan Kakaskasen 
Ordo Family Peranan Populasi 

 

Collembola 
Hypogastruridae Dekomposer 396 

Isotomidae Dekomposer 172 

Sminthuridae Dekomposer 28 

 

Coleoptera 
Scarabidae Predator 1 

Staphylinidae Predator 3 

Tenebrionidae Predator 7 

Hymenoptera Formicidae Predator 49 

Orthoptera Grylidae Herbivor 2 

Hemiptera Aphididae Herbivor 4 

Isopoda - Detrivor 3 

   N=665 

 

Tabel 3. Menunjukkan Jenis 

serangga yang ditemukan pada Lahan 

Tanaman Caisin (Brassica juncea L) Di 

Kelurahan Kakaskasen, terdapat   6 ordo 

yang terdiri dari 10 familli, ordo 

Collembola memiliki jumlah populasi 

yang lebih banyak dibandingkan dengan 

ordo Coleoptera, Hymenoptera, 

Hemiptera, Isopoda, Orthoptera dan 

jumlah populasi dari semua ordo yang 

ditemukan sebanyak 665 ekor. Peranan 

dari ordo Collembola sebagai dekomposer 

sangat dominan dengan persentasi 89,63% 

sedangkan predator 9,02%, herbivor 

0,90% dan detrivor 0,15% (Gambar 3). 

Lahan Tanaman Caisin di Kelurahan 
Kakaskasen 

 

         Dekomposer  
           Predator  
           Herbivor  
           Detrivor 
 

 

Gambar 3. Diagram serangga tanah 
berdasarkan peranannya Pada Lahan 
Tanaman Caisin Kelurahan Kakaskasen 
 
Tabel 4. Jenis serangga yang ditemukan 
pada Lahan Tanaman Pak Coy (Brassica rap 

L) Di Kelurahan Kakaskasen 
Ordo Family Peranan Populasi 

 

Collembola 
Hypogastruridae Dekomposer 2498 

Isotomidae Dekomposer 1103 

Sminthuridae Dekomposer 21 

Coleoptera Carabidae Predator 7 

Dermaptera Foficulidae Predator 3 

Hymenoptera Formicidae Predator 18 

 Geridae Herbivor 8 

Orthoptera Grylidae Herbivor 1 

 Tetrigidae Herbivor 2 

 Grykotalpidae Herbivor 2 

   N=3663 

 

Tabel 4. Menunjukkan hasil 

penelitian Jenis serangga yang ditemukan 

pada Lahan Tanaman Pak Coy (Brassica 

rap L) Di Kelurahan Kakaskasen, terdapat 

5 ordo yang terdiri dari 10 familli, ordo 

Collembola memiliki jumlah populasi 

yang lebih banyak dibandingkan dengan 

ordo Coleoptera, Hymenoptera, 

Dermaptera, Orthoptera dan jumlah 

populasi dari semua ordo yang 

ditemukan sebanyak 3663 ekor Peranan 

dari ordo Collembola sebagai 

dekomposer sangat dominan dengan 

persentasi 98,88% sedangkan predator 

0,38% dan herbivor 0,74% (Gambar 4). 

 
 
 
 
 
 

0,90% 
9,02% 

0,15% 

89,63% 



 

 

29  

Lahan Tanaman Pak Coy di Kelurahan 
Kakaskasen 
 
 
 
                                              Dekomposer  
                                                                                                                                                                  Predator 
                                              Herbivor 
 
 
 
Gambar 4. Diagram serangga tanah 
berdasarkan peranannya Pada Lahan 
Tanaman Pak Coy Kelurahan Kakaskasen 
 
Tabel 5. Jenis serangga yang ditemukan 
pada Lahan Tanaman Kubis (Brassica 

oleraceae L) Di Kelurahan Kamasi 
Ordo Family Peranan Populasi 

 

Collembola 
Hypogastruridae Dekomposer 11 

Isotomidae Dekomposer 18 

Sminthuridae Dekomposer 4 

Coleoptera Scarabidae Predator 13 

Hymenoptera Formicidae Predator 53 

Orthoptera Grylidae Herbivora 16 

Aranea Lycosidae Predator 8 

Acarina - - 7 

Diptera - Dekomposer 7 

   N=122 

 

Tabel 5. Menunjukan hasil penelitian 

Jenis serangga yang ditemukan pada 

Lahan Tanaman Kubis (Brassica 

oleraceae L.) Di Kelurahan Kamasi, 

terdapat 7 ordo yang terdiri dari 9 familli, 

ordo Hymenoptera Famili Formicidae 

memilikki jumlah populasi yang lebih 

banyak dibandingkan dengan ordo 

Coleoptera, Collembola, Diptera, 

Orthoptera dan jumlah populasi dari 

semua ordo yang ditemukan sebanyak 

122 ekor Peranan dari ordo 

Hymenoptera famili Formicidae sebagai 

predator sangat dominan dengan 

persentasi 54,10%% sedangkan 

dekomposer 32,79% dan herbivor 13,11% 

(Gambar 5). 

Lahan Tanaman Kubis di Kelurahan 
Kamasi 
 

                                                    Dekomposer  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Predator 
                                                             Herbivor 
 
 
 
 
Gambar 5. Diagram serangga tanah 
berdasarkan peranannya Pada Lahan 
Tanaman Kubis Kelurahan Kamasi 
 
Tabel 6. Jenis serangga yang ditemukan 
pada Lahan Tanaman Labu Siam   
(Sechium edule) Di Kelurahan Kamasi 

Ordo Family Peranan Populasi 

 

Collembola 
Hypogastruridae Dekomposer 118 

Isotomidae Dekomposer 116 

Sminthuridae Dekomposer 46 

Coleoptera Scarabidae Predator 31 

Dermaptera Forfeiculidae Predator 23 

Hymenoptera Formicidae Predator 50 

Orthoptera Grylidae Herbivora 8 

   N=392 

 
Tabel 6. Menunjukkan hasil 

penelitian Jenis serangga yang 

ditemukan pada Lahan Tanaman Labu 

Siam (Sechium edule) Di Kelurahan 

Kamasi, terdapat 6 ordo yang terdiri dari 

8 familli, ordo Collembola memiliki 

jumlah populasi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan ordo Coleoptera, 

Hymenoptera, Dermaptera, Orthoptera 

dan jumlah populasi dari semua ordo 

yang ditemukan sebanyak 392 ekor 

0,74% 

0,38% 

98,88% 

13,11
% 32,79

% 

54,10
% 
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Peranan dari ordo Collembola sebagai 

dekomposer sangat dominan dengan 

persentasi 71,43% sedangkan predator 

25,51% dan herbivor 3.06% (Gambar 4). 

 
Lahan Tanaman Labu Siam di Kelurahan 
Kamasi 
 
 
                                                Dekomposer 
                                                Predator 
                                               Herbivor 
 
 
 
Gambar 6. Diagram serangga tanah 
berdasarkan peranannya Pada Lahan 
Tanaman Labu Siam Kelurahan Kamasi 
 
Berdasarkan hasil penelitian Jenis 

serangga yang ditemukan pada Kelurahan 

Matani, Kamasi dan Kakaskasen Kota 

Tomohon bahwa jenis serangga dari ordo 

Colembolla memiliki jumlah populasi 

yang dominan pada lahan pertanaman 

sayur sayuran. Organisme yang sering 

dijumpai banyak berasosiasi dengan tanah 

dan tanaman pada agroekosistem di 

antaranya adalah kelompok Collembola 

dan jenis-jenis arthropoda lainnya. 

Greenslade et al., (2002) menyatakan 

bahwa Collembola umumnya dikenal 

sebagai organisme yang hidup di tanah dan 

memiliki peran penting sebagai perombak 

bahan organik tanah. Dalam ekosistem 

pertanian Collembola terdapat dalam 

jumlah yang melimpah. Collembola pada 

ekosistem pertanian merupakan pakan 

alternatif bagi berbagai jenis predator 

Sebagai mangsa atau pakan alternatif bagi 

predator, Collembola memberi kontribusi 

dalam menjaga keberlangsungan hidup 

predator yang menjadi musuh alami 

berbagai jenis hama. Indriyati dan 

Wibowo, (2008), menyatakan bahwa 

Colembola bukan  hanya berperan sebagai 

organisme pengurai, tetapi sebagai buffer 

(penyangga) untuk mempertahankan 

kehadiran predator. Berdasarkan hasil 

penelitian kehadiran predator pada lahan 

sayuran persentasinya sangat sedikit. 

Widrializa, (2016) menambahkan bahwa 

kelimpahan Colembola dipengaruhi oleh 

jumlah serasah, C-total, N-total, dan curah 

hujan. 

Keanekaragaman Serangga pada Lahan 
Tanaman Sayuran 
 
Hasil analisis keanekaragaman jenis 

serangga yang ditemukan pada lahan  

sayuran dapat dilihat pada Tabel 7. 

 
Tabel 7. Jumlah Ordo, jumlah Famili, Nilai 
Indeks Keanekaragaman, Nilai Indeks 
Dominansi Serangga Pada lahan Tanaman 
Sayuran 

Keterangan 
Lahan Tanaman Sayuran 

A B C D E F 

Jumlah Ordo 4 4 6 5 5 5 

Jumlah 

Famili 

8 8 10 10 7 7 

H’ 0,71 0,63 1,12 2,79 1,79 1,18 

C 0,68 0,71 0,45 0,56 0,24 0,22 

Keterangan : A= Terong; B=Bayam; C=Caisin; 
D=Pak Coy; E=Kubis; F=Labu Siam H’= Indeks 
Keragaman Shannon Wiener; C=Indeks Dominan 
 

3,06
% 

 

71,43
% 
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Tabel 7, menunjukkan bahwa pada 

lahan sayuran dari tanaman terong, 

tanaman bayam, tanaman caisin, tanaman 

pak coy, tanaman kubis, dan tanaman labu 

siam berdasarkan hasil perhitungan Nilai 

Indeks Keanekaragaman (H’) berkisar 

0,630 sampai dengan 2,786 dengan 

katagori keanekaragaman rendah sampai 

sedang dan Nilai Indeks Dominasi 

berkisar 0,215 sampai dengan 0,710 

dengan dominansi rendah. Suatu 

komunitas dikatakan mempunyai 

keanekaragaman jenis tingkat tinggi jika 

komunitas itu disusun oleh banyak spesies 

(jenis) dengan kelimpahan spesies yang 

sama atau hampir sama. Sebaliknya suatu 

komunitas dikatakan memiliki tingkat 

keanekaragaman jenis yang rendah 

apabila tersusun atas sedikit spesies yang 

dominan (Soegianto, 1994). Aplikasi 

pestisida juga mempengaruhi 

keanekaragaman serangga (Wanger, 2010 

dalam Setiani dkk, 2010). Berdasarkan 

hasil wawancara dengan petani yang 

mengelolah tanaman sayuran menyatakan 

bahwa penggunaan pestisida berupa 

Insektisida, Fungisida dan Herbisida 

secara rutin dilakukan aplikasi agar 

supaya budidaya tanaman sayuran tetap 

memiliki kualitas yang baik. 

 

KESIMPULAN 

Keanekaragaman serangga tanah pada 

lahan sayuran di Kota Tomohon 

ditemukan 8 Ordo yang terdiri dari 18 

Famili yaitu dari decomposer (4 familli), 

detrivor (2 famili), predator (6 famili), 

herbivore (6 famili), dengan Indeks 

Keragaman (H’) berkisar 0.630 – 2.786 

dengan katagori keanekaragaman rendah 

sampai sedang dan nilai Indeks dominansi 

berkisar 0.125 – 0.710 dengan katagori 

dominansi yang rendah. 
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PERKECAMBAHAN BIJI AKWAI (Drymis beccariana) DENGAN STRATIFIKASI   
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ABSTRACT  

Akwai (Drimys beccariana) is a medicinal plant used by the Hattam’s (Manokwari, West 

Papua) as a tonic. Propagation of the Akwai plant experiences long periods of germination 

due to morphophysiological dormancy. This study was aimed to investigate: (1) seed 

viability, (2) imbibition and (3) to assess the stratification and gibberellin treatments in 

improving germination of the akwai seed. Seed viability evaluation was done by using TTC 

1%. The germination experiments used completely randomized design with 6 replications. 

The study was conducted by observing the germination of akwai seeds with stratification at 

16°C for 10 days (S0), 20 days (S1), 30 days (S2), and 40 days (S3), and applying a 

concentration of gibberellin 0 ppm, 25 ppm, 50 ppm, 75 ppm and 100 ppm. The results of the 

seed viability test showed that 60% of the akwai seeds were in viable condition. Through the 

imbibition test, water absorption by seeds known to occur after germination for 4 to 8 hours. 

The results showed that the seed of akwai cannot germinate at stratified treatment and may 

germinate in the control treatment and administration of gibberellin. 
 

Keywords: Akwai, Drimys beccariana, seed germination, gibberellin. 

ABSTRAK 

Akwai (Drimys beccariana) adalah tanaman obat yang digunakan oleh Hattam (Manokwari, 
Papua Barat) sebagai tonik. Perbanyakan tanaman Akwai mengalami periode perkecambahan 
yang lama karena dormansi morfofisiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) 
viabilitas benih, (2) imbibisi dan (3) mengkaji stratifikasi dan perlakuan giberelin dalam 
meningkatkan daya berkecambah benih akwai. Evaluasi viabilitas benih dilakukan dengan 
menggunakan TTC 1%. Percobaan perkecambahan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
dengan 6 ulangan. Penelitian dilakukan dengan mengamati perkecambahan biji akwai dengan 
stratifikasi pada suhu 16°C selama 10 hari (S0), 20 hari (S1), 30 hari (S2), dan 40 hari (S3), 
serta pemberian konsentrasi giberelin 0 ppm, 25 ppm, 50 ppm, 75 ppm dan 100 ppm. Hasil 
uji viabilitas benih menunjukkan bahwa 60% benih akwai dalam kondisi viabel. Melalui uji 
imbibisi, penyerapan air oleh biji diketahui terjadi setelah perkecambahan selama 4 sampai 8 
jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benih akwai tidak dapat berkecambah pada 
perlakuan bertingkat dan dapat berkecambah pada perlakuan kontrol dan pemberian 
giberelin. 
 
Kata Kunci: Akwai, Drimys beccariana, perkecambahan, gibberellin 
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PENDAHULUAN 

Drimys beccariana (Akwai) 

termasuk dalam family winteraceae. 

Famili ini terdiri atas 8 genus dengan 

jumlah spesies kurang lebih 90 spesies 

yang tersebar di daerah tropis, subtropis 

Madagascar, South America, Mexico, 

Australia, New Caledonia dan New Guinea 

(Singh, 2010). Akwai terdapat di hutan 

primer atau sekunder dengan ketinggian 

920-2500 m di daerah kepala burung 

(Vink, 1970). Akwai merupakan tumbuhan 

obat yang tergolong dalam family 

Winteraceae yang digunakan oleh 

masyarakat dari suku Hattam sebagai 

tonik. Kulit kayu yang dikunyah atau 

dibuat dalam ramuan yang minum dapat 

memperkuat stamina dan menyediakan 

energi untuk perjalanan jarak jauh, seperti 

mengunjungi keluarga di desa-desa yang 

berbeda atau ibu kota Kabupaten 

Manokwari (Lense, 2012). Daun Akwai 

mengandung senyawa kimia aktif antara 

lain alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, 

dan senyawa fenolik yang menghambat 

pertumbuhan bakteri. Dari uji aktivitas 

antibakteri diketahui ekstrak daun Akwai 

mempunyai daya hambat sedang sampai 

kuat terhadap Escherecia coli dan Bacillus 

subtilis (Parubak, 2013). Masyarakat suku 

Moile di Kampung Mokwam 

memanfaatkan hasil rebusan kulit batang 

Akwai untuk mengobati penyakit malaria.  

Dewasa ini proses budidaya 

tumbuhan Akwai oleh masyarakat belum 

banyak dilakukan disebabkan oleh 

kurangnya informasi mengenai metode 

yang tepat dalam perbanyakan tanaman ini 

(Ullo, 2008). Salah satu metode 

perbanyakan tumbuhan adalah 

menggunakan biji. Berdasarkan Baskin & 

Baskin (2005), tumbuhan yang tergolong 

dalam famili Winteraceae membutuhkan 

waktu yang lama untuk berkecambah 

padahal produksi biji yang dihasilkan 

dalam jumlah besar dan tersedia setiap 

tahun. Hal tersebut disebabkan karena 

struktur biji mempunyai embrio yang 

belum berkembang dan mengalami 

dormansi morfofisiologis. Sehingga 

berdasarkan hal tersebut maka diduga biji 

Akwai mengalami dormansi. Menurut 

Bewley et al. (2013), dormansi biji dapat 

didefinisikan sebagai kegagalan sementara 

pada biji yang viabel untuk dapat 

berkecambah dibawah kondisi yang 

menguntungkan. Dormansi merupakan 

sifat yang telah dimiliki oleh banyak 

spesies selama evolusi melalui seleksi 

untuk kemampuan bertahan hidup pada 

lingkungan yang tidak menguntungkan, 

seperti panas, dingin dan kekeringan.  

Biji yang mengalami dormansi 

morfofisiologi memerlukan perlakuan 

pematahan dormansi agar dapat 

berkecambah. Salah satunya melalui 

perlakuan kombinasi suhu (panas dan 
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dingin) dalam beberapa minggu yang 

disebut metode stratifikasi (Finch-Savage 

& Leubner-Metzger, 2006). Biji Drimys 

brasiliensis diketahui dapat berkecambah 

setelah diberi perlakuan stratifikasi selama 

60 hari pada suhu 17 ºC dengan 

menggunakan subtrat kertas saring (Abreu 

et al., 2015). Biji Pseudowintera 

memerlukan lebih dari empat bulan untuk 

memulai berkecambah. Biji Pseudowintera 

memiliki embrio kecil dan belum 

berkembang sehingga untuk mengatasi 

keterlambatan atau faktor menghambat 

perkecambahan biji maka biji memerlukan 

suhu rendah sebagai pemicu 

perkecambahan (Burrows, 1995). 

Hormon giberelin juga diketahui 

dapat mematahkan dormansi biji yang 

memerlukan stratifikasi dengan suhu 

rendah. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat perkecambahan biji 

Strawberry (Arbutus unedo L.) mengalami 

peningkatan seiring dengan meningkatnya 

konsentrasi GA3 (300 sampai dengan 

1.200 ppm) yang diberikan pada biji 

(Demirsoy et al., 2010). Pengamatan 

struktur morfologis dan anatomis biji 

sangat membantu dalam penentuan 

penyebab dormansi biji. Selain itu untuk 

mengkaji kemampuan biji Akwai 

berkecambah dapat dilakukan evaluasi 

viabilitas biji dan tes imbibisi. 

Pemanfaatan tumbuhan akwai oleh 

masyarakat lokal terus menerus dilakukan 

tanpa memperhatikan upaya perbanyakan 

tumbuhan tersebut. Disamping itu manfaat 

tumbuhan akwai sebagai tumbuhan obat 

yang berkhasiat menyembuhkan beberapa 

penyakit telah diinformasikan secara luas 

sehingga permintaan akan tumbuhan 

tersebut semakin meningkat. Pesatnya 

pembangunan pemukiman, pembukaan 

lahan pertanian dan pembuatan sarana 

transportasi (jalan) di daerah pegunungan 

Arfak sebagai akibat terbentuknya 

Kabupaten Pemekaran turut serta 

mengancam keberadaan tumbuhan Akwai 

di alam. Selain itu pengetahuan akan 

perbanyakan tumbuhan Akwai baik secara 

generatif dan vegetatif belum banyak 

diketahui, sehingga melalui penelitian ini 

akan diketahui pengaruh stratifikasi dan 

pemberian giberelin dalam proses 

perkecambahan biji Akwai. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat   

Sampel biji Drimys beccariana 

didapatkan dari Kampung Syou Distrik 

Warmare Kabupaten Manokwari. 

Pengamatan perkecambahan biji dilakukan 

di Laboratorium Botani Jurusan Biologi 

FMIPA UNIPA Manokwari. 

 

Metode 

Penelitian ini dilakukan meliputi 

tahapan sebagai berikut : 
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1. Pengambilan sampel  

Buah Akwai dikoleksi dari pohon 

Akwai yang terbaik di hutan primer yaitu 

dengan membandingkan pohon tersebut 

dengan pohon disekelilingnya. Pohon 

tersebut harus cukup tua dan 

pertumbuhannya baik. Buah yang dipetik 

adalah buah yang telah matang yang 

ditandai dengan buah yang  berwarna 

hitam sehingga didapat biji yang 

mempunyai daya kecambah tinggi. Buah 

yang diambil dimasukkan dalam wadah 

plastik dan diberi label. Selanjutnya buah 

kemudian dikering anginkan.  

2. Viabilitas Biji  

       Viabilitas biji akwai diuji 

menggunakan triphenyl tetrazolium 

chloride (TTC) dengan teknik pewarnaan. 

Dalam tes ini digunakan 25 biji yang 

masing-masing dipotong membujur 

sepanjang sumbu longitudinal kemudian 

diinkubasi selama 48 jam dalam larutan 

TTC 1% dan dalam keadaan gelap. Bagian 

tersebut kemudian diamati dibawah 

mikroskop (Yildiztugay et al., 2012). 

3. Tes Imbibisi 

       Biji akwai sebanyak 50 biji 

ditimbang dengan ketelitian 0,0001. 

Masing-masing biji dibagi dalam 5 

kelompok yang menjadi 5 ulangan. Setiap 

sampel biji ditempatkan pada tisu basah 

dalam cawan petri. Biji kemudian diambil 

dan ditimbang setiap interval 1 jam selama 

8 jam (Varela and Albornoz, 2013). 

Dengan demikian persentase peningkatan 

massa biji setelah penyerapan air dihitung 

sebagai massa akhir - massa awal / massa 

awal dikalikan 100%.  

4. Perkecambahan biji 

(a) Stratifikasi 

 Starifikasi dilakukan pada suhu 16 
oC yang diinkubasi selama 10 hari (S0), 20 

hari (S1), 30 hari (S2) dan 40 hari (S3) 

dalam media pasir. Selanjutnya biji 

dikecambahkan pada suhu ruang  dalam 

cawan petri yang diberi kapas sebagai 

media.  

(b) Pemberian hormon Giberelin 

     Biji yang diuji diletakkan pada cawan 

petri selanjutnya diberikan hormon GA3 

dengan konsentrasi 0 ppm, 25 ppm, 50 ppm, 

75 ppm dan 100 ppm masing-masing 

sebanyak 10 ml dan direndam selama 48 

jam (Chien et al., 2011). Kemudian biji 

dikecambahkan dalam cawan petri dengan 

media kapas.   

 

Analisa Data 

      Data kuantitatif yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah persentase biji 

berkecambah, laju perkecambahan dan 

berat basah biji. Data tersebut dianalisis 

menggunakan Anova yang dilanjutkan 

dengan DMRT pada taraf kepercayaan 95 

%. Data kualitatif berupa viabilitas biji. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Hasil pengujian viabilitas 

menunjukkan 60% biji akwai dalam 

kondisi viabel. Perubahan warna 

memperlihatkan biji yang viabel yang 

ditandai dengan warna merah pada embrio 

dan endosperm (Gambar 1 a & b) dan biji 

non-viabel yang ditandai dengan warna 

hitam atau putih pada endosperm (Gambar 

1 c dan d). 

 

 

 

 

Gambar 1. Biji Akwai diinkubasi dalam 
larutan TTC 1%  selama 48 jam. Biji yang 
viabel (a & b) Biji non-viabel (c & d) 
 

Tes imbibisi memperlihatkan 

bahwa biji akwai mengalami peningkatan 

massa biji mulai 4 jam hingga 8 jam. Rata-

rata peningkatan per jamnya 2% dari berat 

awal (Gambar 2). Adanya peningkatan 

massa ini menunjukkan adanya air yang 

diserap oleh biji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik persen pertambahan 
massa biji selama 8 jam imbibisi 

 

Perkecambahan biji Akwai pada 

penelitian ini relatif memerlukan waktu 

yang lama yakni 154 hari (5 bulan). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak ada 

biji akwai  yang berkecambah pada semua 

perlakuan stratifikasi. Biji akwai dapat 

berkecambah pada perlakuan kontrol, 

pemberian giberelin (GA3) dengan 

konsentrasi 0 ppm, 25 ppm, 50 ppm, 75 

ppm dan 100 ppm (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Pengaruh stratifikasi dan giberelin 
terhadap persentase perkecambahan biji 
Akwai 

Perlakuan Persentase 
Perkecambahan (%) 

Kontrol (tanpa GA) 

S010 hari dalam pasir suhu 16 oC 

S1 20 hari dalam pasir suhu 16 oC 

S2 30 hari dalam pasir suhu 16 oC 

S3 40 hari dalam pasir suhu 16 oC 

GA3  25 ppm 

GA3  50 ppm 

GA3  75 ppm 

GA3  100 ppm 

21a 

0b 

0b 

0b 

0b 

20a 

20a 

24a 

20a 

 

Diskusi 

Tetrazolium adalah tes cepat untuk 

memperkirakan kemampuan biji 

berkecambah berdasarkan perubahan 

warna jaringan biji yang hidup dengan 

larutan 2,3,5 triphenyl tetrazolium klorida, 

sehingga mencerminkan tingkat aktivitas 

dari sistem enzim dehydrogenase yang 

berkaitan erat dengan respirasi (Filho,  

2015). Hasil penelitian ini menunjukkan 

a b c d 

Waktu pengamatan (jam) 

Peningkatan 

Massa (%) 
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40 % biji Akwai dalam kondisi tidak 

viabel. Hal tersebut menerangkan biji tidak 

viabel berpotensi menghasilkan kecambah 

yang abnormal. Hal ini didukung oleh 

laporan Clemente et al., (2012) 

menunjukkan hasil rata-rata 

perkecambahan biji kopi tidak berbeda 

nyata dengan hasil uji tetrazoliumnya. Biji 

kopi yang tidak viabel menghasilkan 

kecambah kopi abnormal dengan akar 

primer tidak sempurna dan hipokotil 

pendek dan tebal.  

Tes imbibisi biji Akwai 

menunjukkan adanya air yang diserap oleh 

biji. Masuknya air ke dalam sel-sel biji 

kering menandakan proses perkecambahan 

dimulai. Penyerapan air tersebut 

ditunjukkan dalam tiga fase yaitu Fase I: 

penyerapan yang sangat cepat diawal, Fase 

II: penyerapan air yang konstan dan Fase 

III: penyerapan air kedua bersama dengan 

awal pertumbuhan biji (Bewley, 1997). 

Lev dan Blahovec (2017) melaporkan 

proses imbibisi pada biji Triticum aestivum 

L. dibagi menjadi dua tahap. Tahap 

pertama abrupt imbibition terdiri dari 

proses pertumbuhan embrio yang 

berlangsung sekitar satu jam. Tahap kedua 

disebut imbibisi utama berupa ekspansi 

spasial yang disebabkan oleh imbibisi 

bagian lain dari biji. Kedua tahapan 

tersebut ditandai dengan pertambahan 

ukuran biji awal (pembengkakan). Pada 

penelitian tidak terlihat terjadinya 

pembangkakan pada biji Akwai meskipun 

terjadi peningkatan massa. Namun 

demikian peningkatan massa biji sebanyak 

2 % menunjukkan tes imbibisi diduga 

belum memasuki tahap imbibisi utama. 

Hal demikian dapat terjadi akibat adanya 

struktur kulit biji yang membatasi 

penyerapan air dari luar biji. 

Hasil analisis statistik 

menunjukkan terdapat perbedaan nyata 

antara perlakuan stratifikasi dan pemberian 

giberelin. Pemberian giberalin dapat 

meningkatkan persentase perkecambahan. 

Meski demikian pada masing-masing 

kosentrasi pemberian giberelin yang 

berbeda tidak menunjukkan adanya beda 

nyata perlakuan dibandingkan dengan 

kontrol. Kemungkinan konsentrasi 

giberelin yang digunakan untuk uji coba 

bukan merupakan konsentrasi yang 

optimal untuk meningkatkan persen 

perkecambahan biji Akawai. Penelitian 

Chetouani, et al (2017) menunjukkan 

perlakuan imbibisi selama 24 jam dengan 

giberelin (AG3 50 ppm dan 100 ppm) pada 

biji Thymus satureioides memperlihatkan 

persentase perkecambahan biji meningkat 

secara statistik mengikuti perlakuan 

kosentrasi GA3 yang diberikan. 

Peningkatan presentase perkecambahan 

sebesar 27% dan 23% dibandingkan 

dengan kontrol. 

Gagalnya biji berkecambah dapat 

disebabkan karena biji mengalami 
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kematian atau biji hidup tetapi tidak aktif. 

Untuk dapat berkecambah dan tumbuh, biji 

harus memenuhi tiga syarat yaitu: harus 

dalam keadaan viabel, tidak sedang 

dorman dan persyaratan lingkungan untuk 

perkecambahan terpelihara. Persyaratan 

kondisi lingkungan yang tidak tepat diduga 

menjadi hal yang mempengaruhi perlakuan 

stratifikasi tidak dapat mempercepat 

perkecambahan biji akwai. Menurut 

Baskin & Baskin (2014) biji yang 

mengalami dormansi morfofisiologi 

dikategorikan dalam 2 kategori yaitu: (1) 

sederhana yakni embrio tumbuh pada ≥15 

° C,dan (2) komplek: embrio tumbuh pada 

stratifikasi dingin (sekitar 0-10° C). Biji 

yang mengalami dormansi morfofisiologi 

sederhana ditandai dengan embrionya 

dapat bertumbuh setelah diberikan 

perlakuan suhu  panas dan pemberian 

giberelin. Pada penelitian ini menunjukkan 

perlakuan pemberian giberelin dan kontrol 

dapat memicu perkecambahan biji akwai. 

Sehingga diduga biji akway mengalami 

morfofisiologi yang sederhana. Suhu ruang 

yang digunakan untuk perlakuan kontrol 

dapat menjadi penyebab biji akwai 

berkecambah. Menurut Spyroglou and 

Radoglou (2017) perlakuan  stratifikasi 

suhu panas dapat meningkatkan 

perkecambahan biji Phillyrea latifolia 

dengan suhu optimal perkecambahan 

dalam ruang pertumbuhan adalah 15-20 

°C. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil uji viabilitas benih menunjukkan 

bahwa 60% benih akwai dalam kondisi 

viabel. Dan melalui uji imbibisi diketahui 

bahwa benih mampu menyerap air. Biji 

akwai tidak dapat berkecambah pada 

perlakuan stratifikasi. Biji Akwai dapat 

berkecambah pada perlakuan kontrol dan 

pemberian giberelin dengan persentase 

perkecambahan tertinggi 24%. 

 

Saran 

Perlu adanya penelitian lanjutan yang 

mengkaji tentang kadar hormon giberelin 

dalam biji akway dan pengaruhnya 

terhadap perkembangan embrio. 
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ABSTRACT   

This study aims to obtain seeds that germinate quickly and have high germination. The 

research was conducted at the Green House of the Palma Research Institute for four months, 

starting November - December 2020. The seeds used were Situmbaga accession seeds of 

North Sumatra which came from the fruit on the spikelet and the middle of the fruit bunches 

planted in the KP. Kayuwatu Balitpalma is 15 years old. The research was conducted in the 

form of a 2-factor randomized block design experiment consisting of 2 factors, namely the 

level of heating temperature which consisted of 3 levels, namely 50 oC (A1), 60 oC, and 70 oC 

and control (A0), then the second factor was the heating time factor. which consists of 3 

levels, namely, 10 minutes (B1), 15 minutes (B2), and 20 minutes (B3) with 3 replications. 

Each experimental unit uses 25 seeds so that there are 36 experimental units, the number of 

seeds used is 4x3x3x25 = 750 seeds. The results showed that heating at 60 0C for 10 minutes 

(A2B1) was the highest at an average germination rate of 24.33 (97.32%), and significantly 

different from all other treatments except for heating at 60 oC for 15 minutes. (A2B2), namely 

of 21.67 (86.68%), while at the speed of germination, all temperature heating treatments 

were significantly different from those without heating (A0B0) except for the heating 

treatment at 50 oC for 10 minutes (A1B1) ie 47.50 HSD. 

 

Keywords: agronomy, sprouts, heating, performance 

 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan benih yang cepat berkecambah dan daya 
berkecambah yang tinggi. Penelitian dilakukan di Green House Balai Penelitian Tanaman 
Palma selama empat bulan, dimulai Nopember - Deseemer 2020. Benih yang digunakan 
adalah benih aksesi Situmbaga Sumatera Utara yang berasal dari buah pada spikelet dan 
tengah tandan buahyang ditanam di KP. Kayuwatu Balitpalma dengan umur 15 tahun. 
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Penelitian dilakukan dalam bentuk percobaan Rancangan Acak Kelompok 2 faktor yang 
terdiriatas 2 faktor, yaitu tingkat pemanasan suhu yang terdiri atas 3 taraf yaitu 50 oC (A1), 
60 oC, dan 70 oC dan kontrol (A0), kemudian factor kedua yaitu faktor lama pemansan yang 
terdiri atas 3 taraf yaitu, 10 menit (B1), 15 menit (B2), dan 20 menit (B3)  dengan 3 ulangan. 
Setiap unit percobaan menggunakan 25 butir benih sehingga terdapat 36 unit percobaan, 
jumlah benih yang digunakan 4x3x3x25 = 750 butir benih. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pemanasan suhu 60 0C selama 10 menit (A2B1) adalah yang tertinggi pada rata-rata 
daya berkecambah yaitu 24,33 (97,32%), dan berbeda nyata dengan semua perlakuan lainnya 
kecuali pada pemanasan suhu 60 oC selama 15 menit (A2B2) yaitu sebesar 21,67 (86,68%), 
sedangkan pada kecepatan berkecambah, semua perlakuan pemanasan suhu berbeda nyata 
dengan yang tanpa pemanasan (A0B0) kecuali pada perlakuan pemanasan suhu 50 oC selama 
10 menit (A1B1) yaitu 47,50 HSD. 
 

Kata kunci: agronomi, kecambah,  pemanasan, performa  

 

 
PENDAHULUAN 

Tanaman aren  (Arenga pinnata 

MERR) adalah tanaman perkebunan yang 

hampir semua bagiannya dapat 

dimanfaatkan oleh manusia dan bernilai 

ekonomis, misalnya: akar (untuk obat 

tradisional), daun muda atau janur (untuk 

pembungkus atau pengganti kertas rokok 

yang disebut dengan kawung) batang 

(untuk berbagai macam peralatan dan 

bangunan) dan sebagai tanaman konservasi 

untuk lahan-lahan kritis (Fahmi, 2011). 

Tanaman aren mempunyai d aya adaptasi 

tumbuh yang luas mulai dari dataran 

rendah sampai pada dataran tinggi, yaitu 

1500 meter diatas permukaan laut, namun 

untuk tumbuh optimal tanaman aren harus 

berada pada ketinggian 500-800 meter dari 

permukaan laut dengan curah hujan 

minimum 1200 mm  per tahun,  memiliki 

perakaran yang sangat kuat yang bisa 

dimanfaatkan untuk konservasi lahan dan 

hasil produksinya bernilai ekonomis 

Tanaman aren secara ekologi berfungsi 

mendukung habitat dari jenis fauna 

tertentu sekaligus mendukung program 

konservasi tanah dan air (Rozen, 2016). 

Tanaman aren ini sangat potensial 

dijadikan penyangga pangan dan 

penyangga bahan industri karena 

mempunyai daya adaptasi  tumbuh yang 

luas sehingga tanaman aren ini dapat 

ditemukan hampir diseluruh daerah di 

Indonesia. Tanaman aren dapat tumbuh 

pada berbagai agroklimat, mulai dari 

dataran rendah  sampai ketinggian 1.400 m 

di atas permukaan laut (Effendi, 2009 ; 

Ditjenbun 2004).   

Indonesia adalah negara yang 

memiliki sumberdaya lahan yang luas 

untuk pengembangan komoditas pertanian. 

Dari luas daratan 188,20 juta ha yang 
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terdiri atas 148 juta ha lahan kering dan 

40,20 juta lahan basah memungkinkan 

untuk pengusahaan berbagai tanaman 

termasuk tanaman penghasil biofuel seperti 

bioethanol.  Lahan yang cocok dan 

tersedia  untuk tanama n bioenergy cukup 

luas, yaitu sekitar 22,4 juta ha, yang terdiri 

atas 7,1 juta ha untuk tanaman semusim 

dan 15,3 juta ha untuk tanaman tahunan  

(Mulyani dan Las, 2008)  . Beberapa 

tanaman yang potensial menurut 

Sumaryono (2006) sebagai penghasil 

biofuel adalah kelapa sawit, kelapa, jarak 

pagar, ubi kayu, ubi jalar, tebu, 

sorgum,aren, nipah, dan lontar. Sesuai 

dengan kebutuhan nasional telah 

dicanangkan 6,40 juta ha selama 2005-

2015 untuk ditanam tanaman penghasil 

biofuel. Potensi etanol yang berasal dari 

nira aren dapat mencapai 20.160 liter 

/ha/tahun, dan apabila dihitung dari luasan 

yang ada hanya 50 %  yang berproduksi, 

maka tanaman aren berperan menyumbang 

etanol sebesar 610 juta liter/tahun 

(Allorerung, 2007). 

Tanaman aren ini layak untuk 

diusahakan dan dikembangkan karena 

produksi nira yang tinggi, hasil produksi 

cukup tinggi sedangkan biaya kurang 

(ekonomis), di segi lain sangat cocok 

dijadikan tanaman konservasi air dan tanah 

serta tanaman aren ini  menghasilkan 

biomas diatas tanah dan dalam tanah yang 

sangat besar sehingga berperan penting 

dalam siklus CO2 (Syakir dan Effendi, 

2010). 

Hasil utama dari tanaman aren 

adalah nira yang dapat diolah menjadi 

gula, seperti gula batau, gula semut, dan 

gula cair, selain itu nira juga diolah 

menjadi bioethanol. Produksi nira/pohon 

rata-rata pada tingkat petani sekitar 10 liter 

per hari dengan kadar gula 11-12%. 

Produksi nira tersebut masih bisa 

ditingkatkan apabila usaha budidaya 

tanaman aren dilakukan dengan benar dan 

tepat. Daya adaptasi yang luas dan nilai 

ekonomis yang tinggi serta berbagai 

manfaat dan keunggulan yang dimilikinya 

maka tanaman aren sangat potensial untuk 

dikembangkan di Indonesia. Namun, 

Lempang (2012) menjelaskan bahwa 

tanaman ini kurang mendapat perhatian 

untuk dikembangkan secara sungguh-

sungguh oleh berbagai pihak. Padahal 

permintaan produk-produk yang dihasilkan 

tanaman ini, baik untuk kebutuhan ekspor 

maupun kebutuhan dalam negeri tetap 

diperlukan. 

Permasalahan dalam  

pengembangan tanaman aren antara lain 

adalah benih memiliki masa dormansi 

yang lama sehingga menjadi kendala 

dalam pengadaan bibit untuk budidaya 

aren (Hartawan, 2016). Benih yang 

memiliki kulit yang cukup keras dapat 

menghambat proses imbibisi sehingga 

benih tersebut mengalami dormansi fisik. 
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untuk itu diperlukan upaya untuk 

meningkatkan pertumbuhan tanaman kenaf 

dengan memacu viabilitas benih 

denganperlakuan pematahan dormansi 

(Menurut Rahayu, 2015). Kulit benih aren 

juga tebal dari ketidakseimbangan oleh 

senyawa peransang dan senyawa 

penghambat sehingga masa dormansi 

menjadi panjang (Purba et al, 2014). Buah 

aren termasuk buah buni yang berbiji tiga. 

Ketika masih muda biji aren berwarna 

jernih dan liat, setelah tua menjadi hitam 

dan endosperemnya sangat keras. Diduga 

hal ini menjadi penyebab benih aren sukar 

dan lama berkecambah (Burkill, 1935; 

Purseglove,1972; Chairani dan Subronto, 

1998). Hasil penelitian terdahulu 

melaporkan bahwa benih aren sangat sukar 

berkecambah, waktu yang dibutuhkan 4 – 

6 bulan dan sangat beragam yakni 10 – 

65% (Hadipoetyanti dan Luntungan, 1988; 

Maskar, Allorerung, dan Mahmud, 1994). 

Dormansi benih dapat disebabkan oleh 

embrio dan kulit benih (Bewley dan Black, 

1985; Copeland dan McDonald, 1985). 

Dikemukakan pula bahwa bila penyebab 

terjadinya dormansi adalah embrio benih, 

maka dapat disebut dormansi fisiologi, 

sedangkan bila penyebabnya kulit benih 

disebut dormansi fisik (Copeland dan 

McDonald, 1985). Benih aren yang 

disemai dan yang tidak menggunakan 

perlakuan khusus pematahan dormansi 

mengakibatkan waktu perkecambahan 

benih tidak serentak dan waktu yang 

dibutuhkan untuk perkecambahan benih 

sangat lama (Farida, 2016). Benih aren 

mempunyai masa dormansi benih yang 

bervariasi antara 1-12 bulan yang 

disebabkan oleh tingkat kematangan 

embrio benih yang belum sempurna dan 

faktor genetik tanaman aren (Marsiwi, 

2012).   

 Permasalahan lainnya pada usaha 

pengembangan tanaman aren yaitu pada 

umumnya aren belum dibudidayakan 

secara massal. Petani masih mengandalkan 

tanaman yang tumbuh secara alami, 

dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan 

tanaman, mengingat umur panennya cukup 

panjang yaitu sekitar 7-12 tahun 

(Manaroinsong et al., 2006). 

Dormansi benih adalah  kondisi 

saat benih hidup tidak berkecambah 

sampai batas waktu diakhir suatu 

pengamatan walaupun lingkungan 

mendukungnya secara optimum untuk 

berkecambah (Ilyas, 2012). Dormansi 

benih juga bisa diakibatkan adanya 

impermeabilitas kulit terhadap air dan gas 

serta tingkat kematangan embrio yang 

belum sempurna (Ariyanti et al, 2017). 

Waktu dormansi benih dapat dipersingkat 

dengan berbagai perlakuan fisik, kimia dan 

biologi (Natawijaya dan Sunarya, 2018). 

Benih aren yang berkualitas adalah 

benih yang cepat berkecambah dan daya 

berkecambah yang tinggi. Jika masa 
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dormansi benih dapat dipersingkat maka 

akan mampu mendukung penyediaan bibit 

dalam waktu singkat dan jumlah yang 

cukup (Rahmania et al, 2019). Dormansi 

benih jika tidak dapat diatasi dengan baik 

maka akan mencegah terjadinya 

perkecambahan dilapangan, mengacaukan 

jadwal tanam, memperpanjang waktu 

berkecambah,dan melahirkaan maasalah 

untuk interpretasi dalam pengujian benih 

(Widajati et al, 2013). Perlakuan 

pematahan dormansi diterapkan pada 

benih yang mempunyai tingkat kesulitan 

tinggi untuk berkecambah. 

Perlakuan pematahan dormansi 

dapat dilakukan dengan berbagai metode 

yaitu perendaman dalam air, pengikisan 

kulit, perlakauan zat kimia, penyimpanan 

dalam kondisi lembab dengan suhu dingin 

dan hangat yang disebut stratifikasi 

(Widajati et al, 2013). Pematahan 

dormansi benih aren dapat juga dilakukan 

dengan perlakuan kejut suhu, berbagai 

tingkat suhu oven dan media semai. 

Marthen et al., (2013) melaporkan benih 

yang dicelupkan ke dalam air panas 60°C 

selama 4 menit dilanjukan dengan 

perendaman air dingin selama 12 jam 

dapat menghasilkan persentase 

perkecambahan mencapai 100%.. 

Sehubungan dengan itu maka perlu 

dilakukan penelitian simulasi suhu 

terhadap viabibilitas benih aren untuk 

menperoleh metode pematahan dormansi 

benih yang lebih efektif untuk 

mendapatkan benih yang cepat 

berkecambah d an dalam jumlah yang 

banyak. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan di Green 

House Balai Penelitian Tanaman Palma 

selama empat bulan, dimulai September - 

Desember 2020.  

 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah 

parang, tangga kayu, alat tulis menulis, 

alat siram benih dipersemaian, skop, 

timbangan analitik, oven, camera, dan alat 

penunjang lainnya, sedangkan bahan 

yangdigunakan dalam penelitian adalah 

benih aren, benih yang digunakan adalah 

benih aksesi Situmbaga Sumatera Utara 

yang berasal dari buah pada spikelet dan 

tandan tengah  buah yang ditanam di KP. 

Kayuwatu Balitpalma dengan umur 15 

tahun. Selain benih, bahan lainnya yang 

digunakan adalah karung, kantong plastik, 

tali rapiah, papan dan balok kayu, media 

arang sekam dan bahan penunjang lainnya,  

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam bentuk 

percobaan Rancangan Acak Kelompok 2 

faktor yang terdiriatas 2 faktor, yaitu 
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tingkat pemanasan suhu yang terdiri atas 3 

taraf yaitu 50 oC (A1), 60 oC, dan 70 oC 

dan kontrol (A0), kemudian faktor kedua 

yaitu faktor lama pemansan yang terdiri 

atas 3 taraf yaitu, 10 menit (B1), 15 menit 

(B2), dan 20 menit (B3)  dengan 3 

ulangan. Setiap unit percobaan  

menggunakan 25 butir benih sehingga 

terdapat 36 unit percobaan, jumlah benih 

yang digunakan 4x3x3x25 = 750 butir 

benih.  

 

Penyiapan Benih dan Seleksi Benih 

  Adapun rangkaian pelaksanaan 

kegiatan penelitian, yaitu survey dan 

tentukan pohon induk yang akan dipilih di 

kebun percobaan Kayuwatu Balitpalma 

dan selanjutnya dipanjat dan dipotong 

tandan buah yang telah matang secara 

fisiologis ditandai dengan warna kulit buah 

telah banyak yang berwarna kuning atau 

orange yang terdapat pada tandan ketiga 

dari atas, kemudian bagian spikelet dan 

buah pada tandan dipilih dan dipotong 

menjadi 3 bagian yakni buah pada pangkal 

spikelet, buah ditengah spikelet dan buah 

yang terdapat pada ujung spikelet, 

selanjutnya diperam dalam karung sampai 

betul-betul masak kemudian buah bijinya 

diseleksi yang ukuran besar, seragam  dan 

mengkilap warna hitam, selanjutnya 

dibersihkan kulit dan lendir arinya 

kemudian direndam  dalam baskom  

selama 1 bulan, (sampai keadaan air 

rendaman benih jernih/bersih dari kotaran 

biji baru dilap terus diberi perlakuan pada 

simulasi suhu oven yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

 

Persiapan Media Semai 

Media perkecambahan yang 

digunakan adalah arang sekam yang sudah 

disiapkan sebelumnya, kemudian didesain 

denah percobaan dipersemaian 

menggunakan tali rapiah, selanjutnya 

dilakukan penyiraman air pada media pada 

bak kecambah sampai keadaan macak-

macak. Bak kecambah yang digunakan 

sebagai wadah  mempunyai panjang 2,5 m, 

lebar 1 m, dan tinggi 25 cm. 

 

Pendederan/penyemaian benih 

 Setelah benih dan media semai 

siap, selanjutnya benih aren dideder 

dengan jarak antar benih sekitar 3 cm 

dengan kedalaman lobang deder sekitar3-4 

cm. 

 

Pemeliharaan Media Perkecambahan 

Benih  

Adapun pemeliharaan yang 

dilakukan yaitu penyiraman (dikondisikan) 

selanjutnya dilakukan pengamatan 

perkecambahan benih setiap minggu 

selama 4 bulan. 

 

Variabel Pengamatan 

Variabel-variabel yang diamati 

dalam penelitian ini adalah kecepatan 
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berkecambahn dan daya kecambah terdiri 

atas sebagai berikut (Sutopo,2002). 

 
a. Rata-rata hari berkecambah (GR) 
 
     GR =       (N1xH1) + (N2xH2) + …..+ (NkxHk)   

                        N1+N2+…..+Nk 

b. Daya berkecambah  = Jumlah Benih Berkecambah  x 100 % 
                                 Jumlah Benih diKecambahkan 

 
 Data hasil penelitian dianalisis 

menggunakan Analisis Sidik Ragam 

(ANOVA) pada taraf signifikansi 5%. Dan 

jika terdapat  perlakuan yang berpengaruh 

maka dialkukan uji lanjut BNT pada taraf 

signifikansi 5% dengan dibantu alat 

statistik program STAR (Statistic Tool 

Agriculture Research). 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecepatan Berkecambah 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perlakuan simulasi suhu 

berpengaruh nyata terhadap kecepatan 

berkecambah benih aren. Pengaruh 

perlakuan simulasi suhu terhadap 

kecepatan  berkecambah benih aren (hari 

setelah deder) disajikan pada tabel berikut 

: 

 

 

 

 

Tabel 1. Rata-rata kecepatan berkecambah 
benih aren pada perlakuan simulasi suhu 
Hari Setelah Deder (HSD) 

Perlakuan simulasi suhu Hari Setelah 
Deder  (HSD) 

  A0B0 (Tanpa pemansan ) 

A1B1 ( Suhu 50 0C selama 10 menit ) 

A1B2 ( Suhu 50 0C selama 15 menit ) 

A1B3( Suhu 50 0C selama 20 menit ) 

A2B1( Suhu 60 0C selama 10 menit ) 

A2B2 ( Suhu 60 0C selama 15 menit ) 

A2B3 ( Suhu 60 0C selama 20 menit ) 

A3B1 ( Suhu 70 0C selama 10 menit) 

A3B2 ( Suhu 70 0C selama 15 menit ) 

A3B3 (Suhu 70 0C selama 2 0 menit ) 

59,62 a 

47,50 b 

 45,66 bc 

41,17  d 

 41,78 cd 

44,96 bcd 

44,96 bcd 

43,30  cd 

42,34  cd 

43,50 bcd 

Keterangan: angka yang diikuti oleh huruf 
yang tidak sama, berbeda nyata pada taraf uji 
5% 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 

Perlakuan yang terbaik diperoleh suhu 

oven 50 oC selama 20 menit dan berbeda 

nyata dengan perlakuan suhu 50 oC selama 

15 menit dan 10 menit maupun yang 

kontrol tetapi tidak berbeda nyata terhadap 

perlakuan suhu 60 oC selama 10 menit. 

Pada perlakuan suhu dari 50 oC selama 20 

menit dan pada suhu 60 oC adalah suhu 

optimum dalam kecepatan berkecambah 

benih aren.  

Hasil penelitian ini searah dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rumaharbo, et al 2020 bahwa benih aren 

yang direndam dalam air bersuhu 25°C, 

50°C menghasilkan persentase kecambah 

dan kecepatan  berkecambah sama baiknya 

dengan  kontrol, bahkan  perendaman 

benih dalam air bersuhu 75°C justru 
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menurunkan persentase kecambah dan 

kecepatan berkecambah benih aren 

Kecepatan berkecambah yang 

diperoleh pada penelitian ini lebih cepat 

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mahayu (2016) pada perlakuan kejut suhu 

untuk pematahan dormansi benih aren 

dengan perkecambahan tercepat pada 

perlakuan pendinginan 24 jam dan 

kecepatan berkecambah 44,19 hari, 

demikian  juga hasil penelitian Purba et al. 

(2014)  dengan perlakuan perendaman 

hormon giberelin 150 ppm benih mulai 

berkecambah pada hari ke-49  dengan rata-

rata jumlah berkecambah yaitu 10 benih 

aren. 

 Menurut Nurmiaty et al. (2014) 

bahwa skarifikasi mampu memberikan 

kondisi tidak kedap pada kulit benih (yang 

mulanya kedap) sehingga benih dapat 

menyerap air. Air masuk ke dalam benih 

menyebabkan aktivasi enzim, perombakan 

cadangan makanan, transpor molekul, 

peningkatan respirasi dan asimilasi, 

inisiasi pembelahan dan pembesaran sel, 

dan pemanjangan sel  radikula diikuti 

munculnya radikula dari kulit benih dapat 

terjadi.  Air tersebut tidak saja 

mempercepat m unculnya radikula, tetapi 

juga meningkatkan pertumbuhan bagian 

embrio yang lainnya. 

 

 

Tabel 2. Rata-rata daya berkecambah (%) 
benih aren pada perlakuan simulasi suhu 

Perlakuan simulasi suhu Rata-rata daya 
berkecambah 

Persentase 
(%) 

A0B0  ( Tanpa pemansan/kontrol ) 

A1B1 ( Suhu 50 0C selama 10 menit ) 

A1B2 ( Suhu 50 0C selama 15 menit ) 

A1B3 ( Suhu 50 0C selama 20 menit ) 

A2B1 ( Suhu 60 0C selama 10 menit ) 

A2B2 ( Suhu 60 0C selama 15 menit ) 

A2B3 ( Suhu 60 0C selama 20 menit ) 

A3B1 ( Suhu 70 0C selama 10 menit ) 

A3B2 ( Suhu 70 0C selama 15 menit ) 

A3B3 (Suhu 70 0C selama 2 0 menit ) 

16,00  b 

16,67 b 

16,33 b 

17,33 b 

24,33 a 

21,67 a 

16,67 b 

14,67 bc 

12,33  cd 

10,00   d 

64,00 

66,66 

65,33 

69,33 

97,33 

86,66 

66,67 

58,66 

49,33 

40,00 

Keterangan: angka yang diikuti oleh huruf 
yang tidak sama, berbeda nyata pada taraf  uji 
5%. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa 

perlakuan yang terbaik diperoleh pada 

suhu oven 60 oC selama 10 menit 

(97,33%) dan berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya kecuali pada perlakuan 

suhu 60 oC selama 15 menit (86,66%). 

Pada perlakuan suhu dari 60 oC selama 10 

menit dan pada suhu 60 oC selama 15 

menit adalah suhu optimum pada daya 

berkecambah benih aren.  

Hasil penelitian yang diperoleh dari 

perlakuan simulasi suhu lebih tinggi daya 

berkecambahnya  ( 86,66% dan 97,33%) 

dari hasil penelitian yang diperoleh 

Mahayu (2016)  yaitu 85% dari perlakuan 

melalui perlakuan pendinginan selama 24 

jam yang diikuti dengan pemanasan 

selama 60 detik. Hal ini diduga karena 

pada suhu 60 oC selama 10 menit dan 15 

menit adalah suhu optimum untuk 

memecahkan dormansi benih aren. 
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Hal ini didukung oleh pernyataan 

Chaodumrikul et al., (2016) bahwa bahwa 

suhu tinggi tidak mempengaruhi ketebalan 

biji tetapi dapat berpengaruh pada 

hilangnya sel kulit biji hingga tampak 

rapuh sehingga memudahkan air dan 

oksigen berimbibisi ke dalam jaringan 

benih. Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan hasil penelitian oleh Haryuni & 

Harjanto, (2007) pada tanaman jati dimana 

perlakuan skarifikasi dengan oven 

berpengaruh nyata terhadap, daya 

kecambah, panjang hipokotil, tinggi 

tanaman, jumlah daun, diameter batang, 

volume akar, berat segar dan berat kering 

brangkasan benih. 

Hasil penelitian yang sama  yang 

dilakukan oleh Rofik dan Murniati (2007) 

menunjukkan bahwa biji yang telah 

direndam dalam KNO3 0,05% diberi 

pemanasan  600C, dan ditanam dalam 

media pasir memiliki persentase 

perkecambahan yang tinggi. Perendaman 

KNO3 dan suhu yang tinggi 

memungkinkan biji teracuni oleh zat kimia 

benih tetap dalam keadaan dorman, apabila 

persyaratan benih untuk berkecambah 

tidak terpenuhi.  

Hal tersebut dipertegas oleh 

Yudono (2015) bahwa, persyaratan benih 

akan berkecambah apabila benih 

mendapatkan sinar yang cukup (tidak 

semua jenis benih), suhu yang tepat, 

oksigen, dan air, dan lingkungan yang 

memungkinkan pertukaran gas. Disamping 

itu juga, tingkat kemasakan benih serta 

tidak ada hambatan dari benih sendiri, 

seperti kulit benih yang keras. Dengan 

demikian, syarat-syarat tersebut sangat 

menentukan keadaan benih, apakah benih 

akan berkecambah atau masih dalam 

keadaan dorman. 

Hasil penelitian pada suhu yang 

sama oleh Fitriyani, A.S. et al, 2013 

menunjukkan bahwa kombinasi skarifikasi 

dengan cara diamplas maupun disayat dan 

direndam dalam air dengan suhu 60 oC 

selama 10 menit berpengaruh optimal 

terhadap parameter persentase 

perkecambahan dan panjang akar, 

sedangkan pada parameter kecepatan 

perkecambahan yang palin optimal adalah 

kombinasi skarifikasi diamplas dan 

direndam air pada suhu 40 oC selama 15 

menit. Hasil penelitian yang sama juga 

oleh Halimursyadah et al. (2018) pada 

benih tanjung menghasilkan perlakuan 

terbaik terdapat pada perendaman suhu 

60°C yang ditunjukkan dengan daya 

berkecambah 68%. 

Hasil penelitian didukung oleh 

pernyataan Kays (1991) bahwa faktor 

seperti kondisi lingkungan makro dan 

mikro juga sangat mempengaruhi suatu 

tanaman,bahkan lebih besar pengaruhnya 

daripada faktor genetik suatu benih. Secara 

biologis benih sebagai bahan generatif 

dalam proses regenerasi tumbuhan, 
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keberhasilan tumbuh benih selain 

ditentukan faktor intern kematangan pohon 

induk (maturasi) yang erat hubungannya 

dengan umur, juga ditentukan oleh aspek 

kemasakan fisiologis benih yang 

ditentukan oleh kondisi struktur,bentuk, 

dan ukuran benih itu sendiri. 

 

KESIMPULAN 

Perlakuan simulasi suhu yang 

terbaik dan optimal adalah perlakuan pada 

suhu oven 60 oC selama 10 menit baik 

pada kecepatan berkecambah maupun pada 

daya berkecambah benih aren, oleh karena 

itu dalam usaha budidaya dan 

pengembangan aren untuk pemecahan 

dormansi benih yang menggunakan suhu 

oven dianjurkan menggunakan suhu oven 

60 oC selama 10-15 menit untuk 

mendapatkan benih yang cepat 

berkecambah dan daya kecambah yang 

tinggi. 
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ABSTRACT 

Biscuit-making technology is carried out to increase the diversification of biscuits as a 

material for information and knowledge about the manufacture of biscuits made from local 

raw materials and to increase the diversification of food products from cassava and moringa 

seed oil while reducing the use of wheat flour. This study was aimed to obtain ubi Banggai 

biscuits that produced the best chemical and organoleptic characteristics with the addition of 

Moringa seed oil at various concentrations and to determine the effect of adding Moringa 

seed oil to the chemical and organoleptic characteristics of Banggai sweet potato biscuits. 

The research was carried out at the Agroindustry Laboratory , Faculty of Agriculture, 

Tadulako University, Palu, from March to April 2021 which was compiled using a 

Completely Randomized Design (CRD) and Randomized Block Design (RAK) . In this study, 

the addition of Moringa seed oil  consisted of 4 levels of treatment, namely (5mL, 10mL, 

15mL, 20mL) and control (B0) or without the addition of Moringa seed oil, each treatment 

was replicated three times. The parameters of this research include moisture , ash , fat, 

protein and oleptic organ tests for taste, aroma, color and texture . The results showed that 

the addition of Moringa seed oil had an effect on chemical characteristics (water, ash, fat, 

protein) and on organoleptic tests (aroma and taste) but had no effect on organoleptic tests 

(color and texture). The addition of 5 ml of Moringa seed oil was the best addition treatment 

based on the results of chemical characteristics and organoleptic tests of the resulting 

Banggai sweet potato biscuits. 

 

Keywords : Biscuits chemistry, moringa seed oil, organoleptic, addition, sweet potatoes 

 

 

ABSTRAK 

Teknologi pembuatan biskuit dilakukan untuk meningkatkan penganekaragaman biskuit 
sebagai bahan informasi dan pengetahuan mengenai pembuatan biskuit berbahan baku lokal 
serta meningkatkan penganekaragaman produk pangan dari ubi Banggai dan minyak biji 
kelor sekaligus mengurangi penggunaan tepung terigu. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan biskuit ubi Banggai yang menghasilkan karakteristik kimia dan organoleptik 
terbaik dengan penambahan minyak biji kelor dan untuk mengetahui pengaruh penambahan 
minyak biji kelor  terhadap karakteristik kimia dan organoleptik biskuit ubi Banggai. 
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Agroindustri,  Fakultas Pertanian Universitas 
Tadulako Palu, pada bulan Maret sampai dengan April 2021 yang disusun menggunakan 
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Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Pada penelitian 
ini penambahan minyak biji kelor yang  terdiri dari 4 taraf perlakuan yaitu (5mL, 10mL, 
15mL, 20mL) serta kontrol (B0) atau tanpa penambahan minyak biji kelor  yang setiap 
perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Parameter penelitian ini meliputi kadar air, abu, lemak, 
protein dan uji organoleptik rasa, aroma, warna dan tekstur. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penambahan minyak biji kelor berpengaruh terhadap karakteristik kimia (air, abu, 
lemak, protein) dan terhadap uji organoleptik (aroma dan rasa) tetapi tidak berpengaruh 
terhadap uji organoleptik (warna dan tekstur). Penambahan minyak biji kelor 5 ml merupakan 
perlakuan penambahan terbaik berdasarkan hasil karakteristik kimia dan uji orgamoleptik 
terhadap biskuit ubi Banggai yang dihasilkan.  
 
Kata Kunci : Biskuit,  kimia, minyak biji kelor, organoleptik,  penambahan, ubi banggai. 
 
 

PENDAHULUAN 

Di Indonesia jumlah konsumsi 

biskuit per kapita telah meningkat hampir 

tiga kali lipat dari tahun 2014 sampai pada 

tahun 2018 sehingga hal ini akan 

meningkatkan potensi impor terigu di 

Indonesia (Badan Ketahanan Pangan 

Kementerian Pertanian, 2019). Tingginya 

nilai impor gandum dari luar negeri 

mendorong usaha pemanfaatan tepung dari 

umbi-umbian seperti singkong, talas, 

ganyong, dan ubi jalar sebagai bahan baku 

dalam pembuatan biskuit (Yadav et al., 

2014). 

Penurunan jumlah produksi dan 

kurangnya pemanfaatan ubi Banggai, 

menjadi daya tarik peneliti untuk mengkaji 

lebih lanjut mengenai pengolahan ubi 

Banggai menjadi tepung untuk 

dikembangkan sebagai salah satu bahan 

baku khususnya dalam pembuatan biskuit 

sebagai pengganti tepung terigu. 

Tanaman kelor (Moringa oleifera) 

merupakan salah satu jenis tanaman yang 

mudah tumbuh di daerah tropis, sering 

digunakan sebagai pagar di halaman, serta 

banyak dijumpai di sekitar sawah atau 

ladang (Isnan dan Nurhaedah, 2017). 

Kelor (Moringa oleifera) merupakan 

tanaman yang sering dijadikan untuk 

penelitian diberbagai negara karena 

memiliki kandungan gizi yang berkhasiat 

sebagai obat.  

Ubi Banggai sangat berpotensi 

untuk dijadikan sebagai bahan baku pada 

pembuatan biskuit dengan penambahan 

minyak biji kelor yang diharapkan dapat 

menghasilkan produk biskuit yang bernilai 

gizi tinggi dan memenuhi Standar 

Nasional Indonesia biskuit. Tujuan 

Penelitian, untuk mengetahui pengaruh 

penambahan minyak biji kelor terhadap 

karakteristik kimia dan organoleptik 

biskuit, serta untuk mendapatkan biskuit 

ubi Banggai yang menghasilkan 

karakteristik kimia dan organoleptik 

terbaik dengan penambahan minyak biji 

kelor. 
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Tabel 1. Syarat Mutu Biskuit Menurut 
(SNI 01-2973 : 2011) 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1  Keadaan   

 1.1 Bau - Norrmal 

 1.2 Rasa - Normal 

 1.3 Warna - Normal 

2  Kadar air % Maks.5 

3  Serat Kasar % Maks.0.5 

4  Protein % Min.5 

5  Asam lemak bebas % Maks.1.0 

6  Cemaran logam   

 6.1 Timbal (pb) Mg/kg Maks.0.5 

 6.2 Cadmium (Cd) Mg/kg Maks.0.2 

 6,3 Timah (Sn) Mg/kg Maks.40 

 6.4 Merkuri (Hg) Mg/kg Maks.0.05 

 6.5 Arsen (As) Mg/kg Maks.0.5 

7  Cemaran Mikroba   

 7.1 Angka Lempeng Total Koloni/g Maks.1x104 

 7.2 Coliform APM/g 20 

 7.3 Eschericiacoli APM <3 

 7.4 SalmonellaSp - Negatif/25g 

 7.5 Staphylococcus Aureus Koloni/g Maks.1x102 

 7.6 Bacilluscereus Koloni/g Maks.1x102 

 7.7 Kapang dan Khamir Koloni/g Maks.2x102 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 2011. 
 
 
Proses Pembuatan Biskuit; Pada metode 

krim bahan-bahan tidak dicampur secara 

langsung melainkan dicampur secara 

bertahap. Urutan pencampuran, yaitu 

lemak, telur, dan gula, kemudian ditambah 

pewarna dan esens, dimasukkan susu, 

diikuti penambahan kimia aerasi berikut 

garam yang sebelumnya telah dilarutkan 

dalam air. Sedangkan metode all in, semua 

bahan dicampur secara langsung bersama 

tepung.Pencampuran ini dilakukan sampai 

adonan biskuit cukup mengembang 

(Yunisa et al., 2013). 

Tahap pemanggangan merupakan 

proses yang penting dalam produksi 

biskuit. Menurut Septiadi (2019) bila suhu 

pemanggangan terlalu tinggi maka 

permukaan produk akan menjadi keras, 

sedangkan bila terlalu rendah maka produk 

yang dihasilkan akan lebih pucat.  

Pendinginan bertujuan untuk 

menurunkan suhu biskuit dengan cepat. 

Jika sudah dingin lemak dan gula kembali 

padat dan tekstur mengeras (Wulandari et 

al., 2019). 

 

Hipotesis; Terdapat pengaruh penambahan 

minyak biji kelor terhadap karakteristik 

kimia dan organoleptik biskuit ubi 

Banggai. Terdapat penambahan minyak 

biji kelor  yang menghasilkan karakteristik 

kimia dan tingkat penerimaan terbaik pada 

pembuatan biskuit. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Tempat dan Waktu 

Penelitian ini telah dilaksanakan di 

Laboratorium Agroindustri, Program Studi  

Agroteknologi, Fakultas Pertanian 

Universitas Tadulako Palu, pada bulan 

Maret - April  2021. 

 

Alat dan Bahan 

Peralatan untuk membuat biskuit 

yaitu loyang, sendok, oven, mixer, spatula, 

dan timbangan makanan. Dan untuk 
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membuat tepung ubi Banggai (Dioscorea) 

yaitu pisau, baskom, oven MA-2 vakum 

incubator, blender, dan ayakan. 

Sedangkan pada uji proksimat 

menggunakan timbangan analitik (neraca 

analitik) dengan ketelitian 0.1 mg, cawan 

porselen, oven MA-2 vakum incubator, 

tanur, desikator,  kertas saring, kapas, 

tabung, alat pereaksi soxhlet, labu lemak 

200 ml, erlenmeyer, rotary vakum 

evaporator, pompa vakum, corong 

buchner, spektofometer UV-Vis, corong 

kaca, dan tabung reaksi. Pada uji 

organoleptik adalah formulir uji hedonik, 

kertas tempel, dan pulpen. 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Ubi Banggai) yang 

didapatkan di pasar kota Luwuk, minyak 

biji Kelor  di desa Sunju, Kec. Marawola, 

margarin, vanili bubuk, baking powder, 

telur, dan gula halus. Yang digunakan 

dalam uji organoleptik adalah produk 

biskuit dan air mineral. Sedangkan untuk 

uji proksimat adalah produk biskuit. 

 

Desain Penelitian, Desain penelitian 

menggunakan metode eksperimen di 

laboratorium dengan rancangan 

percobaaan berupa Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dimana RAL digunakan 

pada analisis kimia (kadar air, kadar abu, 

protein dan lemak) sedangkan RAK 

digunakan untuk analisis pada uji 

organoleptik (warna, aroma, rasa dan 

tekstur). 

 
Tabel 2. Komposisi Formulasi Penggunaan 
Bahan 

No Bahan B0 B1 B2 B3 B4 

1 Baking powder 
(sdt) 

1/2 1/2 ½ ½ ½ 

2 Vanili (sdt) 1/2 1/2 ½ ½ ½ 

3 Telur (ml) 15 15   15 15 15 

4 Margarin (g) 50 50 50 50 50 

5 Gula halus (g) 30 30 30 30 30 
6 Tepung ubi 

Banggai (g) 
10
0 

100 100 100 100 

7 Minyak biji 
kelor ((ml) 

0 5 10 15 20 

 
 
Pembuatan  biskuit didasarkan 

pada metode Gelora et al., (2017) Proses 

pembuatan biskuit diawali dengan 

mencampur vanili  ½ sdt, baking powder  

½ sdt, gula halus 30g, telur 15 ml, 

margarin 50g lalu diaduk dengan 

menggunakan mixer berkecepatan tinggi 

selama 5 menit sampai warnanya memucat 

dan mengembang. Setelah mengembang 

ditambahkan 100 g tepung ubi Banggai  

dan diaduk kembali sampai agak 

mengembang dengan kecepatan sedang 

selama 5 menit hingga adonan tercampur  

merata. Kemudian ditambahkan minyak 

biji kelor. Selanjutnya,  dimixer kembali 

selama 2 menit hingga adonan menjadi 

homogen. Biskuit yang telah dicetak 

diletakkan kedalam talenan oven. 

Selanjutnya dipanggang selama 40 menit 

dengan suhu 140°C. Biskuit yang sudah 
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matang didinginkan, kemudian dianalisis 

proksmiat serta uji organoleptik. 

 

Variabel Pengamatan, yaitu analisis 

kimia yang meliputi kadar air, abu, 

protein, dan lemak. Pengujian organoleptik 

yang meliputi warna, rasa, aroma, tekstur 

yaitu tingkat penerimaan panelis terhadap 

seluruh biskuit yang dihasilkan. 

 

Kadar Protein (Sumantri, 2007), Filtrat 

yang diperoleh diambil 5 mL kemudian 

dimasukkan kedalam labu ukur 25 mL dan 

ditambahkan NaOH 1 N sampai garis 

batas. Filtrat hasil pengenceran diukur 

serapannya pada panjang gelombang (λ) 

280 nm dan 260 nm menggunakan 

spektofotometer  UV-VIS. Serapan yang 

terbaca  digunakan untuk menghitung 

kadar protein dengan menggunakan 

persamaan : 

 

Kadar Protein%  

 
Keterangan : 

FK (Faktor Koreksi) =  A280/A260 

FP  = Faktor Pengenceran. 

 
Kadar Lemak (AOAC, 2005), Prosedur 

analisis kadar lemak sebagai berikut : labu 

lemak yang akan digunakan dioven selama 

15 menit pada suhu 105ºC, kemudian 

didinginkan dalam desikator untuk 

menghilangkan uap air selama 15 menit 

dan ditimbang (A). Sampel ditimbang 

sebanyak 5 gram (B) lalu dibungkus 

dengan kertas timbel, ditutup dengan kapas 

bebas lemak dan dimasukkan ke dalam alat 

ekstraksi soxhlet yang telah dihubungkan 

dengan labu lemak yang telah dioven dan 

diketahui bobotnya. Kadar lemak dihitung 

dengan rumus: 

% Lemak total =  

Keterangan : 

A= berat labu alas bulat kosong 
dinyatakan dalam gram. 

B   = berat sampel dinyatakan dalam gram. 
C  = berat labu alas bulat dan lemak hasil 

ekstraksi dalam gram. 
 

Kadar Air (AOAC, 2005), Urutan 

kerjanya adalah cawan porselen disterilkan 

dalam oven selama 1 jam dengan suhu 

105ºC. Kemudian didinginkan selama 15 

menit dan ditimbang beratnya (A gram). 

Sampel ditimbang sebanyak 2 gram dan 

ditaruh dalam cawan porselen yang telah 

diketahui beratnya (B gram).  

Kadar air dapat dihitung dengan rumus : 

Kadar Air =  

Keterangan : 

A = Berat kering cawan (g) 

B = Berat kering cawan dan sampel awal (g) 

C= Berat kering cawan dam sampel 
setelah di keringkan (g) 

 

Kadar Abu (AOAC, 2000), Kadar abu 

ditentukan dengan Metode pemanasan 

dalam tanur bersuhu 500oC. Sampel 

sebanyak 1 g ditimbang pada cawan yang 
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telah diketahui beratnya. Kemudian 

dimasukkan ke dalam tanur bersuhu 550ºC 

dibakar selama 3 jam.  

Kadar abu ditentukan dengan persamaan: 

Kadar abu (%) =  

 

Keterangan : 

W = bobot sampel sebelum diabukan (g) 

W1 = bobot sampel + cawan setelah  

             diabukan (g)  

W2 = bobot cawan kosong (g) 

 
Uji Organoleptik (Erwin et al., 2021), 

Untuk menguji organoleptik penelis 

diminta untuk memberikan penilaian 

terhadap aroma, tekstur, warna dan rasa 

dari produk biskuit. Skala penilaian yang 

digunakan yaitu antara 1-7 (tidak suka 

hingga sangat suka). 

 

Analisis Data, Data hasil pengujian yang 

diperoleh kemudian dianalisis dengan uji 

Analysis of Variance (ANOVA) dengan 

taraf signifikasi 5% dan apabila perlakuan 

memberikan pengaruh nyata atau sangat 

nyata akan dilanjutkan dengan uji lanjut 

BNJ pada taraf 1% atau 5%. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar Protein, diketahui bahwa 

penambahan minyak biji kelor memiliki 

pengaruh sangat nyata. 

 

 
 

Gambar 1. Rata- rata kadar protein biskuit 
dengan penambahan minyak biji Kelor 

 
 

Nilai rata-rata kadar protein yang 

tertinggi terdapat pada perlakuan B4 yaitu 

penambahan minyak biji kelor  20mL 

dengan nilai rata-rata 13,21% sedangkan 

nilai terendah terdapat pada perlakuan B0 

(kontrol) atau tanpa penambahan minyak 

biji kelor  dengan nilai rata-rata kadar 

protein 9,68%. 

Menurut Ashari (2010) kandungan 

protein pada ubi Banggai berkisar  9.19%-

10.25% sedangkan pada biji kelor 

mengandung protein sebesar 29%-38% 

(Santoso et al.,2019).  

Kadar Lemak, diketahui bahwa 

penambahan minyak biji Kelor memiliki 

pengaruh sangat nyata. 
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Gambar 2. Rata-rata kadar lemak biskuit 
dengan penambahan minyak biji kelor 

 
 

Nilai rata-rata kadar lemak yang 

tertinggi terdapat pada perlakuan B4 pada 

penambahan minyak biji kelor 20ml 

dengan nilai rata-rata sebesar 35,42% 

sedangkan nilai terendah terdapat pada 

perlakuan B0 (kontrol) atau tanpa 

penambahan minyak biji kelor dengan 

nilai rata-rata kadar lemak 25,28%. 

Kadar air, Kadar Air tertinggi 

terdapat pada penambahan B4 (20ml) 

dengan perolehan nilai 5,58% kadar air 

terendah terdapat pada kontrol (B0) atau 

tanpa penambahan  minyak biji kelor 

dengan nilai rata-rata yaitu 3,61%. 

 

 
 

Gambar 3. Rata-rata kadar air biskuit dengan 
penambahan minyak biji kelor 

 
Pengurangan air baik dalam 

pengeringan atau penambahan bahan lain 

bertujuan untuk mengawetkan bahan 

pangan sehingga tahan terhadap kerusakan 

kimiawi maupun mikrobiologi. Ubi 

Banggai yang ditambahkan dengan minyak 

biji kelor  pada kontrol (B0) dan 

penambahan minyak biji kelor yaitu pada 

penambahan B1 (5ml), B2 (10ml), dan B3 

(15ml)  berkisar 3,61%–4,97%, hal ini 

menunjukan bahwa biskuit yang 

dihasilkan memenuhi Standar Nasional 

Indonesia. 

Kadar Abu, dalam penelitian ini 

dilakukan pula uji kadar abu yang dapat 

dilihat hasilnya pada Gambar 4, di bawah 

ini. 

 

 
Gambar 4. Rata-rata kadar abu biskuit dengan 
penambahan minyak biji kelor 

 
 

Nilai rata-rata kadar abu tertinggi 

terdapat pada perlakuan B4 yaitu dengan 

penambahan minyak biji kelor  20ml 
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dengan nilai rata-rata sebesar 1,22%, 

sedangkan nilai terendah terdapat pada B0 

(kontrol) atau tanpa penambahan minyak 

biji kelor  yang  memiliki nilai rata-rata 

0,51% dengan bertambahnya penambahan  

minyak biji kelor maka kadar abu akan 

semakin meningkat, hal ini diduga karena 

kandungan mineral pada biji kelor  cukup 

tinggi.  

Berdasarkan Standar Nasional 

Indonesia 01-2973-(2011) kadar abu kue 

kering maksimal 1,5%. Hasil analisis 

kadar abu biskuit kontrol (B0) dan 

penambahan minyak biji kelor 

penambahan B1 (5ml), B2 (10ml) berkisar 

0,5-1,4% sehingga telah memenuhi 

Standar Nasional Indonesia biskuit. 

Pengujian organoleptik dilakukan 

oleh 15 orang panelis. Uji ini meliputi 

warna, aroma, tekstur dan rasa. Skala 

numerik untuk masing-masing uji tersebut 

ada 7 yaitu : 7 = amat sangat suka, 6 = 

sangat suka, 5 = suka, 4 = netral, 3 = tidak 

suka, 2 = sangat tidak suka, 1 = amat 

sangat tidak suka. 

 

 

Gambar 5. Organoleptik biskuit dengan 
penambahan minyak  biji kelor 

 
Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa panelis suka terhadap biskuit 

dengan penambahan minyak biji kelor (B2 

(10ml). Warna pada B2 (10ml) adalah 

warna yang sedikit lebih terang sehingga 

lebih disukai oleh panelis.  

Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa biskuit kontrol B0 mendapatkan 

nilai yang tinggi karena tanpa adanya 

penambahan minyak biji kelor sehingga 

tidak terdapat aroma khas minyak biji 

kelor terhadap biskuit yang dihasilkan.  

 Hasil analisis anova menunjukkan 

bahwa  penambahan minyak biji kelor 

tidak berbeda nyata pada tesktur biskuit. 

Berdasarkan hasil pengamatan penilaian 

panelis menurun karena tekstur pada 

biskuit jika ditambahkan minyak biji kelor 

akan menjadi sedikit lembek.  

Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa penilaian panelis menurun seiring 

dengan meningkatnya penambahan 

minyak biji kelor. Hal ini disebakan oleh 

rasa minyak biji kelor yang pekat.   

 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan, 

Berdasarkan hasil penelitian, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
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1. Penambahan minyak biji kelor 

berpengaruh terhadap karakteristik 

kimia dan organoleptik biskuit yang 

dihasilkan. Dimana penambahan 

minyak biji kelor berpengaruh nyata 

terhadap kadar air, dan kadar abu dan 

berpengaruh sangat nyata terhadap 

kadar protein dan lemak biskuit ubi 

Banggai yang dihasilkan. Sedangkan 

untuk pengujian organoleptik rasa dan 

aroma memberikan pengaruh yang 

nyata tetapi untuk tekstur dan warna 

tidak memberikan pengaruh yang 

nyata pada biskuit ubi Banggai yang 

dihasilkan.  

2. Penambahan minyak biji kelor 

menghasilkan karakteristik kimia dan 

tingkat penerimaan terbaik yaitu pada 

konsentrasi B1 (5 ml). Biskuit terpilih 

memiliki nilai rata-rata kadar protein 

10,54%, kadar lemak 27,71%, kadar 

air 3,94 %, dan kadar abu 0,81%. 

Untuk uji organoleptik panelis 

memberikan nilai rasa 4,60, aroma 

4,80, tekstur 4,53, warna 4,53 yang 

keseluruhan nilai tersebut masuk 

dalam penilaian agak suka.  

 

Saran  

Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut tentang zat gizi lain yang terkandung 

dalam biskuit, serta perlu dilakukan 

penelitian mengenai penyimpanan biskuit 

untuk mengetahui masa simpan produk. 
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STATUS KESUBURAN TANAH PADA LAHAN PERKEBUNAN CENGKEH 

(Syzigium aromaticum L.) DI DESA SIGENTI SELATAN KECAMATAN 

TINOMBO SELATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG 

 

Soil Fertility Status On Clove (Syzigium aromaticum L.) Plantations In Sigenti 

Selatan Village, Tinombo Selatan District Parigi Moutong District 
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e-mail: reziamelia@gmail.com 
 

ABSTRACT 

This study aims to determine the status of soil fertility on clove plantation land (Syzigium 

aromaticum L.) . Soil sampling was carried out in Sigenti Selatan Village, Tinombo Selatan 

District, Parigi Moutong Regency. Analysis of soil chemical properties was carried out at the 

Laboratory of Soil Science Unit, Faculty of Agriculture, Tadulako University. The research 

was carried out from January to February 2021. This study used survey methods and 

laboratory analysis. The results showed that the level of soil fertility on clove plantation land 

had a low fertility status (infertile). This is supported by data analysis C-organic has a value 

of 0.94-2.04% with a very low to low status, soil pH has a value of 4.77-5.23 with acid 

criteria, N-total has a value of 0.07-0.15% with very low to low criteria, available P has a 

value of 0.90-5.58 ppm, with very low status, K-total has a value of 9.43-20.41 mg. 100gr-1 

with very low to moderate status, CEC has a value of 8.08-11.04 (cmol(+)kg-1) with low 

status and KB has a value of 15.67-58.16% with very low to low status. 

Keywords: Fertility, Soil chemistry, land, clove. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini   bertujuan untuk mengetahui   status kesuburan tanah   pada lahan   
perkebunan   cengkeh (Syzigium aromaticum L.). Pengambilan sampel tanah dilakukan di 
Desa sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Analisis sifat 
kimia tanah dilaksanakan di Laboratorium Unit Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas 
Tadulako. Penelitian dilaksanakan di bulan Januari hingga Februari 2021. Penelitian ini 
menggunakan metode survey dan analisis laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tingkat kesuburan tanah pada lahan perkebunan cengkeh memiliki status kesuburan 
rendah (tidak subur). Hal ini di tunjang melalui data analisis C-organik memiliki nilai 
sebesar 0,94-2,04% dengan status sangat rendah sampai rendah, pH tanah memiliki nilai 
sebesar 4,77-5,23 dengan kriteria masam, N-total memiliki nilai sebesar 0,07- 0,15% dengan 
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kriteria sangat rendah sampai rendah, P-tersedia memiliki nilai sebesar 0,90-5,58 ppm, 
dengan status sangat rendah, K-total memiliki nilai sebesar 9,43-20,41 mg.100gr-1 dengan 
status sangat rendah sampai sedang, KTK   memiliki nilai sebesar 8,08-11.04 (cmol(+)kg-1) 
dengan status rendah dan KB memiliki nilai sebesar 15,67-58,16% dengan status sangat 
rendah sampai rendah. 
 

Kata Kunci : Kesuburan, Kimia tanah, Lahan, cengkeh 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman cengkeh (Syzigium 

aromaticum L.) dalam bahasa inggris 

disebut cloves, merupakan salah satu 

komoditi perkebunan yang memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi. Tanamana cengkeh 

dapat di budidayakan di dataran rendah 

maupun di dataran tinggi sebab tanaman 

ini masih dapat berproduksi pada 

ketinggian tempat 0-900 m dpl. Dimana 

sebagian masyarakat Sulawesi Tengah 

mulai banyak menjadikan sebagian 

tanaman pokok perkebunan. 

Perkembangan perkebunan cengkeh di 

Sulawesi Tengah terus meningkat. 

Adapun produksi cengkeh yang ada di 

Sulawesi Tengah pada tahun 2016 yaitu 

sebesar 17.171,36 ton dengan luas area 

68.162 ha (BPS, 2017). Kenyataan di 

lapangan saat ini menunjukkan bahwa 

produktivitas dan produksi yang 

dihasilkan tidak sesuai yang diharapkan 

petani. Rendahnya produktivitas dan 

produksi dari tanaman cengkeh ini 

disebabkan oleh kondisi lingkungan yang 

tidak sesuai dengan persyaratan tumbuh 

tanaman cengkeh (Hadiwijaya,1983). 

Menurut Poerwowidodo, (1992) 

dalam Husni (2016) kesuburan tanah 

adalah kemampuan suatu tanah untuk 

menyediakan unsur hara, pada takaran dan 

keseimbangan tertentu untuk menunjang 

pertumbuhan suatu jenis tanaman pada 

lingkungan dengan faktor pertumbuhan 

lainnya dalam keadaan menguntungkan. 

Sutedjo (2002) menambahkan tanah yang 

subur memiliki ketersediaan unsur 

haranya yang tersedia cukup bagi tanaman 

dan tidak terdapat faktor pembatas dalam 

tanah untuk pertumbuhan tanaman. Status 

kesuburan tanah merupakan kondisi 

kesuburan tanah di tempat dan waktu 

tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria 

buku parameter kesuburan tanah sesuai 

petunjuk teknis evaluasi kesuburan tanah. 

Hambatan utama dalam pemanfaatan 

lahan untuk pertanian dan khususnya 

perkebunan adalah rendahnya tingkat 

kesuburan tanah yang disebabkan oleh 

adanya sejumlah kendala kimia yang 

membatasi pertumbuhan tanaman seperti 
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masalah kemasaman, ketersediaan hara 

dan rendahnya kandungan bahan organik 

tanah. Menurut Abdurachman dkk., (2008) 

kondisi ini makin diperburuk dengan 

terbatasnya penggunaan pupuk organik 

dan penggunaan pupuk anorganik yang 

tidak tepat waktu, dosis, jenis, dan 

aplikasi. Maka diperlukan usaha 

pengelolaan tanah yang baik berdasarkan 

dari parameter kesuburan kimia tanah 

artinya sesuai dengan kebutuhan untuk 

jenis tanaman yang dibudidayakan. 

Desa Sigenti Selatan merupakan 

salah satu Desa di Kecamatan Tinombo 

Selatan yang menjadikan tanaman 

cengkeh sebagai salah satu tanaman pokok 

perkebunan, baik di dataran rendah 

maupun dataran tinggi. Tetapi sampai saat 

ini masyarakat petani Desa Sigenti Selatan 

juga mengalami permasalahan baik 

produktivitas dan produksi tanaman 

cengkeh yang tidak sesuai dari yang 

mereka harapkan, selain itu kurangnya 

keterampilan petani dalam pengolahan 

tanah dan tidak adanya pemupukan yang 

dapat meningkatkan unsur hara dan bahan 

organik pada tanaman cengkeh, dimana 

petani di Desa Sigenti Selatan hanya 

mengandalkan pupuk anorganik seperti 

NPK, Za dan Phonska. Selain itu cara 

pengaplikasian pupuk dan pemberian dosis 

pupuk belum berdasarkan status hara. 

Lokasi penelitian jarang dilakukan 

penambahan bahan organik yang akhirnya 

semakin memiskinkan kesuburan tanah. 

Prabowo (2008) menyebutkan 

penerapan sistem pertanian yang 

mengutamakan penggunaan pestisida dan 

pupuk kimia masih sangat melekat pada 

model pertanian kita, padahal peningkatan 

produksi dari penggunaan bahan-bahan 

tersebut hanya bersifat sementara, 

sedangkan dampak negativnya sangat 

besar karena dapat menyebabkan 

kerusakan pada sifat fisik, kimia dan 

biologi tanah, yang kemudian berimbas 

pada semakin luasnya lahan kritis di 

Indonesia. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui status kesuburan tanah 

pada lahan perkebunan cengkeh (Syzigium 

aromaticum L.). 

Manfaat penelitian ini adalah 

Penelitian ini dilakukan agar data-data 

hasil penelitian yang diperoleh dapat 

digunakkan sebagai informasi kepada 

masyarakan untuk dijadikan sebagai acuan 

atau pertimbangan pengelolaan lahan, 

pemupukan dan penentuan dosis pupuk 

dalam rangka perbaikan pertumbuhan dan 

produksi tanaman cengkeh di Desa Sigenti 

Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, 

Kabupaten Parigi Moutong untuk 

menghasilkan produksi secara optimal. 
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METODE PENELITIAN 

Pengambilan sampel tanah dilakukan 

di Desa Sigenti Selatan, Kecamatan 

Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi 

Moutong. Untuk analisis sifat kimia tanah 

dilaksanakan di Laboratorium Unit Ilmu 

Tanah Fakultas Pertanian Universitas 

Tadulako Palu.  Penelitian ini 

dilaksanakan di bulan Januari hingga 

bulan Februari 2021. 

Alat yang digunakan pada penelitian 

ini adalah peralatan di lapangan GPS 

(Global Posittioning System), Klinometer, 

bor tanah, kamera, kantong plastik, kertas 

label, meteran, kamera, dan alat tulis 

menulis. Sedangkan bahan yang 

digunakan dalam penelitian yaitu sampel 

tanah tidak utuh, serta bahan- bahan kimia 

untuk keperluan analisis di laboratorium. 

Penelitian ini menggunakan Metode 

metode survey dan didukung data hasil 

analisis tanah di laboraturium. Penentuan 

lokasi dilakukan dengan cara (Purposive 

sampling) dan menggunakan alat GPS 

(Global Position System) untuk 

mengetahui titik koordinatnya, agar 

pengambilan sampel tanah dilokasi sesuai 

penentuan titik lokasi yang ditentukan. 

Pengambilan sampel tanah di lakukan 

pada satu penggunaan lahan yaitu kebun 

cengkeh. Sampel tanah tidak utuh diambil 

pada 3 titik pengambilan sampel secara 

vertical dengan kedalaman yaitu 0-30 cm 

yang dikompositkan dan 30-60 cm yang 

nantinya dikompositkan. Letak topografi 

kebun cengkeh ialah pegunungan, 

sehingga pengambilan sampel dilakukan 

pada tiga tempat dengan Sembilan titik 

yaitu tiga titik di puncak, tiga titik di 

tengah, dan tiga titik di bagian lembah. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui ke 

akuratan status kesuburan pada lahan 

tersebut. 

 

Gambar 1. Peta lokasi pengambilan 
sampel Analisis Laboratorium mencakupi 
sifat kimia 

 
Reaksi tanah (pH) menggunakan 

metode H2O dan KCl (pH meter), C-

organik menggunakkan metode Walkey 

and Black, P-tersedia menggunakan 

metode Ekstrak Bray, K-total dengan 

metode Ekstraksi HCl 25%,Kapasitas 

Tukar Kation (KTK) menggunakan metode 

Amonium Asetat 1M, pH 7,0 dan 

Kejenuhan basa (KB) dengan metode 

Ekstrak Amonium Asetat. Untuk 

mengetahui sifat-sifat kimia tanah dengan 

kriteria tertentu yang telah ditentukan 

berdasarkan Sumber: Pusat Penelitian 

Tanah (1980), yang di sajikan pada Tabel 

1. 
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Tabel 1. Kriteria Penilaian Sifat Kimia Tanah 
Parameter Tanah Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

C-Organik (%) 
Nitrogen (%) 
P2O5 Bray-1 (ppm) 
K2O HCl 25% (mg/100g) 
KTK (me/100g)  
 
Susunan Kation :  
K (me/100g) 
Na (me/100g) 
Mg (me/100g) 
Ca (me/100g) 
Kejenuhan Basa (%) 
Aluminium (%) 

< 1,00 
< 0,10 
< 10 
< 10 
< 5 

 

< 0,1 
< 0,1 
< 0,4 
< 0,2 
< 20 
< 10 

1,00-2,00 
0,10-0,20 

10-15 
10-20 
5-16 

 

0,1-0,2 
0,1-0,3 
0,4-1,0 

2 - 5 
20 - 35 
10 – 20 

2,01-3,00 
0,21-0,50 

16-25 
21-40 
17-24 

 

0,3-0,5 
0,4-0,7 
1,1-2,0 
6 – 10 

36 – 50 
21 – 30 

3,01-5,00 
0,51-0,75 

26-35 
41-60 
25-40 

 

0,6-1,0 
0,8-0,10 
2,1-8,0 
11 – 20 
51 – 70 
31 - 60 

> 05,00 
> 00,75 

> 35 
> 60 
> 40 

 

> 1,0 
> 1,0 
> 8,0 
> 20 
> 70 
> 60 

                                      S. Masam      Masam         A. Masam                Netral       A. Alakalis      Alkalis 
pH H2O < 4,5 4,5 – 5,5 5,6 – 6,5 6,6 – 7,5 7,6 – 8,5 > 8,5 

Sumber: Pusat Penelitian Tanah (1980) Balai Penelitian Tanah (2005) 

Tabel 2. Kombinasi beberapa sifat kimia tanah dan tingkat kesuburannya 

No KTK KB 
P2O5 K2O5 & 

C-organik 
Status kesuburan 

Tanah 
1 T T ≥ 2 T tanpa R Tinggi 
2 T T ≥ 2 T dengan R Sedang 
3 T T ≥ 2 S tanpa R Tinggi 
4 T T ≥ 2 S dengan R Sedang 
5 T T T S R Sedang 
6 T T ≥ 2 R dengan T Sedang 
7 T T ≥ 2 R tanpa T Rendah 
8 T S ≥ 2 T tanpa R Tinggi 
9 T S ≥ 2 T dengan R Sedang 
10 T S ≥ 2 S Sedang 
11 T S Kombinasi lain Rendah 
12 T R ≥ 2 T tanpa R Sedang 
13 T R ≥ 2 T dengan R Rendah 
14 T R Kombinasi lain Rendah 
15 S T ≥ 2 T tanpa R Sedang 
16 S T ≥ 2 S dengan R Sedang 
17 S T Kombinasi lain Rendah 
18 S S ≥ 2 T tanpa R Sedang 
19 S S ≥ 2 S dengan R Sedang 
20 S S Kombinasi lain Rendah 
21 S R 3 T Sedang 
22 S R Kombinasi lain Rendah 
23 R T ≥ 2 T tanpa R Sedang 
24 R T ≥ 2 S dengan R Rendah 
25 R T ≥ 2 S tanpa R Sedang 
26 R T Kombinasi lain Rendah 
27 R S ≥ 2 T tanpa R Sedang 
28 R S Kombinasi lain Rendah 
29 R R Semua Kombinasi Rendah 
30 SR   TSR Semua Kombinasi Sangat Rendah 

Ket : T = Tinggi, S = Sedang, R = Rendah, SR = Sangat Rendah,  
Sumber : Pusat Penelitian Tanah Bogor (PPT, 1983). 
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Analisis Data. Sifat kimia tanah 

yang digunakan untuk penilaian status 

kesuburan tanah di tetapkan kriterianya 

berdasarkan Tabel penilaian sifat kimia 

tanah Pusat Penelitian Tanah (1980), yang 

selanjutnya penilaian kesuburan tanah 

menggunakan Tabel penilaian kesuburan 

tanah PPT Bogor tahun 1983. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis sifat kimia tanah dan 

tingkat kesuburan tanah di lokasi 

penelitian. Hasil penelitian tentang Reaksi 

Tanah (pH), C-Organik, P-tersedia, K-

total, Kapasitas Tukar Kation (KTK) dan 

Kejenuhan Basa (KB) pada Lahan 

Perkebunan Cengkeh di Desa Sigenti 

Selatan Kecamatan Tinombo Selatan 

Kabupaten Parigi Moutong disajikan 

dalam tabel berikut : 

 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Kesuburan Tanah pada Lokasi Penelitian 
Kode 

Sampel 
Kedalaman 

(cm) 
KTK 

(m/100g) 
KB 
(%) 

P2O5 
(ppm) 

K2O 
(%) 

C-Org 
(%) 

Status 
Kesuburan 

S1 0-30 11.04 (R) 43.29 (S) 5.58 (R) 20.41 (S) 1.89 (R) Rendah 
 30-60 11.04 (R) 15.67(SR) 2.79 (SR) 19.18 (S) 1.27 (R) Rendah 

S2 0-30 8.08 (R) 58.16 (S) 1.35 (SR) 20.21 (S) 2.04 (S) Rendah 
 30-60 8.87 (R) 22.88 (R) 1.06 (SR) 10.63 (R) 1.05 (R) Rendah 

S3 0-30 9.64 (R) 17.21 (SR) 0.98 (SR) 9.44 (SR) 1.06 (R) Rendah 
30-60 9.31 (R) 15.78 (SR) 0.90 (SR) 9.43 (SR) 0.94 (SR) Sangat Rendah 

Ket : T = Tinggi, S = Sedang, R = Rendah, SR = Sangat Rendah,  
Sumber : Pusat Penelitian Tanah Bogor (PPT, 1983). 

 

 

Reaksi Tanah (pH). Hasil analisis pH 

H2O menunjukkan bahwa pH H2O tanah 

di Desa Sigenti yaitu berkisar pada pH 

masam, dengan nilai 4,77- 5,23. Nilai pH 

tertinggi terdapat pada titik (S2) pada 

kedalaman 0-30 yaitu 5,23 dan yang 

terendah pada titik (S3) pada kedalaman 

30-60 yaitu 4,77. 

Menurut Triharto (2014) rendahnya 

pH tanah dikarenakan kebiasaan petani 

menggunakan pupuk ZA yang dapat 

meningkatkan konsentrasi ioh OH- 

sehingga menurunkan pH tanah. 

Penggunaan pupuk yang bersifat masam 

seperti ZA yang masih diberikan petani 

dapat menurunkan pH tanah sehingga 

mempengaruhi ketersediaan unsur hara P 

dan Mo yang menjadi tidak tersedia. 

Ionisasi dari pupuk ZA akan 

menghasilkan ion H+ yang dapat 

mengasamkan tanah. 
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C-Organik. Hasil analisis C-Organik di 

lokasi penelitian menunjukkan bahwa 

kandungan C-Organik di Desa Sigenti 

Selatan memiliki nilai yang sangat rendah 

sampai sedang. Nilai C-organik tertinggi 

diperoleh dari lokasi cengkeh yaitu (S2) 

pada kedalaman 0-30 dengan nilai 2,04% 

dengan kriteria sedang. Sedangkan yang 

terendah yaitu (S3) pada kedalaman 30-60 

dengan nilai 0,94% dengan kriteria sangat 

rendah. 

Rendahnya C-organik pada lokasi 

penelitian dapat disebabkan oleh 

rendahnya jumlah bahan organik tanah 

yang tersedia dalam tanah. Hal ini 

disebabkan oleh kandungan bahan organik 

tanah pada lahan tersebut tidak terlalu 

banyak karena kemungkinan petani 

mengambil atau membakar sisa- sisa dari 

panen, seresah daun yang gugur, dan 

ranting pohon maupun tumbuhan yang 

mati. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Gerson, (2007) bahwa Kandungan C-

organik yang rendah merupakan indikator 

rendahnya jumlah bahan organik tanah 

yang tersedia dalam tanah, hal ini 

disebabkan karena lapisan tanah bagian 

atas merupakan tempat akumulasi bahan-

bahan organik. Jatuhnya dedaunan, ranting 

dan batang dari vegetasi di atasnya sebagai 

sumber bahan organik utama. 

Kandungan bahan organik dalam 

bentuk C- organik di tanah harus 

dipertahankan tidak kurang dari 2 persen, 

agar kandungan bahan organik dalam 

tanah tidak menurun dengan waktu akibat 

proses dekomposisi mineralisasi maka 

sewaktu pengolahan tanah penambahan 

bahan organik mutlak harus diberikan 

setiap tahun (Mushofa, 2007). 

P-Tersedia. Hasil analisis P-Tersedia di 

lokasi menunjukka menunjukkan nilai P-

Tersedia berada pada kriteria sangat 

rendah sampai rendah. Nilai P- Tersedia 

tertinggi diperoleh dari lokasi cengkeh 

yaitu (S1) pada kedalaman 0-30 dengan 

nilai 5,58 ppm. Sedangkan nilai P-Tersedia 

terendah diperoleh dari lokasi cengkeh 

yaitu (S3) pada kedalaman 30-60 dengan 

nilai 0,90 ppm. 

Kadar P tersedia di lokasi penelitian 

termasuk kategori sangat rendah sampai 

rendah (nilai kurang dari 7 ppm). 

Ketersediaan fosfor dengan kriteria rendah 

kemungkinan dapat terjadi karena fosfor 

dalam tanah terdapat dalam bentuk yang 

tidak tersedia atau karena faktor pH yang 

rendah. Dinyatakan Susanto, 2005. Jumlah 

P tersedia dalam tanah ditentukan oleh 

besarnya P dalam komplek jerapan (P-

total) yang mekanisme ketersediaannya 

diatur oleh pH dan jumlah bahan organik 

tanah 

Menurut Hardjowigeno (2016) 

bahwa faktor yang mempengaruhi 

tersedianya P untuk tanaman yang 

terpenting adalah pH tanah. P paling 
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mudah diserap oleh tanaman pada pH 

sekitar netral. Dalam tanah masam banyak 

unsur P baik yang telah berada didalam 

tanah maupun yang diberikan ke tanah 

sebagai pupuk terikat oleh unsur-unsur Al 

dan Fe sehingga tidak dapat digunakan 

oleh tanaman. 

K-Total. Hasil analisis K-total 

menunjukkan kandungan K-total pada 

lahan cengkeh memiliki kriteria sangat 

rendah sampai sedang. Nilai K-total 

tertinggi diperoleh dari lokasi cengkeh 

yaitu (S1) dengan nilai 20,41 mg/100-1. 

Sedangkan yang terendah yaitu (S3) 

dengan nilai 9,43 mg/100-1. 

Sejalan dengan pendapat Foth, 1994 

bahwa kurang rendahnya K dapat diduga 

karena lemahnya tanah dalam mengikat 

unsur K sehingga K mudah tercuci oleh air 

tanah. selain itu unsur K juga dipengaruhi 

oleh pH tanah. Tanah dengan ketersediaan 

kalium paling rendah merupakan tanah 

organik masam, sedangkan tanah dengan 

ketersediaan kalium yang tertinggi 

cenderung merupakan tanah dengan 

tekstur yang halus yang netral dan basa. 

Kalium ditemukan dalam jumlah 

banyak di dalam tanah, tetapi sebagian 

kecil yang digunakan oleh tanaman. 

Kalium terlarut dan kalium yang 

dipertukarkan adalah kalium yang 

dianggap tersedia bagi tanaman. Rata-rata 

hasil analisis K-total status sedang. Ion K 

tergolong unsur yang mudah bergerak 

sehingga mudah sekali hilang dari tanah 

melalui pencucian, karena K tidak ditahan 

dengan kuat di permukaan koloid tanah. 

Mengingat sifat K yang mudah hilang dari 

dalam tanah, maka efisiensinya rendah 

seperti halnya N, sehingga pemberian 

pupuk K perlu diperhatikan. Faktor 

rendahnya kalium juga disebabkan bahan 

induk (Adiningsih, 1985). Juga masih 

menurut Adiningsih, 1985 bahwa tinggi 

rendahnya kadar kalium di dalam tanah 

dapat disebabkan oleh bahan induk, 

apakah miskin kalium ataupun kaya akan 

kandungan kalium. pH tanah yang masam 

juga akan menyebabkan peningkatan pada 

fiksasi kalium sehingga menyebabkan 

penurunan ketersediaan K dalam tanah. 

Kapasitas Tukar Kation (KTK). Hasil 

analisis KTK menunjukkan bahwa 

kandungan tanah pada lahan cengkeh di 

Desa Sigenti Selatan memiliki kriteria 

rendah yaitu 8,08-11,04 cmol (+)Kg-1. 

Nilai KTK tertinggi terdapat pada titik 

lokasi (S1) dengan nilai 11,04 cmol 

(+)Kg-1. Sedangkan yang terendah 

terdapat pada titik lokasi (S2) pada 

kedalaman 0-30 dengan nilai 8,08 cmol 

(+)Kg-1. 

Rendahnya Kapasitas Tukar Kation 

(KTK) pada lokasi penelitian disebabkan 

oleh rendahnya reaksi tanah (pH) dan C-

organik pada lahan penelitian tersebut. 
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Seperti yang dijelaskan oleh Oksana dkk., 

(2012), meningkatnya kapasitas tukar 

kation terjadi seiring dengan 

meningkatnya pH, peningkatan nilai pH 

yang dipengaruhi oleh muatan negatif 

yang berasal dari bahan organik. Senyawa 

bahan organik adalah muatan berubah 

yang sangat bergantung pada perubahan 

pH. Muatan-muatan negatif ini meretensi 

sejumlah kation yang ada dalam larutan 

tanah dan yang berada pada kompleks 

adsorpsi, sehingga kapasitas tukar kation 

meningkat pada tanah seiring dengan 

peningkatan pH tanah. 

Rendahya KTK pada lahan 

cengkeh disebabkan karena kurangnya 

bahan organik di atas tanah. Semakin 

menurunnya kandungan bahan organik, 

humus (koloid organik) sebagai sumber 

muatan negatif tanah juga semakin 

berkurang sehingga jumlah muatan positif 

(kation-kation) dalam tanah yang dapat 

dipertukarkan juga semakin rendah 

(Kumalasari dkk, 2011). 

Bahan organik mempunyai pengaruh 

yang sangat besar Kapasitas Tukar Kation 

(KTK) tanah hal ini disebabkan karena 

adanya dekomposisi bahan organik yang 

dapat menghasilkan humus yang kemudian 

menjadikan KTK meningkat, karena 

humus mempunyai beberapa gugus yang 

aktif terutama gugus karboksil seperti 

COOH- yang secara langsung 

meningkatkan muatan negatif pada 

kompleks adsorbsi. Tanah dengan KTK 

tinggi mampu menyerap dan menyediakan 

unsur hara lebih daripada tanah dengan 

KTK rendah, karena unsur-unsur hara 

terdapat dalam kompleks jerapan koloid 

maka unsur-unsur hara tersebut tidak 

mudah hilang tercuci oleh air (Muhklis, 

2007). 

 

Kejenuhan Basa (KB). Berdasarkan 

hasil perhitungan kejenuhan basa pada 

lahan cengkeh di Desa Sigenti Selatan 

memiliki kriteria sangat rendah sampai 

sedang. Nilai kejenuhan basa tertinggi 

diperoleh dari lokasi cengkeh yaitu (S2) 

dengan nilai 58,16 %. Sedangkan yang 

terendah yaitu (S1) dengan nilai 15,67. 

Nilai KB suatu tanah dipengaruhi 

oleh pH-nya. Apabila pH rendah, maka 

kejenuhan basanya rendah. Sebaliknya 

jika pH tanah tinggi, maka kejenuhan 

basanya tinggi. Faktor iklim (curah hujan) 

dan pH sangat mempengaruhi kejenuhan 

basa. Pada tanah beriklim kering 

kejenuhan basanya lebih besar dari pada 

tanah beriklim basa (Hakim dkk., 1986) 

Kejenuhan basa menunjukkan 

perbandingan antara jumlah kation-kation 

basa dengan jumlah semua kation (kation 

basa dan kation asam) yang terdapat 

dalam kompleks jerapan tanah. Jumlah 

maksimum kation yang dapat dijerap 

tanah menunjukkan besarnya nilai 

kapasitas tukar kation tanah tersebut. 
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Kation-kation basa umumnya merupakan 

unsur hara yang diperlukan tanaman. 

Kejenuhan basa berhubungan erat dengan 

pH tanah, dimana tanah-tanah dengan pH 

rendah umumnya mempunyai kejenuhan 

basa rendah, sedang tanah- tanah dengan 

pH yang tinggi mempunyai kejenuhan 

basa yang tinggi pula (Soewandita, 2008). 

Status Kesuburan Tanah. Dari hasil 

analisis, dapat disimpulkan bahwa secara 

umum tingkat kesuburan tanah di Desa 

Sigenti Selatan memiliki status kesuburan 

rendah. Rendahnya status kesuburan pada 

lokasi penelitian disebabkan karena 

adanya faktor pembatas yaitu rendahnya 

kandungan C-organik tanah, P-tersedia, 

N-total, KTK dan kejenuhan basa tanah 

pada lokasi penelitian. Dengan demikian 

lahan cengkeh di Desa Sigenti Selatan 

memerlukan perbaikan agar dapat 

ditingkatkan kesuburan tanahnya. 

Randahnya status kesuburan pada 

lokasi penelitian dikarenakan jarang 

dilakukan penambahan bahan organik 

yang akhirnya semakin memiskinkan 

kesuburan tanah. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Tolaka, (2013) bahwa 

Kandungan C-organik (bahan organik) 

tanah sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan tanah dalam mempertahankan 

kesuburan dan produktifitas tanah melalui 

aktivitas mikroorganisme tanah. Banyak 

sifat-sifat tanah baik fisik, kimia dan 

biologi tanah secara langsung dan tidak 

langsung dipengaruhi oleh bahan organik. 

Bahan organik juga berperan dalam 

pembentukan agregat tanah. Penambahan 

bahan organik mutlak harus diberikan 

karena bahan organik tanah sangat 

berperan penting dalam menciptakan 

kesuburan tanah. Kandungan P2O5 di 

lokasi penelitian menunjukkan status 

sangat rendah hingga rendah yang berarti 

unsur hara yang berasal dari mineral tanah 

dan bahan organik tidak tersedia dengan 

cukup di dalam tanah. Selanjutnya 

kejenuhan basa tanah selalu dihubungkan 

sebagai petunjuk mengenai kesuburan 

suatu tanah. Kemudahan dalam 

melepaskan ion yang dijerap untuk 

tanaman tergantung pada derajat 

kejenuhan basa. Tanah sangat subur bila 

kejenuhan basa >80%, jika kejenuhan 

basa antara 50%-80% kesuburan tanahnya 

sedang dan tanah tidak subur jika 

kejenuhan basa <50%. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan di atas, maka dapat diambil 

keismpulan bahwa status kesuburan tanah 

di lahan perkebunan cengkeh di Desa 

Sigenti Selatan secara umum adalah sangat 

rendah sampai rendah. Rendahnya status 

kesuburan pada lokasi penelitian 

disebababkan karena adanya faktor 
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pembatas yaitu rendahnya kandungan C- 

organik tanah, P-tersedia, KTK dan 

kejenuhan basa tanah pada lokasi 

penelitian. 

Saran 

Perlu penambahan pupuk organik maupun 

anorganik untuk dapat meningkatkan 

status kesuburan tanah, sehingga dapat 

menunjang hasil produksi yang maksimal 

dan perlu dilakukan penelitian pertanian 

lain-nya di Desa Sigenti Selatan agar dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi masyarakat. 
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ABSTRACT 

Base on the impact of Covid-19 pandemi, FAO remind the potensial of food crysis in the 

world. This situation interrupt  food chain in domestic level and production process due to 

social limitation policy. Direct consequences  of this problem are increasing of job losses,  

decreasing of purchasing power  and increasing of  food crysis  and mal nutrition.  One of 

the solution is increasing the food production by open new agricaulture land with food estate 

program. How ever, developing food estate is facing the problem of the limitation of land 

favorable and environmental risk. This reaserch examines the existence of agriculture land,  

base on environmental carrying capacity sack as Agriculture, water,  protected area function  

dan forest protected area. The analysis of agriculture carrying capacity finding that majority 

of distric in Sentral Sulawesi still have sufesien of food with the position of population 

number in the  low optimal level (σ > 1). Water carrying capacity in  almost distric are defisit  

(DDA < 1), exept  in Nort Morowali. Carrying capacity of  protected area is relatively good 

(0,68) with 31,19 prosent of protected area proportion and average of forest protected index 

is 1,9.  This researches contribute the important information to government in decision 

making for agriculture sustainable development in Sentral Sulawesi.  

 

Keywords: Food Estate, environmental carrying capacity and sustainable agriculture 

development. 

 

ABSTRAK 

Dampak berkepanjangan dari wabah Covid-19, FAO (Food and Agriculture Organization) 
memperingatkan  kemungkinan terjadi krisis pangan di dunia. Peringatan ini harus disikapi dengan 
serius karena sangat beralasan, mengingat akan terganggunya rantai pasokan pangan lokal dan proses 
produksi pangan akibat kebijakan pembatasan sosial dan pemutusan kerja.  Konsekuensi langsungnya 
adalah bertambahnya angka pengangguran, menurunnya daya beli dan memburuknya gizi. Pada saat 
bersamaan, dikuatirkan terganggunya ketersediaan pangan akibat perilaku menimbun (panic buying). 
Penelitian ini menganalisis pengembangan program food estate berbasis pendekatan daya dukung 
lingkungan hidup. Kegunaannya adalah tersedianya informasi potensi pengembangan program food 

estate berbasis daya dukung lingkungan hidup. Hasil analisis menemukan bahwa berdasarkan hasil 
perhitungan daya dukung wilayah pertanian (DDWP),  Provinsi Sulawesi Tengah tergolong mampu 
melaksanakan swasembada  pangan dan jumlah penduduk di bawah jumlah optimal (σ > 1). Daya 
dukung sumber daya air untuk hampir semua kabupaten mengalami defisit (DDA < 1),  kecuali 
Morowali Utara yang mampu mendukung populasi yang ada. Daya dukung fungsi lindung di wilayah 
Provinsi Sulawesi Tengah adalah 0,68 yang berarti relatif masih baik dengan proporsi lindungnya 
sebasar 31,19 persen. Indeks hutan lindung (IHL) wilayah Provinsi Sulawesi Tengah rata-rata  sebesar 
1,9.  
 
Kata Kunci: Food Estate, Daya Dukung Lingkungan Hidup dan pembangunan pertanian 

berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN 

Berkait dengan dampak 

berkepanjangan dari wabah Covid-19, 

FAO (Food and Agriculture Organization) 

memperingatkan  kemungkinan terjadi 

krisis pangan di dunia. Peringatan ini harus 

disikapi dengan serius karena  sangat 

beralasan, mengingat terganggunya rantai 

pasokan pangan domestik dan proses 

produksi pangan akibat anjuran 

pembatasan sosial ditambah 

banyaknya pemutusan kerja.  Konsekwensi 

langsungnya adalah bertambahnya angka 

pengangguran, menurunnya daya beli 

dan kerawanan gizi. Pada saat bersamaan 

sangat dikuatirkan terganggunya 

ketersediaan pangan akibat perilaku 

menimbun makanan (panic buying). 

Maltus (1798), adalah ilmuan 

yang telah memprediksikan hal ini sejak 

lama berkait ketimpangan jumlah 

populasi manusia dengan ketersedian 

sumberdaya alam, khususnya pangan. 

Ketimpangan ini, lanjut Maltus, hanya 

bisa ditengahi dengan dua hal ; wabah 

penyakit dan perang. Untuk 

menghindarinya, maka harus 

ditumbuhkan kesadaran kolektif dan 

kolaboratif untuk memproduksi pangan 

secara berkelanjutan.  

Merebaknya wabah Covid 19 

memaksa semua Negara untuk  berusaha  

mengamankan stok pangan dalam negeri 

dengan membatasi ekspor pangannya. 

Untuk itu maka bagi kita, persoalan ini 

tidak bisa lagi diatasi sekedar dengan 

konsep ketahanan pangan, tapi harus 

kedaulan pangan. Ketahan pangan adalah 

upaya memenuhi kebutahan pangan yang 

sumbernya datang dari mana saja. Tapi, 

kedaulan pangan mensyaratkan sumber 

pangan yang datang dari tanah kita sendiri. 

Pemerintah telah merumuskan 

sejumlah  agenda  cara bertindak (CB) 

untuk menjaga kebutuhan stok pangan 

nasional, termasuk di dalamnya 

pengembangan pertanian modern yang 

mengusung pembangunan food estate. 

Secara harfiah food estate berarti 

perusahaan pekebunan/pertanian pangan 

atau lebih sederhana disebut lumbung 

pangan (indonesia.go.id). 

Rencana food estate merupakan 

suatu upaya atau agenda ketahanan pangan 

dan gizi.  Pilihan intervensi ini diharapkan 

dapat meningkatkan efisiensi melalui 

pertanian skala besar dan ketersediaan 

pangan dalam bentuk energi atau kalori, 

sebagaimana disebut UU No. 18/2012 

tentang Pangan. UU Pangan menjamin 

kepastian keterjangkauan dan pemenuhan 

konsumsi pangan yang bermutu dan 

bergizi seimbang, secara merata, sepanjang 

waktu dengan memanfaatkan sumber daya, 

kelembagaan dan budaya lokal. 

Sulawesi Tengah merupakan salah 

satu target wilayah pelaksanaan program 
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food estate tersebut. Surat keputusan 

KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan), SK 8113 Tahun 2018 

yang di-overlay dengan tutupan hutan 

tahun 2018: Luas daratan Sulawesi 

Tengah: 6.106.800,69 hektar.Luas hutan 

dalam Kawasan Hutan: 4.410.293,84 

hektar atau 72,22 %.  Berdasarkan tingkat 

kemiringan  lahan 36.87% lahan memiliki 

kemiringan > 40%.   25.03% lahan 

memiliki kemiringan 2-15%.   23.78% 

lahan memiliki kemiringan 15-40%. dan 

sisanya 14.33% lahan memiliki 

kemiringan 0-2%.  

Suhu udara rata rata berkisar antara 

26°C - 28°C.  Curah hujan rata rata 

tertinggi  yaitu 169.58 mm.  Surat 

keputusan KLHK (Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan), SK 

8113 Tahun 2018 yang di-overlay dengan 

tutupan hutan tahun 2018: Luas daratan 

Sulawesi Tengah: 6.106.800,69 hektar.  

Luas hutan dalam Kawasan Hutan: 

4.410.293,84 hektar atau 72,22 %.  

Wilayah ini memiliki potensi sumber daya 

alam yang besar terutama di sektor 

pertanian, kehutanan.  

Berbasis pada kondisi geografi 

wilayah dengan  bentang alam bervariasi 

serta  keadaan sosial ekonominya, 

dibutuhkan pertimbangan melalui kajian 

yang sistematis. Melalui kajian ini akan 

terpetakan  dampak dan resiko sejak awal 

sehingga peluang antisipasinya lebih 

mudah dan murah. Hal hal yang perlu 

diperhtikan atau patut dipertimbangkan 

tersebut, mulai dari aspek ekologis atau 

lingkungan, ekonomi dan sosial melalui 

pendekatan daya dukung.  Pendekatan ini 

merupakan  bagian dari  instrumen bagi 

kebijakan pengelolaan yang konprehensip 

berbasis  pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development).  

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan 

angka daya dukung lingkungan hidup 

wilayah pertanian, sumberdaya air, 

kawasan lindung dan indeks kawasan 

lindung daerah aliran sungai (DAS). 

Berpijak pada informasi ini maka program  

“food estate” dapat dikembangkan secara 

berkelanjutan.    

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan bagian 

dari rangkaian kegiatan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di   

Provinsi Sulawesi Tengah  pada bulan  

Januari  sd  Maret  2021.    Metoda yang 

digunakan dalam   penelitian  ini  adalah  

survey,  sedangkan  teknik pengambilan 

datanya adalah  observasi,  wawancara dan 

FGD (focus group discussion).   

Tahapannya  mengikuti makanisme KLHS 

yang  terdiri dari ;  teknik identifikasi 

stakeholder, pelingkupan isu strategis,    
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analisis spatial  dan   perumusan 

rekomendasi. Selanjutnya lebih difokuskan 

pada aspek pengembangan pertanian (food 

estate) sebagai satu isu ditinjau dari 

kemampuan daya dukung dan daya 

tampung (DDDT). Adapun perhitungan 

Daya Dukung Wilayah Pertanian (DDWP) 

menggunakan rumus oleh Muta’ali (2012) 

: 

       
dimana  :   σ       : Daya Dukung Wilayah Pertanian  

LP    : Luas lahan Panen (Ha) 
                 Pd     : Jumlah Penduduk (Jiwa) 
                 KFM : Kebutuhan Fisik Minimum (kg/kapita/tahun) 
                 Pr      : Produksi lahan rata-rata per hektar (kg/ha) 

 
Sebagai indikator yang digunakan adalah 

ketersediaan  bahan makanan utama yaitu 

beras dengan asumsi bila : 

σ < 1 berarti wilayah tersebut tidak mampu 
melaksanakan swasembada 
pangan, atau dapat diartikan bahwa 
jumlah penduduknya telah 
melebihi jumlah penduduk optimal. 

σ > 1 berarti wilayah tersebut mampu 
melaksanakan swasembada 
pangan, atau dapat diartikan bahwa 
jumlah penduduknya dibawah 
jumlah penduduk optimal. 

σ = 1 berarti wilayah tersebut memiliki 
daya dukung lingkungan optimal. 

 
Perhitungan  Daya  Dukung  Sumberdaya 

air (DDA) dihitung menggunakan rumus : 

 

Berdasarkan rumus tersebut, dapat 
diartikan : 

1. Apabila DDA > 1, terjadi surplus 
air, air masih mampu mendukung 
populasi yang ada 

2. Apabila DDA < 1, terjadi defisit air 
dan daya dukung air terlampaui. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan berkaitan 

dengan  daya dukung lingkungan 

diarahkan pada perhitungan daya dukung 

pangan pada wilayah pertanian  (DDWP), 

daya dukung sumber daya air, daya 

dukung fungsi lindung, indeks lindung dan 

kinerja daerah aliran sungai (DAS) yang 

diuraikan sebagai berikut : 

 

Status Daya Dukung Daya Tampung 

Lingkungan 

 
Dalam pengukurannya, konsep 

daya  dukung  lingkungan  memuat  dua 

konsep utama yaitu konsep ketersediaan 

berupa potensi  lingkungan  dan 

sumberdaya alam yang ada dalam  suatu  

wilayah  dan  konsep kebutuhan yang 

berhubungan dengan kebutuhan manusia 

dan  mahluk hidup lainnya dalam 

memenuhi keberlangsungan kehidupannya 

(Muta’ali, 2019). Berdasarkan hal tersebut 

maka konsep daya dukung secara umum 

dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi 

ketersediaan (supply) dan sisi  kebutuhan 

(demand). Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup No 17 tahun 2009 tentang Pedoman 

Penentuan Daya Dukung Lingkungan 

Dalam Penataan Ruang secara substansial 

menggunakan lahan dan air sebagai dasar 

utama perhitungan daya dukung. Daya 
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dukung lingkungan  tidak hanya diukur 

dari kemampuan lingkungan dan 

sumberdaya alam dalam mendukung 

kehidupan manusia, tetapi juga dari 

kemampuan menerima beban pencemaran 

dan bangunan. 

Daya tampung lingkungan 

berdasarkan Undang-Undang No.  23  

Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, didefinisikan sebagai 

kemampuan lingkungan hidup untuk 

menyerap zat, energi, dan/atau komponen 

lainnya yang masuk atau dimasukkan ke 

dalamnya. Pada dasarnya konsep daya 

tampung lingkungan sudah tercakup  

dalam pengertian daya dukung lingkungan 

karena ”mendukung perikehidupan” dapat 

diartikan sebagai mendukung ketersediaan 

sumber daya yang dibutuhkan sekaligus 

mengasimilasi limbah dari konsumsi 

sumberdaya tersebut. 

 

Daya Dukung Pangan 

Peningkatan jumlah penduduk 

Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun 

memberikan  implikasi  terhadap 

peningkatan kebutuhan pangan. Kebutuhan 

pangan bisa berbagai macam, namum 

salah satu yang menjadi tolok ukur dalam 

pemenuhan pangan adalah ketersediaan 

pangan beras. Pertumbuhan pendududk 

yang terus meningkat jika tidak dibarengi 

dengan peningkatan luas areal penanaman 

padi akan menyebabkan 

ketidakseimbangan pemenuhan beras. Jika 

areal penanaman padi tidak dapat lagi 

ditingkatkan maka daya dukung lahan 

pertanian tidak lagi  mampu untuk 

mencapai swasembada pangan. 

Daya dukung wilayah untuk lahan 

pertanian (DDWP/Ƭ) adalah kemampuan 

suatu wilayah dalam memproduksi beras 

guna memenuhi kebutuhan pangan 

penduduk setempat untuk hidup sejahtera  

atau  mencapai kondisi swasembada beras 

(Muta’ali, 2012). Penghitungan DDWP 

dalam perencanaan penting dilakukan agar 

dapat diketahui lebih awal kemampuan 

wilayah untuk dikembangkan sebagai 

penghasil pangan. Di sinilah relevansinya 

bile kita berpikir tentang kesiapan suatu 

kawasan utuk mengembangkan program 

“Food estate”. 

Provinsi Sulawesi Tengah 

termasuk salah satu provinsi yang sudah 

mencapai swasembada pangan. Data 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan 

angka produksi padi Sulawesi Tengah 

tahun 2015 sebanyak 1.015.368 ton. Bila 

dibandingkan tahun  2014 dengan  

produksi  padi 1.022.054 ton berarti 

mengalami penurunan sekitar 0,65 persen. 

Penurunan ini terjadi karena luas panen 

yang berkurang. Penurunan produksi ini 

diperkirakan terus terjadi pada tahun 2018 

hingga 2020 disebabkan gempa yang telah 

merusak areal pertanian dan jaringan 

irigasi di Kabupaten Sigi.   Balai 
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Pengkajian Teknologi Pertanian (BPPT) 

menyebutkan 7.000 petani terdampak oleh 

rusaknya areal persawahan seluas 7.356 

hektare di Palu, Sigi dan Donggala akibat 

gempa bumi 28 September 2018.  Data 

BPS Tahun 2018,  rata-rata produktivitas 

lahan di kabupaten tersebut sebesar 4,65 

ton/Ha, maka terdapat penurunan produksi 

sebesar 68.410 ton. 

Sebagai dasar untuk perhitungan  

Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) adalah 

320 kg/kapita/tahun untuk penduduk desa 

dan 480 kg/kapita/tahun untuk penduduk 

kota sebagaimana dinyatakan oleh 

Sayogyo (1996) berdasarkan kebutuhan 

setara kalori. 

Perhitungan DDWP Provinsi 

Sulawesi Tengah menunjukan bahwa 

daerah ini  tergolong pada wilayah yang 

mampu melaksanakan swasembada  

pangan dan jumlah penduduk dibawah 

jumlah optimal (σ > 1) (Gambar 3.1). Data 

perhitungan juga mengungkapkan bahwa 

dari 13  Kabupaten/Kota,  terdapat  5 

Kabupaten/Kota yang belum mampu 

swasembada pangan yaitu Banggai 

Kepulauan, Buol, Banggai Laut, Tojo Una-

una dan Kota Palu.   Kabupaten Morowali 

Utara akan defisit beras pada tahun 2027 

jika tidak ada penambahan areal pertanian 

atau peningkatan produktivitas lahan 

(Tabel 3.1). 

 

Gambar 3.1.  Daya Dukung Wilayah Pertanian 
(DDWP) di Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Tengah Tahun 2020-2025 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah 

kembali) 

 
Tabel 3.1.  Daya Dukung Wilayah Pertanian 

(Ƭ) di Sulawesi Tengah 

No Kabupaten 
Daya Dukung Wilayah Pertanian (Ƭ) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Banggai Kepulauan 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
2. Banggai 1,77 1,74 1,71 1,68 1,66 1,63 1,61 
3. Morowali 1,07 1,06 1,04 1,09 1,07 1,07 1,07 
4. Poso 1,20 1,18 1,15 1,13 1,10 1,08 1,06 
5. Donggala 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 
6. Tolitoli 1,34 1,32 1,31 1,29 1,28 1,26 1,25 
7. Buol 0,38 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 0,34 
8. Parigi Moutong 1,81 1,78 1,74 1,71 1,68 1,65 1,62 
9. Tojo Una-Una 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 

10. Sigi 1,85 1,84 1,82 1,80 1,78 1,76 1,74 
11. Banggai Laut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12. Morowali Utara 1,15 1,13 1,10 1,08 1,05 1,03 1,01 
13. Kota Palu 0,02 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 
14. Sulawesi Tengah 1,20 1,34 1,32 1,30 1,28 1,26 1,24 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah 

kembali) 

 

Data DDWP tersebut berdasarkan 

asumsi produksi padi tahun 2015 yang 

diambil dari data BPS. Data tersebut bisa 

terjadi  perubahan  bila  dilihat penurunan 

produksi padi di Kabupaten Sigi yang 

terdampak  bencana.  Berdasarkan data 

yang disampaikan oleh Balai Penelitian 

Teknologi Pertanian, terjadi kerusakan 

pada 7.536 Ha yang berarti terjadi 

kehilangan luas tanam sebesar 15.460 Ha.  

Bila  rata-rata produktivitas lahan 

Kabupaten Sigi 4,65 ton/Ha, maka terjadi 

kehilangan produksi padi sebesar 68.410 

ton.  Hasil  perhitungan DDWP dengan 
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produksi tersebut menunjukkan bahwa 

Kabupaten Sigi telah mengalami defisit 

beras atau tidak lagi mampu 

berswasembada pangan.  

Untuk meningkatkan produksi padi 

pada lima Kabupaten/kota, maka dapat 

diupayaan tambahan dengan  peningkatan  

luas  areal sawah dan peningkatan 

produktivitas lahan. Hasil estimasi upaya 

tambahan dengan melakukan perluasan 

areal pada lahan dengan kategori sangat 

tinggi berdasarkan peta daya dukung lahan 

dan peningkatan produktivitas menjadi 6 

ton/Ha, maka hanya dua kabupaten yang 

dapat mencapai swasembada beras yaitu 

Kabupaten Buol dan Tojo  Una Una 

(Gambar 3.2). 

 
Gambar 3.2.  Daya Dukung Pangan Lima 
Kabupaten di Sulawesi Tengah dengan Upaya 
Tambahan 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah 

kembali) 

 

Daya Dukung Sumberdaya Air 

Daya dukung sumber daya air 

merupakan salah satu  faktor  yang  perlu 

diperhtungkan dalam perencanaan. 

Menurut Muta’ali (2012),  daya dukung 

sumberdaya air,  pada dasarnya 

mengadopsi istilah daya dukung 

lingkungan yang didefinisikan sebagai 

kemampuan lingkungan atau suatu wilayah 

dalam memenuhi kebutuhan air untuk 

populasi penduduk dan kegiatan budidaya 

dengan mempertimbangkan potensi 

ketersediaan sumberdaya air yang tersedia. 

Daya dukung sumberdaya air 

memperhitungkan ketersediaan air dan 

kebutuhan air untuk kepentingan 

perencanaan pengelolaan yang terkait 

dengan perencanaan pembangunan 

prasarana pertanian. Selain itu juga  yang 

sangat penting adalah dalam pemenuhan 

kebutuhan air bersih bagi masyarakat. 

Untuk melihat ketersediaan dan kebutuhan 

air di Provinsi Sulawesi Tengah maka 

diperlukan data pendukung berupa  data  

curah  hujan dan besaran penduduk serta 

luasan wilayah. 

Perhitungan daya dukung 

sumberdaya air akan memberikan  

gambaran secara kuantitatif apakah 

sumberdaya air di Sulawesi Tengah dalam 

keadaan defisit atau surplus. Menurut 

Muta’ali  (2012)  keadan surplus berarti 

ketersediaan air di suatu wilayah 

tercukupi, sedangkan keadaan defisit 

berarti ketersediaan air tidak mencukupi 

untuk memenuhi kebutuhan air.  Untuk 

mengetahui Potensi Sumberdaya air dapat 

diperoleh dengan menghitung ketersediaan 

air dari curah hujan. Selain itu dapat 
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diketahui dari perhitungan cadangan air 

permukaan, potensi air tanah dan potensi 

mata air. Sedangak untuk mengetahui 

kebutuhan air dapat dihitung kebutuhan air 

untuk domestik, untuk irigasi, peternakan, 

industri dan tambak. 

Berdasarkan data curah hujan 

maka, hampir seluruh  kabupaten  defisit 

kebutuhan air domestik (43,2 

m2/kapita/tahun) kecuali Kabupaten 

Morowali Utara (Tabel 3.2). 

  
Tabel 3.2. Ketersediaan Air di Provinsi 
Sulawesi Tengah 

No Kabupaten Luas 
Koe 

F. Limp 

Curah 

hujan 

Ketersediaan 

air 
Jaseko air 

1 Banggai Kepulauan 2488,79 0,30 1700 1.269.282,90 241.092,16 

2 Banggai 9672,70 0,30 1900 5.513.439,00 827.645,90 

3 Morowali 3037,04 0,30 2533,33 2.308.147,36 443.063,16 

4 Poso 7112,25 0,30 2600 5.547.555,00 746.125,16 

5 Donggala 4275,08 0,30 1900 2.436.795,60 513.489,96 

6 Tolitoli 4079,77 0,30 2300 2.815.041,30 371.447,38 

7 Buol 4043,57 0,30 2200 2.668.756,20 372.452,54 

8 Parigi Moutong 5089,91 0,30 1900 2.901.248,70 582.244,16 

9 Tojo Una-Una 5721,15 0,30 2200 3.775.959,00 565.415,33 

10 Sigi 5196,02 0,30 1800 2.805.850,80 520.458,89 

11 Banggai Laut 725,67 0,30 3400 740.183,40 69.673,55 

12 Morowali Utara 10004,28 0,30 2600 7.803.338,40 864.390,98 

13 Kota Palu 395,06 0,30 1400 165.925,20 37.065,54 

14 Sulawesi Tengah 61841,29 0,30 2187,18 40.577.395,53 6.154.564,74 

Sumber : Hasil Analisis, 2019 
 
Jika dihubungkan ketersediaan air 

berdasarkan potensi air meterologis 

dengan kebutuhan air untuk kebutuhan 

domestik maka secara umum provinsi 

Sulawesi masih defisit (Gambar 3.3). 

Defisit ini dapat diperkecil dengan 

menghitung sumberdaya air sungai, air 

tanah dan mata air. 

 

Gambar 3.3. Ketersediaan dan Kebutuhan Air 
di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 
Tengah. 

 
Sumber : Hasil Analisis, 2019 

 
Daya dukung sumber daya air 

untuk hampir semua kabupaten mengalami 

defisit (DDA<1) daya dukung terlampaui 

kecuali Morowali Utara mengalami 

surplus/masih mampu mendukung 

populasi yang ada.  

 
Gambar 3.4. Daya Dukung Sumberdaya Air di 
Provinsi Sulawesi Tengah 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2019 
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Daya Dukung Fungsi Lindung 

 
Kawasan lindung provinsi pada 

dasarnya merupakan  kawasan  lindung 

yang secara ekologis adalah ekosistem 

yang terletak lebih dari satu wilayah 

kabupaten/kota, yang memberikan 

pelindungan terhadap kawasan 

bawahannya (wilayah kabupaten/kota 

lain), dan kawasan-kawasan lindung lain, 

yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan pengelolaannya,  

merupakan kewenangan pemerintah 

daerah provinsi. Pada Gambar 3.4, 

disajikan  persentase kawasan lindung per 

kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah 

berdasarkan SK 8113/MENLHK- 

PKTL/KUH/PLA.2/11/2018.  

 
Gambar 3.5.  Persentase Kawasan Lindung 
per Kabupaten di Provinsi Sulawesi 
Tengah 

 
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 
Tengah, 2018 
 

Pada pasal 22 Peraturan Daerah 

Propinsi Sulawesi Tengah  No.8  tahun 

2013, tercantum  Kawasan Lindung 

Nasional yang terkait dengan wilayah 

Propinsi. Pada pasal 21 huruf a meliputi :  

Kawasan yang memberikan perlindungan 

terhadap kawasan bawahannya meliputi 

hutan lindung dan kawasan resapan air;  

Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan 

Cagar Alam meliputi: Kawasan Taman 

Nasional yaitu Taman Nasional Lore 

Lindu di Kabupaten Sigi dan Kabupaten 

Poso; Kawasan taman laut dan taman 

wisata laut meliputi : Kawasan Taman 

Wisata Alam meliputi:  Kawasan Taman 

Wisata Alam Laut meliputi:  Kawasan 

taman hutan raya yaitu Taman Hutan Raya 

Poboya Paneki di Kabupaten Donggala, 

Kabupaten Parigi Moutong dan Kota Palu;  

Taman Buru Landusa Tomata di 

Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali 

Utara; dan  Kawasan lindung lainnya 

terdiri atas: 

Dalam kaitannya dengan daya 

dukung lingkungan menurut fungsi 

kawasan, maka secara normatif, suatu 

wilayah dapat menjalankan fungsinya 

menjaga kelestarian alam dan lingkungan 

hidup jika mampu mengalokasikan 

peruntukan ruang kawasan menurut 

regulasi yang berlaku. Sehubungan dengan 

hal itu, maka perhitungan dan analisis daya 

dukung fungsi lindung sangat bermanfaat. 

Daya dukung fungsi lindung (DDL) 

merupakan kemampuan suatu kawasan 

dengan berbagai aktifitas penggunaan 

lahan di dalamnya untuk menjaga 

keseimbangan ekosistem (kawasan 

lindung) pada suatu luasan wilayah 
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tertentu. Daya dukung fungsi lindung di 

wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 

0,68. Daya dukung fungsi lindung ini 

memiliki kisaran 0 (nol) hingga 1 (satu). 

Semakin mendekati nilai 1, semakin baik 

fungsi lindung yang ada di wilayah 

tersebut, dan sebaliknya. Adapun tingkat 

kualitas daya dukung fungsi lindung 

menurut Irawan (2013) adalah sebagai 

berikut: Sangat rusak jika nilai DDL 0 – 

0,20, Rusak jika nilai DDL 0,20 – 0,40, 

Sedang jika nilai DDL 0,40 – 0, 60, Baik 

jika nilai DDL 0,60 – 0,80, Sangat Baik 

jika nilai DDL 0,80 – 1 

Berdasarkan nilai tersebut, maka 

daya dukung fungsi lindung di wilayah 

Provinsi Sulawesi Tengah terkategori baik, 

dimana proporsi  kawasan lindungnya 

sekitar 31,19 persen. Terkait dengan 

proporsi kawasan lindung, ditetapkan 

bahwa pada wilayah pulau dengan  luas  

kawasan lindung lebih dari 30 persen, 

maka perlu dilakukan upaya untuk 

mempertahankannya.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah  

Nomor  104  Tahun  2015 Tentang Tata 

Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi 

Kawasan  Hutan,  Pasal 35 disebutkan 

bahwa perubahan fungsi  kawasan  hutan  

menjadi hutan produksi yang dapat 

dikonversi tidak dapat dilakukan pada 

provinsi dengan luas kawasan hutan sama 

dengan atau kurang dari 30 persen. 

Parameter lain yang digunakan 

untuk menilai fungsi lindung adalah indeks 

hutan lindung (IHL), dimana untuk 

wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, IHL 

nya sebesar 61,12 persen. Semakin tinggi 

nilai IHL, semakin tinggi kemampuan 

daya dukung lingkungannya. Berdasarkan 

Gambar 3.12 kabupaten dengan proporsi 

kawasan lindung yang terbesar adalah 

Kabupaten Sigi (49,07 persen) yang berarti 

di atas 30 persen sesuai dengan ketetapan. 

Hal ini dapat dipahami karena Taman 

Nasional Lore Lindu terletak di kabupaten 

ini, selain kabupaten Poso. Taman 

Nasional ini berdasarkan SK Menteri 

Kehutanan dan Perkebunan No. 464/Kpts-

II/1999 tanggal 23 Juni 1999 tentang 

Penetapan Kelompok Hutan Lore Lindu 

seluas 217.991,18 Ha sebagai kawasan 

hutan tetap dengan fungsi hutan taman 

nasional. Adapun kabupaten yang proporsi 

kawasan lindungnya kurang dari 30  

persen adalah kabupaten Toli-toli, 

Donggala, Morowali, Buol, Banggai, 

Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Hal 

ini memerlukan perhatian dari semua 

pihak untuk meningkatkan luas kawasan 

lindungnya sehingga mencapai persentase 

minimal 30 persen sesuai Undang-Undang 

No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang. 

 

Indeks Fungsi Lindung dan Kinerja 

Daerah Aliran Sungai 
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Dalam rangka pelestarian 

lingkungan, dalam rencana tata ruang 

wilayah ditetapkan kawasan hutan paling 

sedikit 30 persen dari luasan daerah aliran 

sungai (DAS). Penetapan proporsi ideal 

luas kawasan hutan terhadap luas DAS 

ditujukan untuk menjaga keseimbangan 

tata air. 

Pada dasarnya DAS merupakan 

suatu ekosistem. Aktifitas setiap 

komponen ekosistem selalu mempengaruhi 

komponen ekosistem yang lain. Ekosistem 

DAS dapat diklasifikasikan menjadi 

daerah hulu, tengah dan  hilir, dimana 

bagian hulu merupakan yang berperan 

penting dalam perlindungan fungsi tata air 

serta bagian hilir merupakan daerah 

pemanfaatan. Jika hutan di bagian hulu 

terjaga dengan baik maka akan 

memberikan manfaat yang optimal untuk 

pertanian, kehutanan, dan kebutuhan air 

bersih bagi masyarakat pada bagian hilir 

DAS tersebut. Berdasarkan hal itu, maka 

keberadaan kawasan hutan di sekitar DAS 

khususnya bagian hulu akan berkontribusi 

terhadap keseimbangan lingkungan, 

khususnya tata air, erosi dan sedimentasi. 

Olehnya itu luasan kawasan hutan menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi nilai 

indeks fungsi lindung (IFL) DAS. Di 

wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, IFL 

DAS tersaji pada Tabel 3.3.  Perubahan 

penggunaan lahan yang tidak terkendali 

dapat berpengaruh terhadap kualitas DAS 

yang mempunyai fungsi penting sebagai 

kawasan resapan air utama dan pengatur 

tata air. 

 
Tabel 3.3. Indeks Fungsi Lindung (IFL) DAS 

Provinsi Sulawesi Tengah 
No NAMA DAS 

Luas DAS 

(Ha) 

Luas Hutan 

(Ha) 
IFL DAS 

1 DAS BAHUM BAHU 497523,82 306619,60 2,05 
2 DAS BANGKA MALEI 655313,95 520761,02 2,65 
3 DAS DENGKON 241010,53 143204,46 1,98 
4 DAS KARAUPA 335557,47 179355,35 1,78 
5 DAS KEP. BANGGAI 315418,75 137501,01 1,45 
6 DAS KEP.MENUI 13190,96 3740,52 0,95 
7 DAS KEP. TOGEAN 416364,08 25232,43 0,20 
8 DAS KTH D.MATANA 65,87 56,04 2,84 
9 DAS LAA YAENTU 794236,23 528186,87 2,22 

10 DAS LARIANG 692559,87 524940,03 2,53 
11 DAS LASOLO 98589,87 71807,77 2,43 
12 DAS MALINO 172256,45 101997,03 1,97 
13 DAS MANTAWA BATUI 326935,57 203757,33 2,08 
14 DAS MARAJA 323181,35 198450,45 2,05 
15 DAS MINDAU 111248,85 57074,36 1,71 
16 DAS PALU 318874,25 192534,05 2,01 
17 DAS POSO 429485,49 263191,15 2,04 
18 DAS TABONG 335524,77 203644,35 2,02 
19 DAS TAIPA 203030,26 113633,36 1,87 
20 DAS TAKUWOWO DALAI 302550,14 187461,33 2,07 

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 
Tengah, 2018 (data diolah kembali) 

 
Jika nilai IFL DAS (indeks fungsi 

lindung daerah aliran sungai) lebih besar 

dari 1, maka kualitas lingkungan DAS 

masih terjaga, sehingga masih mampu 

menjaga fungsi keseimbangan tata air dan 

gangguan persoalan banjir, erosi, 

sedimentasi dan kekurangan air. 

Sebaliknya jika nilai IFL DAS kurang dari 

1 maka kualitas lingkungan DAS kurang 

mampu menjaga fungsi keseimbangan tata 

air dan gangguan persoalan banjir, erosi, 

sedimentasi dan kekurangan air. 

Berdasarkan Tabel 3.3, maka rata-

rata IFL DAS di Propinsi Sulawesi Tengah 

adalah 1,9 yang berarti bahwa secara 

umum kualitas lingkungan DAS di 
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wilayah propinsi ini cukup terjaga, 

sehingga masih mampu menjaga fungsi 

keseimbangan tata air dan gangguan 

persoalan banjir, erosi dan sedimentasi 

serta kekurangan air. Meskipun demikian 

terdapat 2 DAS yang mempunyai nilai IFL 

yang relatif rendah yakni DAS Kepulauan 

Togean dan DAS Kepulauan Menui. Hal 

ini antara lain disebabkan  oleh  persentase 

hutan lindung di sekitar wilayah DAS ini 

sangat rendah 0,002 persen untuk DAS 

Kepulauan Togean, bahkan di sekitar DAS 

Kepulauan Menui, tidak terdapat hutan 

lindung. 

Salah satu fungsi hutan yang 

berperan penting dalam ekosistem DAS 

adalah hutan lindung. Hutan lindung ini 

berfungsi memberikan perlindungan 

terhadap kawasan sekitar maupun 

bawahannya yaitu  sebagai pengatur tata 

air, pencegah banjir dan erosi serta 

memelihara kesuburan tanah. Pengelolaan 

DAS yang kurang optimal, merupakan 

salah satu penyebab musibah banjir dan 

tanah longsor. Olehnya partisipasi semua 

pihak dalam melestarikan fungsi hutan di 

sekitar DAS, termasuk tanah dan kondisi 

tata air DAS sangat diperlukan. 

    

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian sebelumnya maka 

dapat dikemukakan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dari segi daya dukung wilayah 

pertanian, delapan dari tiga belas 

kabupten kota di Provinsi Sulawesi 

Tengah telah mencapai swasembada 

pangan khususnya beras. Lima 

kabupaten yang belum mencapai 

swasembada adalah Banggai Laut, 

Banggai Pulau, Buol, Tojo Una-Una 

dan Palu. 

2. Daya dukung sumber daya air 

berkaitan dengan ketersediaannya  di 

Provinsi Sulawesi Tengah,  tergolong 

defisit dari sumber curah hujan, namun 

dapat dipenuhi dengan dukungan 

sumber air dari sungai, danau, air tanah 

dan mata air. 

3. Daya dukung fungsi lindung di 

provinsi Sulawesi Tengah masih 

berkategori baik dengan angka 0,68 

dengan proporsi 31,19 persen kawasan 

lindung. 

4. Indeks fungsi lindung di Provinsi 

Sulawesi Tengah, relatif masih terjaga 

dengan nilai index rata-rata 1,9, 

terutama pada daerah aliran sungai 

(DAS). 

5. Swasembada terjadi bila lahan dan air 

tersedia atas dukungan kawasan hutan 

yang terjaga, menunjukan keterkaitan 

antara kesimplan pertama hingga 

kesimpulan yang ke empat. 

6. Berdasarkan kesimpulan pertama 

sampai kesimpulan ke lima, maka 

gagasan untuk mengembangkan 
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program “food estate”  dari perspective 

daya dukung lingkungan di Provinsi 

Sulawesi Tengah masih sangat 

memungkinkan dengan memperhatikan 

karakteristik daya dukung tersebut 

untuk pewilayahan komoditi yang 

potensial.    

 

Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan 

sebelumnya maka dapat dikemukakan 

beberapa saran  sebagai berikut : 

1. Untuk pengembangan program “food 

estate” di provinsi Sulawesi Tengah, 

disarankan kepada pemerintah daerah 

untuk mempehatikan daya dukung 

lingkungan hidup khususnya wilayah 

pertanian, sumberdaya air dan kawasan 

lindung. 

2. Perlu ada penelitian tentang program 

“food estate” dari aspek potensi dan  

kesesuaian lahan dan komoditi serta 

aspek sosial dan ekonomi. 
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ABSTRACT 

Acetylation is a chemical modification method that can be used to increase physicochemical 

properties by improving physical and chemical properties. This study aims to obtain the 

acetylation of reaction time on the physical and chemical characteristics of acetylated sago 

starch. The research was carried out at the Agroindustry Laboratory, Faculty of Agriculture, 

Tadulako University, Palu. This study was arranged using a completely randomized design 

with a one-factor pattern at 6 levels of reaction time, namely 30, 35, 40, 45, 50, and 55 min. 

Each treatment was repeated 3 times so that there were 6 x 3 which was 18 experimental 

units. The results showed that the reaction 50 min gave a better effect on the physical and 

chemical characteristics of the acetylated sago starch produced with the physical properties 

of water holding capacity of 60.17 g/g, oil holding capacity of 56.70 g/g, swelling power of 

61.19 g/g, solubility 49. 66% and chemical properties water content 9.57%, reducing sugar 

0.25%, starch 81.68%, amylose 32.66%, protein 0.45%, fat 0.60% and ash content 0.16%. 

 

Keywords: acetylated sago starch, acetylation reaction time, physical and chemical 

properties 
 

 

ABSTRAK 

Asetilasi merupakan salah satu metode modifikasi pati secara kimia yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan sifat fisikokimia pati dengan  memperbaiki sifat fisik dan kimia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan lama reaksi asetilasi terhadap karakteristik fisik 
dan kimia  pati sagu asetat. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Agroindustri Fakultas 
Pertanian Universitas Tadulako Palu. Penelitian ini disusun menggunakan Rancangan Acak 
Lezngkap (RAL) dengan pola satu faktor pada 6 level waktu reaksi yaitu 30, 35, 40, 45, 50, 
dan 55 menit. Setiap perlakuan diulang 3 kali sehingga terdapat 6 x 3 adalah 18 unit 
percobaan. Hasil penelitian menujukkan lama reaksi 50 menit memberikan pengaruh yang 
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lebih baik terhadap karakteristik fisik dan kimia pati sagu asetat yang dihasilkan dengan sifat 
fisik water holding capacity 60,17 g/g, oil holding capacity 56,70 g/g, swelling power  61,19 
g/g, solubility 49,66% dan sifat kimia kadar air 9,57%, gula reduksi 0,25%, pati 81,68%, 
amilosa 32,66%, protein 0,45%, lemak 0,60% dan kadar abu 0,16%.  
 

Kata Kunci: pati sagu asetat, lama reaksi asetilasi, sifat fisik dan kimia 

 

PENDAHULUAN 

Potensi sagu (Metroxylon sp.) di 

Indonesia yang paling besar digunakan 

sebagai pengganti beras. Sumber pati 

utama sagu memiliki peranan penting 

dalam pemanfaatanya sebagai bahan 

olahan pangan yang sering dikonsumsi 

masyarakat seperti roti, kerupuk, mie, serta 

dapat digunakan dalam bahan perekat, 

pakan ternak, sampai pada pembuatan 

larutan bioethanol. Xu, et al., (2004) pati 

alami umumnya memiliki kelemahan sifat-

sifat yang menyebabkan penggunannya 

terbatas, antara lain tidak tahan panas, 

asam dan proses mekanis. Salah satu cara 

untuk meningkatkan nilai tambah (sifat 

fisik, kimia dan fungsional) pati alami 

adalah melakukan modifikasi sehingga 

diperoleh sifat-sifat pati yang cocok untuk 

aplikasi tertentu (Palguna, et al., 2014).  

Menutut Rahim, et al., (2016),  Hadi, et 

al., (2020) dan Kaur, et al., (2012) 

modifikasi pati alami dapat dilakukan 

antara lain modifikasi secara fisik 

(pregelatinisasi), modifikasi secara 

kimiawi (modifikasi asam, oksidasi, 

eterifikasi, dan crosslingking), modifikasi 

secara enzimatis, genetik dan kombinasi 

dari cara tersebut di atas. 

Modifikasi pati secara kimia dapat 

dilakukan dengan cara asetilasi untuk 

menghasilkan pati termodifikasi yang 

memliki potensi fungsional sebagai 

ingridien pangan dan kesehatan. Asetilasi 

merupakan salah satu metode modifikasi 

pati secara kimia yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan sifat fisikokimia pati 

(Amalia dan Kumoro, 2016). Asetilisasi 

pati sagu menghasilkan sifat fisikokimia 

yang lebih baik dari pati alami (Suwarda, 

et al, 2019).  

Menurut Clark, (2002), Xu, et al., 

(2004), Huang, et al., (2007) dan Huber 

(2000) kecepatan reaksi kimia, termasuk 

esterifikasi pati dipengaruhi oleh jenis dan 

kosentrasi reaktan, pH, lama reaksi, 

tekanan, suhu dan jenis pati. Penelitian 

tentang lama reaksi terhadap sifat fisik dan 

kimia pati asetat telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu pada pati aren  

(Heriawan, et al., 2016; Rahim,  et al., 

2015); pati sagu (Yuliasih dan Sunarti, 

2014); pati biji lai (Fiqtinovri, et al., 

2020); pati beras (Nurhayati, 2019; 

Gonzale dan Perez, 2002); tepung gadung 
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(Amalia, et al., 2015).  Penelitian 

bertujuan untuk mendapatkan lama reaksi 

dari proses asetilasi  yang berpengaruh 

terhadap karakteristik fisik dan kimia dari  

pati  sagu asetat. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian    

Penelitian ini dilaksanakan di 

Laboratorium Agroindustri Fakultas 

Pertanian Universitas Tadulako Palu. 

Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan 

Juni - September 2020. Penelitian ini 

disusun menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan pola satu faktor. 

Faktor yang dicobakan adalah lama reaksi 

asetilasi pati sagu asetat yang terdiri dari 6 

level : 30, 35, 40, 45, 50, dan 55 menit. 

Setiap perlakuan diulang 3 kali sehingga 

terdapat 6 x 3 adalah 18 unit percobaan.  

 

Sintesis pati sagu asetat 

Pati sagu dicuci dua kali dengan 

akuades kemudian dikeringkan dalam oven 

pada suhu 50 oC selama 12 jam dan 

selanjutnya diayak dengan ayakan ukuran 

100 mesh. Selanjuntya pati sagu 

dimodifikasi dengan asam asetat anhidrat 

sesuai dengan metode Rahim et al., (2016) 

yang dimodifikasi. 

 

Parameter Pengamatan 

Water dan oil holding capacity (Larrauri, 

et al., 1996) 

Diukur 25 ml akuades untuk water 

holding capacity (WHC) atau minyak 

zaitun  pada oil holding capacity (OHC) 

komersial lalu ditambahkan ke 250 mg 

sampel kering, diaduk dan dibiarkan pada 

suhu kamar selama 1 jam.  Setelah 

sentrifugasi residu ditimbang, WHC dan 

OHC dihitung sebagai persen dalam 

menahan air dan minyak pada sampel 

kering. 

Swelling power dan solubility 

(Adebowale, et al., 2009). 

Swelling power : Pati disuspensikan 

dengan akuades (1%, b/v) dengan tabung 

reaksi yang telah diketahui beratnya (W1). 

Kemudian dipanaskan pada penangas air 

suhu 80oC selama 30 menit, lalu 

didinginkan hingga suhu ruang. 

Selanjutnya disentrifugasi pada 3400 rpm 

selama 15 menit, sehingga terpisah residu 

dan supernatan. Residu dan air yang 

tertahan setelah disentrifugasi kemudian 

ditimbang (W2). Swelling power pati 

(berdasarkan berat kering ditentukan 

sebagai berikut:   

 

Daya mengembang (%) = (W2 – W1)/Berat pati X 100 

 

Solubility :  Supernatan (5 mL) 

dikeringkan hingga berat konstan pada 

suhu 110oC.  Residu yang terdapat setelah 

dikeringkannya supernatan, menunjukkan 

jumlah pati yang terlarut dalam air (%). 

. 
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Kadar air (AOAC, 1990)  

Cawan kosong dibersihkan, lalu 

diberi label kemudian dipanaskan di dalam 

oven pada suhu 105ºC selama 15 menit, 

selanjunya didinginkan kemudian 

ditimbang menggunakan timbangan 

analitik. Sampel yang telah dihaluskan 

ditimbang di dalam cawan sebanyak 2 g. 

Lalu cawan beserta isinya dipanaskan di 

dalam oven pada suhu 105ºC selama 2 

jam. Selanjutnya cawan dipindahkan ke 

dalam desikator lalu didinginkan dan 

ditimbang. Cawan dipanaskan kembali di 

dalam oven hingga diperoleh berat konstan 

(selisih penimbangan berturut-turut kurang 

dari 0,2 mg). Nilai kadar air bahan 

diperoleh melalui persamaan : 

 

                           [BS – BCK] - [BC + I*] 
Kadar air    =                                              x 100 
% 

 BS 
 
BS = Berat sampel  
BCK = Berat cawan kosong  
BC + I* = Berat sampel + isi setelah dioven 

 

Kadar gula reduksi (AOAC, 1990) 

Penentuan kurva standar : 

Dibuat larutan glukosa standar pada 

konsentrasi 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan 70 

ppm. Masing-masing larutan glukosa 

standar tersebut dipipet 2 mL lalu 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 

Ditambahkan 1 mL larutan fenol 5%, 

kemudian digojog. Ditambahkan dengan 

cepat 5 mL asam sulfat pekat dengan cara 

menuangkan secara tegak lurus ke 

permukaan larutan. Dibiarkan selama 10 

menit, lalu digojog kemudian ditempatkan 

dalam penangans air selama 15 menit. 

Diukur absorbansinya pada panjang 

gelombang 490 nm. Selanjutnya 

ditentukan nilai hubungan persamaan 

antara konsentrasi larutan glukosa standar 

dengan absorbansi. 

Penetapan sampel : 

Sampel ± 5 g dilarutkan ke dalam 

aquades 100 mL, lalu diaduk dengan 

pengaduk magnetik stirrer pada kecepatan 

300 rpm selama 30 menit. Disentrifugasi 

pada kecepatan 3.000 selama 15 menit, 

lalu didekantasi. Filtrat yang diperoleh 

ditentukan absorbansinya seperti pada 

penetapan kurva standar. Kadar glukosa 

ditentukan dengan membandingkan hasil 

pengukuran absorbansi sampel dengan 

kurva standar. 

. 

Kadar pati (AOAC, 1990) 

Sebanyak 2-5 g pati sagu asetat 

ditimbang lalu dimasukkan ke dalam beker 

glass 250 mL kemudian ditambahkan 50 

mL aquades dan diaduk selama 1 jam. 

Suspensi disaring dengan kertas saring 

kemudian dicuci dengan aquades sampai 

volume filtrat menjadi 250 mL. Residu 

dipindahkan secara kuantitatif dari kertas 

saring ke dalam erlenmeyer dengan 

pencucian 200 mL aquades dan 

ditambahkan 20 mL HCl 25% (berat jenis 



 

 

92  

1,125), ditutup dengan pendingin balik dan 

dipanaskan di atas penangas air mendidih 

selama 2,5 jam. Setelah dingin dinetralkan 

dengan larutan NaOH 45% dan diencerkan 

sampai volume 500 mL kemudian 

disaring. Kadar gula dinyatakan sebagai 

kadar glukosa dari filtrat yang diperoleh. 

Penentuan glukosa seperti pada penentuan 

gula reduksi. Kadar glukosa dikalikan 0,9 

adalah merupakan berat pati. Kadar pati 

ditentukan dengan persamaan : 

                         Berat pati  
Kadar  pati (%) =                         x 100  
                              Berat sampel 

 

Kadar amilosa (AOAC, 1990) 

Penentuan kurva Standar : 

Amilosa murni ditimbang sebanyak 

0,04 g lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 

100 mL kemudian ditambahkan 1 mL 

etanol 95%  dan 9 mL larutan NaOH  1 N. 

Dipanaskan selama 10 menit dalam 

penangas air mendidih, kemudian 

didinginkan dan ditambahkan aquades 

sampai volume 10 mL dan digojog. 

Dipipet larutan tersebut sebanyak 1, 2, 3, 

4, 5 mL dan dipindahkan ke labu ukur 100 

mL, diasamkan dengan menambahkan 1 

mL  asam asetat 1 N, kemudian 2 mL 

larutan iodin 0,2% dan selanjutnya 

ditambahkan aquades sampai volume 100 

mL, digojog dan dibiarkan selama 20 

menit. Ditentukan besar absorbansi larutan 

pada panjang gelombang 620 nm. 

Selanjutnya ditentukan nilai hubungan 

persamaan antara konsentrasi larutan 

amilosa  standar dengan absorbansi. 

Penentuan amilosa sampel: 

Sampel ditimbang sebanyak 1 g 

dimasukkan dalam labu ukur 100 mL, 

ditambahkan 1 mL etanol 95%  dan 9 mL 

larutan NaOH 1 N. Dipanaskan selama 10 

menit, dalam penangas air mendidih, 

kemudian didinginkan dan ditambahkan 

aquades sampai volume 100 mL dan 

digojog. Larutan  tersebut diambil 

sebanyak 5 mL dan dimasukkan dalam  

labu  ukur 100 mL. Diasamkan dengan 

ditambahkan 1 mL asam asetat 1 N, 

kemudian 2 mL larutan iodin 0,2% dan 

selanjutnya ditambahkan aquades sampai 

volume 100 mL, digojog dan dibiarkan 

selama 20 menit. Ditentukan  besar  

absorbansi larutan pada panjang 

gelombang 620 nm. Kadar amilosa 

ditentukan  dengan membandingkan hasil 

pengukuran absorbansi sampel dengan 

kurva standar. 

Kadar protein (AOAC, 1990) 

Ditimbang sampel kering 50 - 60 mg 

dan dimasukkan ke dalam labu kjeldahl 

(50 mL) lalu ditambahkan 2 mL asam 

sulfat pekat. Dididihkan dalam ruang asap 

sampai jernih dan kemudian dilanjutkan 

pendidihan 30 menit. Setelah dingin 

dinding labu dicuci dengan sedikit aquades 

dan dididihkan lagi selama 30 menit. 

Setelah dingin dipindahkan ke dalam labu 
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distilasi Kjeldahl mikro dan ditambah 5-10 

mL akuades dan 15-16 mL larutan NaOH-

Na2S2O3 (40:5 g dan dilarutkan dengan 

akuades sampai 100 mL). Segera 

dilakukan distilasi uap, destilat ditampung 

dalam Erlenmeyer 100 mL yang telah 

berisi 5 mL larutan asam borat 4% (larutan 

jenuh) dan diberi 1 mL indikator campuran 

(metil merah-metilen biru) atau (metil 

merah-brom cresol green).  Distilasi 

diakhiri bila semua N telah terdestilasi 

yaitu bila tetesan distilat tidak bersifat basa 

lagi. Distilat dititrasi dengan 0,02 N HCl. 

Dihitung totan N dan % protein dalam 

bahan 

Perhitungan :  

             (ml HCl – ml blanko) x N x 14.007 x100)  
% N   =                                                  
                                       mg sampel 

 

Kadar lemak (AOAC, 1990) 

Labu lemak dicuci bersih, kemudian 

dipanaskan di dalam oven selama 1 jam 

pada suhu 105oC, selanjutnya didinginkan 

di dalam desikator selama 30 menit lalu 

ditimbang dan dicatat beratnya. Sampel 

ditimbang sebanyak 20 g kemudian 

dibungkus dengan kertas saring lalu 

dimasukkan ke dalam labu penyari. 

Selanjutnya hubungkan ke dalam soklet 

dan diekstraksi lemaknya selama 4-6 jam 

dengan pelarut heksan. Setelah proses 

ekstraksi, pelarut dipisahkan dari lemak 

dengan rotari vakum evaporator. Labu 

lemak dipanaskan di dalam oven yang 

dilengkapi dengan blower selama 1 jam 

pada suhu 100oC, kemudian didinginkan di 

dalam desikator selama 30 menit lalu 

ditimbang dan dicatat beratnya. 

Pemanasan dan penimbangan diulang 

beberapa kali hingga diperoleh berat labu 

lemak konstan. Kadar lemak sampel 

ditentukan melalui persamaan : 

                                      A - B 
Kadar lemak (%) =                x 100 

           BS 
 

BS = Berat sampel  
A = Berat labu + lemak  
B = Berat labu   
 
Kadar abu (AOAC, 1990) 

Kadar abu ditentukan  dengan  metode 

pemanasan dalam tanur bersuhu 550oC. 

Mula-mula cawan pengabuan dipanaskan 

dalam tanur, lalu didinginkan di dalam 

desikator selama 15 menit, kemudian 

ditimbang. Proses ini diulangi sampai 

diperoleh berat konstan. Ke dalam cawan 

tersebut di atas diisi sampel sebanyak 2 g, 

kemudian dimasukkan ke dalam tanur lalu 

dibakar sampai diperoleh abu yang 

berwarna kelabu dan mempunyai berat 

yang konstan. Pengabuan dilakukan dalam 

dua tahap, yaitu pertama pada suhu sekitar 

400oC. Pada tahap ini pintu tanur dibiarkan 

terbuka, sebab bahan yang dibakar akan 

mengeluarkan asap. Pemanasan 

dilanjutkan pada suhu 550oC dengan pintu 

tanur tertutup. Abu didinginkan dalam 



 

 

94  

desikator, lalu ditimbang. Kadar abu 

ditentukan dengan persamaan : 

 

    [Z – X] 
Kadar Abu =                          x 100  
                                    Y 
Z  = Berat abu + cawan  
X = Berat cawan   
Y = Berat sampel 

 

Analisis Data 

Analisis data statistik menggunakan 

Software Statistical Product and Service 

Solution versi13 dengan metoda One Way 

Anova dan Univariate Analysis of 

Variance dengan tingkat signifikan 5% 

pada perbandingan means menggunakan 

metoda Duncan (Trihendradi, 2005). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Water Holding Capacity (WHC) 

Lama reaksi asetilasi pengaruhnya 

sangat nyata terhadap WHC pati sagu 

asetat.  

 
Gambar 1.  Rata-rata WHC pati sagu asetat 

pada berbagai lama reaksi 
asetilasi 

 
Pati sagu tanpa asetilasi memiliki daya 

serap air sebesar 97,12%,  menurun setelah 

diasetilasi dengan asam asetat anhidrad 

15%. Penurunan daya serap air ini seiring 

dengan meningkatnya lama reaksi 

asetilasi.  Hal ini karena semakin lama 

reaksi asetilasi, kemungkinan terjadinya 

depolimerisasi pati menjadi senyawa-

senyawa dengan berat molekul yang lebih 

kecil semakin besar. Semakin kecil berat 

molekul, peluang terjadinya reaksi asetilasi 

juga semakin besar sehingga distribusi 

gugus asetil yang menggantikan gugus 

OH- pada molekul pati akan bertambah 

meningkat. Disisi lain peningkatan 

distribusi gugus asetil pada molekul pati 

akan disertai dengan penurunan  jumlah 

gugus OH-.  Penurunan ini akan 

berdampak terhadap berkurangnya reaksi 

antara gugus OH- pada molekul pati 

dengan gugus OH- pada molekul air 

sehingga menyebabkan pula daya serap air 

pati sagu asetat juga berkurang.  Selain itu 

reaksi asetilasi menyebabkan gugus OH- 

pada pati akan tersubstitusi oleh gugus 

asetil yang bersifat lebih nonpolar 

sehingga produk asetilasinya menjadi 

kurang higroskopis (kurang dapat 

menyerap air). Rahim, et al., (2018) 

menyatakan bahwa WHC pada  pati  aren 

fosfat meningkat seiring dengan 

bertambahnya lama reaksi dari pati  aren. 

Asetilasi dari molekul pati aren dapat 

meningkatkan WHC (Rahim, et al., 2017). 

 

Oil Holding Capacity (OHC)  
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Lama reaksi asetilasi pengaruhnya 

sangat nyata terhadap OHC pati sagu 

asetat. 

 
 
Gambar 2.  Rata-rata OHC pati sagu asetat 

pada berbagai lama reaksi asetilasi 
 

Nilai OHC pati sagu asetat setelah 

diasetilasi selama 30 – 35 menit 

mengalami peningkatan yang tidak 

signifikan dari pati alaminya.  Menurut 

Zhang, et al., (1977) dalam  Yuliasih dan 

Sunarti, (2014) masuknya gugus asetil 

dalam molekul pati dapat meningkatkan 

sifat hidrofobiknya, sehingga dapat 

meningkatkan pula kemampuannya 

menyerap minyak.  Selanjutnya nilai OHC 

pati sagu asetat tersebut mengalami 

penurunan seiring dengan meningkatnya 

lama waktu reaksi asetilasi.  Penurunan 

sifat ini diduga akibat terdegradasinya 

amilosda yang terjadi selama proses 

presipitasi sehingga tidak dapat 

membentuk komplek amilosa-lipid.  

Semakin lama  reaksi asetilasi, 

kemungkinan terjadinya degradasi amilosa 

semakin besar sehingga menyebabkan 

jumlah komplek amilosa-lipid yang 

terbentuk menurun. Jika jumlah komplek 

amilosa-lipid berkurang maka minyak 

yang akan bergabung dengan lipid akan 

berkurang sehingga daya serap minyak 

pati tersebut juga akan berkurang.  

 Murdianto et al., (2018) bahwa 

parameter OHC terjadi penurunan yang 

berbanding terbalik dengan WHC. Hal ini 

diduga asetilasi menyebabkan pemutusan 

sebagian ikatan glikosidik pada rantai 

percabangan sehingga semakin berkurang 

jumlah molekul amilopektin yang bersifat 

hidrofobik (suka air). Rahim et al., (2019) 

daya serap minyak dipengaruhi oleh 

adanya protein pada permukaan granula 

pati. Protein dapat membentuk kompleks 

yang dapat memberikan tempat terikatnya 

minyak pada pati. Terdapat kemungkinan 

pati yang telah terhidrolisis kurang 

membentuk kompleks lagi dengan protein 

sehingga mengurangi pula tempat 

terikatnya minyak dan menyebabkan daya 

serap minyak pati akan berkurang. 

 

Swelling Power 

Lama reaksi asetilasi pengaruhnya 

sangat nyata terhadap swelling power pati 

sagu asetat.  
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Gambar 3. Rata-rata swelling power pati sagu 
asetat pada berbagai lama reaksi asetilasi 

Daya mengembang yang diperoleh dari 

pati sagu alami 41,81% lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan nilai daya 

mengembang pati sagu asetat hasil reaksi 

asetilasi 30 menit yaitu 37,62%. Tetapi 

pada waktu asetilasi 35 menit daya 

mengembang pati sagu asetat meningkat 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan pati 

sagu alaminya. Selanjutnya daya 

mengembang pati sagu asetat tersebut 

meningkat lagi seiring dengan bertambah 

lamanya reaksi asetilisi. Peningkatan daya 

mengembang disebabkan semakin lama 

reaksi semakin lama waktu kontak antara 

asam asetat anhidrad dengan pati sehingga 

semakin banyak pula  gugus asetil 

berdifusi dan teradsorpsi pada permukaan 

pati. Penggabungan gugus asetil ke dalam 

molekul pati dapat mengurangi interaksi 

diantara molekul pati, dan  dapat 

meningkatkan akses air ke daerah amorf 

pati sehingga dapat meningkatkan hidrasi 

dan pembengkakan pada granula pati (Xu, 

et al., 2004). Hasil penelitian ini serupa 

yang dilaporkan oleh Amalia dan Kumoro 

(2016) bahwa swelling power dari tepung 

gadung asetat akan meningkat seiring 

dengan bertambahnya waktu reaksi (10, 

20, 30, 40, 50 dan 60 menit). Hasil yang 

sama juga dilaporkan Fiqtinovri, et al., 

(2020) swelling power pati asetat biji lai 

lebih tinggi dibandingkan dengan pati 

alami biji lai.  

 

Solubility 

Lama reaksi asetilasi pengaruhnya sangat 

nyata terhadap solubility pati sagu asetat. 

 

Gambar 4.  Rata-rata solubility pati sa1gu 
asetat pada berbagai lama reaksi asetilasi 
 

Nilai kelarutan pati sagu alami 32,99%, 

setelah diasetilasi selama 30 dan 35 menit, 

kelarutannya meningkat tidak signifikan. 

Asetilasi selama 40 menit kelarutannya 

meningkat siqnifikan dari pati alaminya.   

Kemudian meningkat lagi seiring dengan 

bertambahnya waktu reaksi asetilasi.  Hal 

ini karena semakin lama waktu reaksi 

semakin lama waktu kontak antara asam 

asetat anhidrad dengan pati,  maka lama-

kelamaan gugus asetil pada asam asetat 

anhidrad akan melemahkan ikatan 

hidrogen pada pati tersebut.  Akibatnya 

semakin banyak gugus OH- pati yang 

tersubstitusi oleh gugus asetil sehingga 

melemahkan ikatan hidrogen.  

Melemahnya ikatan hidrogen di dalam pati 

memudahkan air untuk masuk ke dalam 

granula pati sehingga kelarutan meningkat 
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(Singh dan Sodhi 2004).  Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang 

dilaporkan oleh Fiqtinovri, et al., (2020) 

bahwa nilai kelarutan pati asetat biji lai 

lebih tinggi dibandingkan dengan pati 

alami biji lai.  Hasil yang sama juga 

dilaporkan Singh, et al., (2004), bahwa 

kelarutan pati asetat lebih tinggi 

dibandingkan dengan pati alaminya. 

Demikian juga yang dilaporkan oleh 

Amalia dan Kumoro (2016) bahwa 

kelarutan dari tepung gadung asetat lebih 

tinggi dibandingkan dengan pati alaminya  

dan meningkat seiring dengan 

bertambahnya waktu reaksi hingga 30 

menit, di atas 30 menit (40, 50 dan 60 

menit) kelarutannya menurun. Amalia dan 

Kumoro (2016)  menyatakan bahwa 

semakin lama waktu reaksi, maka nilai 

solubility juga semakin meningkat.  

Menurut Winarti et al., (2014) pada pati 

alami kelarutan 45,25% dan meningkat 

menjadi lebih dari 60% dengan proses 

hidrolisis asam selama 2 jam. Hal itu 

disebabkan proses hidrolisis telah merusak 

granula dan memecah rantai pati menjadi 

lebih pendek sehingga lebih mudah 

terlarut. Rantai pati yang lebih pendek 

menunjukkan berat molekul yang lebih 

kecil sehingga meningkatkan kelarutan. 

Nilai kelarutan dipengaruhi oleh ikatan 

kovalen antar molekul pati termodifikasi 

yang lebih kuat dari pada pati alami 

sehingga tidak mudah terlepas saat 

direndam dalam air. Penurunan kelarutan 

juga disebabkan oleh peningkatan 

hidrofobisitas pati akibat proses modifikasi 

pati (Zamudio et al., 2010). 

 

Kadar Air 

Lama reaksi asetilasi pengaruhnya 

sangat nyata terhadap kadar air pati sagu 

asetat. 

 

Gambar 5.  Rata-rata kadar air pati sagu 
asetat pada berbagai lama reaksi asetilasi 
 

Kadar air yang diperoleh pati sagu 

asetat berkisar antara 9,25 - 10,63% lebih 

rendah jika dibandingkan dengan  nilai 

kadar air pati sagu alami yaitu 14,50%. 

Nilai kadar air pati sagu asetat  tertinggi 

10,63% dicapai pada waktu reaksi asetilasi 

30 menit, kemudian berkurang seiring 

dengan lamanya waktu reaksi asetilasi.   

Penambahan asam asetat anhidrat pada 

proses asetilasi,  menyebabkan gugus asetil 

pada asam akan  menyerang gugus OH 

pada pati sehingga mengakibatkan pati 

terhidrolisis atau mengalami 

depolimerisasi (putusnya ikatan rantai 

utama) menghasilkan senyawa dengan 
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berat molekul yang lebih kecil. Diduga 

semakin lama reaksi asetilasi, 

kemungkinan terjadinya depolimerisasi 

pati menjadi senyawa-senyawa yang lebih 

kecil semakin besar.  Semakin kecil berat 

molekul senyawa, peluang terjadinya 

reaksi asetilasi juga semakin besar 

sehingga substitusi gugus asetil yang  

menggantikan gugus OH- pada molekul 

pati akan bertambah  meningkat dan 

menyebabkan kadar airnya berkurang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Heriawan, et al., (2016) yang 

melaporkan bahwa bahwa kadar air pati 

aren asetat lebih rendah daripada kadar air 

pati alaminya dan  menurun seiring dengan 

lamanya waktu  reaksi asetilasi.  Menurut 

Yusra, et al., (2020) perbedaan kadar air 

dapat dipengaruhi oleh proses 

pengeringan, juga penurunan kadar air 

dapat disebabkan oleh degradasi molekul 

pati.  Gonzalez dan Perez, (2002) juga 

melaporkan bahwa kadar  air pati beras 

berkurang setelah diasetilasi. 

 

Kadar Gula Reduksi 

Lama reaksi asetilasi pengaruhnya 

sangat nyata terhadap kadar gula reduksi 

pati sagu asetat 

 
Gambar 6. Rata-rata gula reduksi pati sagu 
asetat pada berbagai lama reaksi asetilasi 
 

Gula reduksi atau glukosa memiliki 

peranan penting sebagai penyusun molekul 

pati. Kadar gula reduksi pati sagu asetat 

hasil penelitian ini berkisar antara 0,21 – 

0,27% lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan kadar gula reduksi pati sagu 

alaminya yaitu 0,30%.  Hasil ini 

menunjukkan bahwa kadar gula reduksi 

pati sagu alaminya menurun setelah 

asetilasi. Gula reduksi dalam pati terdapat 

dalam bentuk bebas atau terikat dengan 

gula reduksi lainnya membentuk molekul 

pati (amilosa dan amilopektin). Salah satu 

sifat gula reduksi adalah larut dalam air 

dan ethanol. Pencucian dengan air dan 

ethanol merupakan rangkain dari proses  

asetilasi pati sagu asetat. Oleh karena itu 

jika pati sagu alami diasetilasi maka kadar 

gula reduksinya akan berkurang. Asetilasi 

akan menyebabkan glukosa terhidrolisis 

dari molekul pati menghasilkan glukosa 

bebas. Proses ini juga memberikan 

kontribusi terhadap penurunan kadar gula 

reduksi. 
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Menurut Yuniarti, et al., (2014) kadar 

gula reduksi yang paling baik yaitu 

perlakuan yang memberikan nilai kadar 

gula reduksi yang kecil. Hal ini 

dikarenakan semakin kecil kadar gula 

reduksi, maka kadar sukrosa pada bahan 

akan semakin besar. Hal ini didukung 

dengan pernyataan Erwinda (2013), bahwa 

kadar sukrosa ditentukan berdasarkan 

banyak sedikitnya kadar gula reduksi. 

Apabila kadar sukrosa tinggi, maka kadar 

gula reduksi akan semakin rendah 

 

Kadar pati 

Lama reaksi asetilasi pengaruhnya 

sangat nyata terhadap kadar pati sagu 

asetat 

 
Gambar 7.  Rata-rata kadar pati pada pati 
sagu asetat pada berbagai lama reaksi asetilasi 
 

Kadar pati sagu alami pada umur 

tebang 9 tahun 87,25%, 10 tahun 86,88%, 

11 tahun 86,97% dan 12 tahun 87,09% 

(Maherawati, et al., 2011). Pati sagu 

memiliki kadar pati alami 86,714% 

(Rusmawati, 2020). Sedangkan kadar pati 

sagu alami hasil penelitian ini yaitu 

86,91%  dan kadar pati sagu asetat 81,17 – 

83,85%.  Hasil ini menjukkan bahwa kadar 

pati sagu alami alami berkurang setelah 

diasetilasi dengan asam anhidrad. Pati 

terdiri dari amilosa dan amilopektin. 

Asetilasi menyebabkan  ikatan 1,4--

glikosidik pada molekul amilosa serta 

ikatan 1,4--glikosidik dan 1,6--

glikosidik pada molekul amilopektin 

terhidrolisis menghasikan glukosa, 

maltosa, isomaltosa dan dekstrin. Oleh 

karena itu semakin lama reaksi asetilasi 

semakin banyak pati asetat yang 

terhidrolisis sehingga kadar patinya juga 

semakin berkurang. 

 

Kadar Amilosa  

Lama reaksi asetilasi pengaruhnya 

sangat nyata terhadap kadar amilosa pati 

sagu asetat 

 

Gambar 8.  Rata-rata kadar amilosa pati 
sagu asetat pada berbagai lama reaksi asetilasi 
  

Kadar amilosa  pati sagu asetat hasil 

penelitian ini berkisar antara 29,97 – 

32,66% lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan kadar amilosa pati sagu alaminya 

yaitu 28,97%.  Hasil ini menunjukkan 

bahwa kadar amilosa pati sagu alaminya 
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meningkat setelah mengalami proses 

asetilasi.  Efek serupa juga dilaporkan oleh 

peneliti terdahulu  pada pati sagu (Sondari, 

2018;  Saman, et al., 2015; Albert, et al., 

2008) dan pati kacang polong (Yadav, et 

al., 2015). Tetapi efek sebaliknya 

dilaporkan oleh (Gonzalez dan Perez, 2002) 

pada pati beras. 

Proses asetilasi (perlakuan  hidrolisis 

dengan asam asetat) selain menyebabkan 

pemutusan rantai amilosa, juga pemutusan 

pada sebagian rantai amilopektin yang 

berakibat meningkatnya kandungan 

amilosa. Laga (2006) menyatakan bahwa 

peningkatan jumlah amilosa terjadi akibat 

putusnya rantai cabang amilopektin pada 

ikatan 1,6--glikosidik. Secara otomatis 

jumlah rantai cabang amilopektin akan 

berkurang dan meningkatkan jumlah rantai 

lurus amilosa sebagai hasil pemutusan 

ikatan cabang amilopektin. Meningkatnya 

kadar amilosa tersebut bukan merupakan 

amilosa sebenarnya melainkan amilosa 

rantai pendek yang diperoleh dari 

pemotongan 1,6--glikosidik. 

 
Kadar Protein 

Lama reaksi asetilasi pengaruhnya 

sangat nyata terhadap kadar protein pati 

sagu asetat 

 

Gambar 9.  Rata-rata kadar protein pati 
sagu asetat pada berbagai lama reaksi asetilasi 
 

Kadar protein pati sagu asetat berkisar 

antara 0,45 – 0,48% lebih rendah jika 

dibandingkan dengan kadar protein pati 

sagu alaminya yaitu 0,59%.  Hasil ini 

menunjukkan bahwa kadar protein pati 

sagu alaminya menurun setelah mengalami 

proses asetilasi.  Efek serupa yang 

dilaporkan oleh peneliti terdahulu  pada 

pati sagu (Sondari, 2018; Polnaya, et al., 

2015); pati kacang polong (Yadav, et al., 

2015) dan pati beras (Gonzalez dan Perez, 

2002).  

Protein terdapat pada permukaan 

granula pati. Selama proses asetilasi, pati 

terhidrolisi menjadi molekul-molekul yang 

lebih sederhana. Demikian juga dengan 

potein yang sebelumnya terikat pada 

permukaan granula pati akan terdapat 

dapat dalam bentuk bebas yang mudah 

larut dalam air atau ethanol ketika 

dilakukan proses pencucian. Pencucian 

dengan air dan ethaol merupakan rangkain 

dari proses  asetilasi pati sagu asetat. Hal 

inilah yang menyebabkan sehingga pati 
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sagu alami kadar proteinnya akan 

berkurang jika diasetilasi.  

 

Kadar Lemak 

Lama reaksi asetilasi pengaruhnya 

sangat nyata terhadap kadar lemak pati 

sagu asetat 

 

Gambar 10.  Rata-rata kadar lemak pati 
sagu asetat pada berbagai lama reaksi asetilasi 

 

Kadar lemak pati sagu asetat berkisar 

antara 0,59 – 0,65% nyata lebih rendah 

jika dibandingkan dengan kadar lemak pati 

sagu alaminya yaitu 0,73%.  Perbedaan ini 

menunjukkan bahwa kadar lemak pati sagu 

alami menurun setelah proses asetilasi. 

Efek serupa yang dilaporkan oleh peneliti 

sebelumnya pada pati sagu (Sondari, 2018; 

Polnaya et al., 2015); pati kacang polong 

(Yadav, et al., 2015) dan pati beras 

(Gonzalez dan Perez, 2002). Selama 

asetilasi, amilosa akan terdegradasi 

sehingga tidak dapat lagi membentuk 

komplek amilosa-lipid. Lipid bebas (yang 

tidak membentuk komplek amilosa) 

tersebut akan terbuang selama proses 

pencucian dengan ethanol.  Awolu et al., 

(2020) mengatakan bahwa penurunan 

kandungan lemak  pada pati 

menjadikannya bahan yang berguna dalam 

perumusan makanan rendah lemak pada 

produk.  

 

Kadar Abu 

Lama reaksi asetilasi pengaruhnya 

sangat nyata terhadap kadar abu pati sagu 

asetat 

 

Gambar 11.  Rata-rata kadar abu pati sagu 
asetat pada berbagai lama reaksi asetilasi 
 

Kadar abu pati sagu asetat berkisar 

antara 0,19 – 0,16% nyata lebih rendah 

jika dibandingkan dengan kadar abu pati 

sagu alami berkisar 0,36%.  Hasil ini 

memberi petunjuk bahwa kadar abu pati 

sagu alami menurun setelah mengalami 

proses asetilasi. Penurunan ini 

kemungkinan besar karena terbuang 

selama proses pencucian dengan aquades 

dan ethanol. Efek serupa yang dilaporkan 

oleh peneliti terdahulu  pada pati sagu 

(Polnaya, et al., 2015) dan pati jagung 

(Awolu et al., (2020). 

 

KESIMPULAN 
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Hasil penelitian menujukkan lama 

reaksi 50 menit memberikan pengaruh 

yang lebih baik terhadap karakteristik fisik 

dan kimia pati sagu asetat yang dihasilkan 

dengan sifat fisik water holding capacity 

60,17%, oil holding capacity 56,70%, 

swelling power  61, 19%, solubility 

49,66% dan sifat kimia kadar air 9,57, gula 

reduksi 0,25, pati 81,68, amilosa 32,66, 

protein 0,45, lemak 0,60 dan kadar abu 

0,16%. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the population of bacteria from the rhizosphere of 

intensive paddy rice in Sigi Regency. Soil sampling was carried out in the rhizosphere area 

of intensive lowland rice in Sigi Regency and soil sample analysis was carried out at the Soil 

Science Laboratory Unit, Faculty of Agriculture, Tadulako University. This research was 

conducted from August to October 2020. Isolation of bacteria using a dilution method and 

calculation of the number of colonies using a tool Colony Counter Sample Analysed With 

SCAN 500R. The results showed that the total population of bacteria from the rice 

rhizosphere was mostly found in samples of GS1 (3.11 x 106 cfu/mL), GS3 (3.00 x 106 

cfu/mL), GS2. (2.92 x 106 cfu/mL), then following the PS1 & PS2 samples (2.58 x 106 

cfu/mL), PS3 (2.41 x 106 cfu/mL), BS2 (2.31 x 106 cfu/mL) ), BS1 (2.26, x 106 cfu/mL), and 

the least was found in the BS3 sample (2.21 x 106 cfu/mL). In terms of color, bacterial 

characters in intensive rice fields in Sigi Regency are dominated by bacteria that are clear 

and milky white, with other morphological characteristics, namely having a clear zone, but 

the shape of the bacteria varies from round, oval and capsule (jagged edges and not ), even 

the diameter of the bacteria varies, starting from 0.1 cm until the largest is the bacteria with 

a diameter of 0.8 cm. 

Keywords : Characterstics, bacteria, rhizosphere, and intensive rice 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui populasi bakteri asal rhizosfer padi sawah 
intensif di Kabupaten Sigi. Sampel tanah diambil dari lahan sawah intensif di tiga Kecamatan 
yaitu Palolo, Biromaru dan Gumbasa.  Analisis sampel tanah dilakukan di Laboratorium  Unit 
Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Penelitian dilaksanakan pada bulan 
Agustus hingga Oktober 2020. Isolasi bakteri menggunakan metode pengenceran dan 
perhitungan jumlah koloni menggunakan alat Colony Counter Sample Analysed With SCAN 

500R. Hasil penelitian diperoleh total populasi bakteri paling banyak berturut-turut terdapat 
pada sampel Gumbasa-1 (3,11 x 106 cfu/mL), Gumbasa-3 (3,00 x 106 cfu/mL), Gumbasa-2 
(2,92 x 106 cfu/mL), lalu diikuti sampel Palolo-1 dan Palolo-2 (2,58 x 106 cfu/mL), Palolo-3 
(2,41 x 106 cfu/mL), Biromaru-2 (2,31 x 106 cfu/mL), Biromaru-1 (2,26, x 106 cfu/mL), dan 
paling sedikit terdapat pada sampel Biromaru-3 (2,21 x 106 cfu/mL).  

Kata Kunci: Populasi, bakteri, rhizosfer, and padi sawah intensif. 
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PENDAHULUAN 

Sampai saat ini, padi m a s i h  

merupakan bahan pangan pokok bagi 

sebagian bahkan hampir seluruh 

masyarakat di Indonesia. Budidaya 

tanaman padi sawah intensif adalah 

budidaya padi yang dilakukan secara terus 

menerus baik tanpa pergiliran maupun 

secara bergilir dengan tanaman palawija 

atau lainnya. Menurut Patti dkk. (2013), 

tanah sawah dapat dikelompokkan sesuai 

dengan waktu penggunaan lahan, dan 

termasuk tanah sawah intensif apabila 

telah diolah selama 40–50 tahun dan telah 

terbentuk lapisan tapak bajak (plough pan) 

dan biasanya lapisan ini terdapat pada ke 

dalaman 15–20 cm dari permukaan tanah. 

Kabupaten Sigi adalah salah satu 

Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi 

Tengah, memiliki cukup luas lahan 

persawahan intensif maupun non-intensif. 

Sawah adalah lahan pertanian yang secara 

fisik permukaan lahannya rata, dibatasi 

oleh pematang, serta dapat ditanami padi, 

palawija atau tanaman budidaya lainnya. 

Tetapi kebanyakan sawah digunakan 

untuk bercocok tanam padi (Sofyan dkk., 

2007). 

Sistem pengelolaan sawah yang 

kurang tepat dapat menyebabkan 

menurunnya produktivitas lahan dan akan 

diikuti produksi tanaman menjadi tidak 

optimal, ini menunjukkan tanah tidak 

berfungsi sebagamana mestinya. Tanah 

yang tidak berfungsi dengan baik 

menyebabkan terjadinya penurunan 

kesuburan tanah. Penurunan kesuburan 

tanah dapat disebabkan oleh berbagai 

sebab diantaranya adalah kurangnya 

pengembalian bahan organik dan 

pemupukan ke lahan tersebut.  

Pemupukan pada tanaman padi 

secara tidak langsung bertujuan untuk 

mendapatkan hasil  panen yang optimal 

dan tentunya juga melimpah. Pemupukan 

merupakan suatu tindakan yang 

bermaksud melakukan penambahan unsur 

hara baik dalam bentuk anorganik 

maupun organik.  

Secara alami di dalam tanah terdapat 

berbagai mikroorganisme yang hidup di 

dalamnya. Mikroorgnanisme paling sering 

ditemukan di lapisan tanah bagian atas 

atau di lapisan permukaan tanah (Utami, 

2009) dalam Soepardi, 1983). Pada daerah 

rhizosfer tanaman, ditemukan jumlah 

mikroorganisme semakin meningkat. 

Kehidupan mikroorganisme ini dapat 

menguntungkan bagi pertumbuhan suatu 

tanaman. Rhizosfer merupakan daerah 

perakaran yang menyediakan berbagai 

bahan organik yang dapat merangsang 

pertumbuhan mikroba.  Bahan organik yang 

dikeluarkan oleh akar berupa eksudat akar 

yang di dalamnya mengandung gula, asam 

amino, asam organik dan asam lemak (Sari, 

2015). 
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Mikroorganisme tanah memiliki 

peranan penting dalam merombak limbah 

organik dan merangsang pertumbuhan 

tanaman. Salah satu mikroorganisme 

tanah adalah bakteri tanah. Bakteri  

menurut Pambudi dkk (2017) diketahui 

dapat berperan sebagai biofertilizer, 

biostimulan dan bioprotektan serta bakteri 

yang memiliki tiga peran penting ini 

sering disebut dengan istilah Plant  

Growth–Promotion Rhizobacteria 

(PGPR). 

Dalam setahun umumnya lahan 

sawah intensif  ditanami 2-3 kali padi 

tanpa ada pergiliran dengan tanaman 

lainnya, kondisi ini memungkinkan 

keberadaan bakteri tidak beragam. Jenis 

tanaman yang berbeda, tentu akan 

mempengaruhi populasi bakteri dalam 

daerah rhizosfer, karena keberadaan 

bakteri dalam tanah selain dipengaruhi 

oleh kelembaban tanah, temperatur, 

ketersediaan air, juga dipengaruhi oleh 

sistem perakaran tanaman itu sendiri. 

Banyaknya populasi bakteri dalam suatu 

tanah, mengindikasikan bahwa pada suatu 

daerah rhizosfer tanaman terdapat suplai 

makanan atau energi yang cukup, dan 

sesuai untuk keberlangsungan hidup 

bakteri serta keadaan lingkungan lainnya 

yang menyokong pertumbuhan bakteri 

tanah (Sahara dkk., 2019). 

Populasi bakteri pada daerah 

rhizosfer diketahui beragam jenis yang 

masing–masing memiliki karakter 

berbeda–beda. Karakter suatu bakteri 

adalah suatu sifat khas yang dimiliki oleh 

suatu jenis bakteri tertentu untuk 

membedakannya dengan jenis bakteri 

lainnya. Proses karakterisasi bakteri dapat 

dilakukan dengan melakukan pengamatan 

berdasarkan morfologi koloni, morfologi 

sel, jenis gram dan uji biokimia (Pambudi 

dkk., 2016). 

 

METODE PENELITIAN 

Sampel tanah penelitian diambil dari 

daerah rhizosfer tanaman padi pada 

berbagai lahan persawahan di Kecamatan 

Palolo, Kecamatan Biromaru dan 

Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi. 

Analisis sampel tanah dilakukan di 

Laboratorium Unit Ilmu Tanah Fakultas 

Pertanian, Universitas Tadulako Palu. 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan 

Agustus sampai dengan Oktober 2020. 

Alat-alat yang digunakan antara 

lain: bor tanah, cool box, spidol, 

erlenmeyer (25 ml, 50 ml dan 250 ml), 

pipet tetes, cawan petri, tabung reaksi, rak 

tabung, timbangan analitik, inkubator, 

laminar air flow, autoklaf, hot plate, pipet 

mikro (0,3 ml,   1 ml   dan 5 ml ), kapas, 

jarum ose, sprayer, labu semprot, kamera, 

vortex, masker, sarung tangan, plastik 

klip, serta bunsen dan korek api, roll film, 

gelas ukur (20 ml dan 100 ml), pH meter, 

timbangan analitik ketelitian 3 desimal, 
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magnetik stirrer, buret 25 ml, pengaduk 

magnet dan labu ukur (1000 ml, 500 ml 

dan 100 ml). 

 Bahan yang digunakan antara lain: 

sampel tanah, kantong plastik, kertas 

label, tissue, alkohol 70%, aquades, 

plastik anti panas, plastik wrap, 

aluminium foil, media NA instan 2,3 g, 

larutan Kalium Dikromat (K2Cr2O7), 

Asam Sulfat Pekat (H2SO4), Ferro 

Ammonium Sulfat  

(FeSO4(NH4)SO46H2O), Asam Fosfat 

(H3PO4), Natrium Florida (NaF), 

Indikator difelamin, air bebas ion (H2O) 

dan larutan KCl 1 N. 

Penelitian dilakukan secara   

deskriptif eksploratif, dimana bakteri yang 

didapatkan dari hasil perhitungan jumlah 

populasi dan pengamatan morfologi 

bakteri selanjutnya didekskripsikan. 

Serangkaian pengamatan morfologi 

meliputi warna koloni, bentuk koloni, 

diameter koloni (cm), jumlah koloni 

bakteri, serta diikuti pengamatan 

pendukung berupa pengukuran pH tanah 

dan kandungan bahan organik tanah.  

 

Pengambilan Sampel. Penelitian ini 

menggunakan metode Purposive 

Sampling, yaitu metode dengan teknik 

pengambilan atau penentuan sampel 

dengan melakukan pertimbangan tertentu. 

Purposive Sampling adalah pengambilan 

sampel secara sengaja karena adanya 

pertimbangan tertentu (Baso dkk., 2014). 

Pertimbangan yang dimaksud meliputi: 

umur tanaman, sebaran sawah intensif, 

keadaan lingkungan persawahan dan 

ketinggian tempat. Pengambilan sampel 

dilakukan pada saat padi berumur 4-5 

minggu setelah tanam (28-35 hari) dan 

lahan sawah dalam keadaan lembab tanpa 

genangan. 

Pengambilan sampel tanah dilakukan 

pada sembilan lokasi sawah, yaitu tiga 

lokasi sawah yang berada di Kecamatan 

Palolo, tiga lokasi sawah yang berada di 

Kecamatan Gumbasa dan tiga lokasi sawah 

yang berada di Kecamatan Biromaru. 

Setiap kecamatan ditentukan tiga titik 

pengambilan sampel tanah dari masing-

masing persawahan. Sampel tanah yang 

diambil berasal dari daerah rhizosfer, 

dengan menggunakan alat bor tanah pada 

kedalaman 20 cm. Sampel tanah 

dimasukkan dalam kantong plastik dan 

diberi label selanjutnya, sampel dibawa ke 

laboratorium untuk keperluan analisis. 

 

Analisis pH   Tanah.   pH tanah 

dianalisis menggunakan metode pH meter. 

Penetapan pH tanah diawali dengan 

menimbang sampel tanah sebanyak 10 g 

pada masing–masing sampel tanah (5 g 

untuk mengkur pH air bebas ion (H2O) 

dan 5 g untuk mengukur pH Kalium 

Klorida (KCl)). Setelah itu, tanah yang 
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telah ditimbang dimasukkan ke dalam 

wadah berupa roll film dan pada masing–

masing sampel ditambahkan 12,5 ml 

larutan H2O untuk mengkur pH H2O dan 

12,5 ml larutan KCl untuk mengukur pH 

KCl. Setelah itu, masing–masing larutan 

dikocok dan didiamkan selama 1 hari 

hingga tanah yang telah dilarutkan 

mengendap dan setelah itu pH tanah diukur 

menggunakan pH meter (Widjajanto, 

2019). 

 

Analisis Kandungan C-organik Tanah. 

C- organik tanah dianalisis menggunakan 

metode Walkley and Black. Penetapan C- 

organik diawali dengan menimbang 

masing- masing sampel tanah sebanyak 

0,5 g lalu dimasukkan ke dalam 

Erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan 

larutan Kalium Dikromat (K2Cr2O7) dan 

Asam Sulfat Pekat (H2SO4) masing–

masing sebanyak 5 ml. Setelah itu, kocok 

larutan hingga homogen dan diamkan 

selama 20–30 menit. Setelah didiamkan, 

tambahkan aquades sebanyak 100 ml, 

Natrium Florida (NaF) dan Asam Fosfat 

(H3PO4) masing–masing sebanyak 5 ml, 

kemudian tetesi larutan Difenilamin 

sebanyak 15 tetes lalu diamkan hingga 

dingin kurang lebih 15 menit. Setelah itu, 

titrasi menggunakan larutan Feroamonium 

Sulfat (Fe(NH4)2(SO4)2) hingga larutan 

berubah warna menjadi hijau. Jumlah 

volume titrasi digunakan untuk penetapan 

C-organik tanah. Prosedur yang sama, 

berlaku pula untuk larutan blanko. Setelah 

semua larutan didapatkan volume titrasi, 

selanjutnya dilakukan penetapan C-

organik menggunakan persamaan berikut 

(Widjajanto, 2019). 

                       mLFeSO4                          0,03 
 % C-org  = -------------------- + NFeSO4    --- 
                   Berat contoh tanah                    77 
 
 
Isolasi Bakteri. Isolasi bakteri diawali 

melalui proses pengenceran dengan 

menimbang sampel tanah sebanyak 1 g 

lalu masukkan ke dalam tabung reaksi. 

Setelah itu, larutkan dalam 9 ml aquades 

lalu homogenkan dengan menggunakan 

vorteks. Kemudian masukkan 1 ml larutan 

ke dalam 9 ml aquades steril pada tabung 

reaksi lain sehingga diperoleh tingkat 

pengenceran 10-1. Prosedur tersebut 

diulangi hingga tingkat pengenceran 10-6. 

Sampel tanah yang telah diencerkan 

diambil sebanyak 0,3 ml menggunakan 

pipet mikro 0,3 ml kemudian masukan ke 

dalam cawan petri steril dan tambahkan 

media nutrient agar. Cawan petri diputar 

agar media nutrient agar dapat merata dan 

menutupi setiap permukaan cawan petri. 

Setelah media nutrient agar dingin maka 

cawan petri dibungkus dengan plastic 

wrap pada bibir cawan yang saling 

menyatu agar pada saat dilakukan kontrol 

terhadap pertumbuhan bakteri 
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(penyemprotan alkohol 70% di dalam 

ruang inkubasi) alkohol tidak masuk ke 

dalam cawan. Inkubasi dilakukan selama 

1-5 hari pada suhu 300C. Setiap koloni 

bakteri yang tumbuh, kemudian diamati 

bentuk morfologi dan karakteristiknya. 

 

Gambar 1. Teknik Pengenceran Bertingkat 
10-1–10- 6(Sumber:Panduan Praktikum Online 

Mikrobiologi Umum, UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2020). 
 

Perhitungan Jumlah Koloni. Perhitungan 

jumlah koloni menggunakan alat 

Colony Counter Sample Analysed With 

SCAN 500R, version 6.0.8 yang berfungsi 

mengetahui total koloni bakteri (Radji, 

2011). 

 

Pengamatan Karakteristik Bakteri. 

Pengamatan karakteristik bakteri 

dilakukan untuk melihat karakter bakteri 

yang tumbuh pada media nutrient agar. 

Karakterisasi morfologi bakteri dimulai 

dengan mengamati warna koloni, bentuk 

koloni, zona bening koloni serta diameter 

koloni. Dalam karakterisasi bakteri, untuk 

mempermudah penampakan dari isolat 

bakteri, cawan petri yang berisi media 

padat dan isolat diletakkan di atas kain 

yang berwarna hitam (Napitupulu dkk., 

2019). 

 

Variabel Pengamatan. Variabel 

pengamatan yang diamati meliputi analisis 

pH tanah dan kandungan C-organik tanah, 

total populasi bakteri dan karakteristik 

bakteri yang meliputi warna koloni, bentuk 

koloni, zona bening koloni serta diameter 

koloni (cm). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Total dan Populasi Bakteri. Perhitungan 

jumlah koloni dan populasi bakteri asal 

rhizosfer padi sawah intensif dapat dilihat 

pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Jumlah dan populasi bakteri 

Kode Sampel Jumlah Koloni 
Total Populasi 

Bakteri (cfu/mL) 

PS1 258 2,58 x 106 

PS2 258 2,58 x 106 

PS3 241 2,41 x 106 

BS1 226 2,26 x 106 

BS2 231 2,31 x 106 

BS3 221 2,21 x 106 

GS1 311 3,11 x 106 

GS2 292 2,92 x 106 
GS3 300 3,00 x 106 

Sumber : Laboratorium Unit Ilmu Tanah 
Fakultas Pertanian Universitas Tadulako 
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           PS1                   PS2                   PS3 
 

 
 
Gambar 2.   Jumlah koloni dan populasi 
bakteri pada rhizosfer padi sawah intensif di 
Kecamatan Palolo 
 
 

BS1                BS2                BS3 

 

Gambar 3. Jumlah koloni dan populasi bakteri 
pada rhizosfer padi sawah intensif di 
Kecamatan Biromaru 
 
    GS1                 GS2                  GS3 

 
 
Gambar 4 Jumlah koloni dan populasi bakteri 
pada rhizosfer padi sawah intensif di 
Kecamatan Gumbasa 
             

 

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 

total populasi bakteri paling rendah pada 

BS3 (2,21 x 106 cfu/mL), BS1 (2,26 x 106 

cfu/mL) dan BS2 (2,31 x 106 cfu/mL), 

kemudian pada PS3 (2,41 x 106 cfu/mL), 

PS21 dan PS2 (2,58 x 106 cfu/mL), serta 

total populasi bakteri paling tinggi, pada 

GS1 (3,11 x 106 cfu/mL), GS3 (3,00 x 

106) dan GS2 (2,92 x 106 cfu/mL). 

Perhitungan yang diperoleh 

menunjukkan bahwa jumlah populasi 

bakteri asal rhizosfer padi di Kecamatan 

Gumbasa lebih tinggi dibandingkan  

Kecamatan Palolo dan Biromaru. Hal ini 

kemungkinan diakibatkan oleh perlakuan 

pasca panen, yaitu jerami padi dibiarkan 

terurai dengan sendirinya di lahan sawah 

hingga tanah mendapat bahan organik dari 

jerami tersebut, dan juga air irigasi pada 

saat penanaman berlangsung lancar. 

Ketersediaan bakteri dipengaruhi oleh 

kandungan bahan organik tanah, yang 

tidak diberi atau tidak memiliki bahan 

organik populasinya cenderung rendah 

(Wahyuni dkk., 2016). 

Perhitungan yang diperoleh pada 

masing-masing lahan persawahan di 

Kaupaten Sigi, menunjukkan bahwa 

populasi bakteri asal rhizosfer padi 

tergolong lebih rendah di Kecamatan 

Biromaru dibandingkan dengan Kecamatan 

Palolo dan Gumbasa. Hal ini kemungkinan 

diakibatkan karena ketersediaan air atau 

sistem air irigasi di Kecamatan Biromaru 
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yang biasanya ditutup dan menyebabkan 

lahan sawah menjadi kering atau lembab. 

Menurut Iswandi dkk. (1995), dalam 

Susilawati dkk. (2013), menyatakan bahwa 

ketersediaan air dan sumber energi yang 

cukup, unsur hara dan pH tanah yang 

sesuai serta aerasi dan drainase yang baik 

dapat membantu tumbuh dan 

berkembangnya mikroorganisme dalam 

tanah. 

 

Karakteristik Bakteri. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan terhadap 

morfologi bakteri dari rhizosfer padi 

ditemukan bahwa masing-masing bakteri 

memiliki ciri yang berbeda. Morfologi 

bakteri dari 3 Kecamatan di Kabupaten Sigi 

dapat dilihat pada Tabel 2, Tabel 3 dan 

Tabel 4. 

(a) PS1                  (b) PS2              (c) PS3 
 

 

Gambar 5. Karakter Bakteri pada Rhizosfer 
Padi Sawah Intensif di Kecamatan Palolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) PS1     (b) PS2          (c) PS3  

 

Gambar 6.  Karakter Bakteri pada Rhizosfer 
Padi Sawah Intensif di Kecamatan Biromaru 
 
(a) GS1      (b) GS2          (c) GS3 

                        

 
 
 
 
 
 

 

Gambar 7. Karakter Bakteri pada Rhizosfer 
Padi   Sawah Intensif di Kecamatan Gumbasa 

 

 

Pada lahan persawahan inensif 

pada tiga Kecamatan di Kabupaten Sigi 

memiliki keragaman bakteri yang sama. 

Menurut Kurniawati dkk. (2013), 

keragaman bakteri yang tinggi dipegaruhi 

oleh pengelolaan tanaman. Penerapan pola 

tanam rotasi dengan tanaman palawija 

seperti jagung dan kacang hijau dapat 

meningkatkan keberagaman bakteri karena 

memiliki eksudat akar yang berbeda- beda. 

Pengamatan karakter bakteri yang 

dilakukan di Kecamatan Palolo 

menunjukkan bahwa tiap isolat bakteri 

memiliki ciri morfologi yang berbeda 

antara satu dengan yang lain. Perbedaan 

cirinya dapat dilihat dari warna bakteri 
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(terdapat warna bening, putih susu dan 

kuning). Selain itu, karakter yang dilihat 

dari bentuk, terlihat beragam (ada yang 

berbentuk oval, bulat, kapsul) hingga 

terdapat pula bakteri yang bercincin atau 

memiliki zona bening. Diameter bakteri 

masing–masing berbeda, terdapat bakteri 

yang berdiameter 0,8 cm (memiliki ukuran 

paling besar) dan bakteri yang berdiameter 

0,1 cm (paling kecil). Zuraidah dkk. 

(2020), menyebutkan bahwa pengamatan 

makroskopis dapat menunjukkan    

karakteristik yang bervariasi baik dari segi 

bentuk koloni, tepi koloni, permukaan 

koloni serta lendir yang dihasilkan. 

Pengamatan karakter bakteri di 

Kecamatan Biromaru dengan 

menggunakan media nutrient agar rata-

rata didominasi oleh bakteri yang 

memiliki zona bening yang berwarna putih 

susu dan bening. Menurut Pambudi dkk. 

(2017), menyatakan bahwa zona bening 

adalah ciri morfologi yang ditunjukkan 

oleh bakteri yang menandakan bahwa 

isolat bakteri yang memiliki zona bening 

tersebut mempunyai kemampuan sebagai 

Bakteri Pelarut Fosfat (BPF). 

Pengamatan karakter bakteri di 

Kecamatan Gumbasa, menunjukkan bahwa 

rata-rata isolat bakteri yang diisolasi, 

didominasi oleh bakteri yang berwarna 

bening dan putih susu dengan diameter 0,2 

cm dan 0,3 cm. Menurut Sari (2014), 

bakteri yang berbentuk bulat dengan tepi 

rata (tidak bergerigi) dan berwarna putih 

susu adalah bakteri yang termasuk dalam 

genus Corynebacterium, berbentuk bulat 

dengan tepi bergerigi dan berwarna putih 

kekuningan adalah bakteri dalam genus 

Mycobacterium, berbentuk tidak beraturan 

(oval dan kapsul) dengan tepi tidak 

bergerigi dan berwarna putih susu adalah 

bakteri dalam genus Klebsilla, berbentuk 

oval dan kapsul dengan tepi bergerigi dan 

berwarna putih susu adalah bakteri dalam 

genus Enterobacter. Menurut Cappucino 

dan Sherman (1992)  dalam Priyantomo 

(2019), menyebutkan bahwa 

mengkarakterisasi ciri morfologi suatu 

bakteri bertujuan untuk mengamati 

morfologi                   koloni isolat bakteri tersebut. 

Keberagaman bakteri atau mikroba 

juga dapat dilihat berdasarkan kebutuhan 

oksigennya. Mikroba tanah mempunyai 

kebutuhan oksigen yang berbeda-beda 

dalam pertumbuhannya. Oleh karena itu, 

berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, 

mikroba dibedakan atas 4 kelompok yaitu: 

mikroba aerob, anaerob, anaerob fakultatif 

dan mikroaerofil (Fifendy dan Biomed, 

2017). 

Mikroba anaerob adalah mikroba 

yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. 

Menurut Prasetyo dkk. (2008), pada tanah 

sawah yang tergenang akan terjadi 

perubahan sifat kimia tanah sawah yang 

berkaitan dengan proses oksidasi-reduksi 

(redoks). Persediaan oksigen menurun 
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pada tanah yang digenangi, sehingga 

mikroba      aerob dengan cepat menghabiskan 

udara yang tersisa dan menjadi tidak aktif 

lagi (mati), lalu mikroba aerob akan 

digantikan oleh mikroba anaerob yang 

menggunakan sumber energi dari senyawa 

teroksidasi yang mudah untuk direduksi 

yang berperan sebagai penerima elektron 

seperti NO3, SO43-, Fe3+ dan Mn4+. 

 

 

Tabel 2. Karakteristik bakteri di Kecamatan Palolo 

Kode 
Sampel 

Jumlah 
Isolat 

Warna 
Koloni 

Karakter Koloni 
Ukuran (cm) Bentuk koloni Zona Bening 

PS1 1 Kuning Bulat Ada 0,3 
 1 Kuning Bulat Tidak Ada 0,6 

 1 Bening Bulat Ada 0,4 

 2 Bening Bulat Tidak Ada 0,2 

 3 Bening Bulat Tidak Ada 0,1 

 1 Bening Bulat Ada 0,2 

 1 Bening Kapsul Tidak Ada 0,4 

 1 Bening Oval Tidak Ada 0.5 

 1 Bening Bulat Tidak Ada 0,3 

 1 Bening Oval Ada 0,6 

 1 Bening Oval Ada 0,2 

 3 Bening Oval Ada 0,5 

 2 Kuning Bulat Tidak Ada 0,2 

 1 Putih Susu Oval Tidak Ada 0,2 

 1 Putih Susu Oval Tidak Ada 0,4 

 1 Putih Susu Bulat Tidak Ada 0,4 

 1 Putih Susu Bulat Ada 0,4 

PS2 1 Kuning Oval Ada 0,7 
 1 Kuning Bulat Tidak Ada 0,3 
 1 Putih Susu Bulat Tidak Ada 0,8 
 3 Bening Bulat Ada 0,3 
 1 Kuning Bulat Tidak Ada 0,2 
 1 Putih Susu Oval Tidak Ada 0,6 

 1 Bening Oval bergerigi Tidak Ada 0,4 

 2 Bening Bulat Tidak Ada 0,2 

 1 Putih Susu Bulat Tidak Ada 0,3 

 1 Putih Susu Oval Tidak Ada 0,2 

 1 Putih Susu Oval Tidak Ada 0,3 

 1 Putih Susu Bulat Tidak Ada 0,4 

 1 Putih Susu Oval Tidak Ada 0,4 

 1 Putih Susu Kapsul bergerigi Tidak Ada 0,4 

 3 Putih Susu Bulat Tidak Ada 0,2 

 1 Kuning Bulat Tidak Ada 0,1 

 1 Bening Bulat bergerigi Ada 0,4 

 1 Putih Susu Bulat bergerigi Tidak Ada 0,5 
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 1 Putih Susu Oval bergerigi Tidak Ada 0,2 

 1 Bening Bulat Ada 0,3 

 1 Bening Oval Ada 0,3 

 1 Putih Susu Oval Ada 0,7 
PS3 1 Kuning Oval Tidak Ada 0,2 

 1 Kuning Bulat Tidak Ada 0,1 

 1 Bening Oval Bergerigi Tidak Ada 0,2 

 2 Bening Bulat Ada 0,3 

 1 Kuning Bulat Tidak Ada 0,3 

 1 Putih Susu Kapsul Tidak Ada 0,4 

 1 Putih Susu Bulat Tidak Ada 0,2 

 1 Bening Bulat Tidak Ada 0,1 

 1 Bening Bulat Bergerigi Ada 0,6 

 1 Kuning Bulat Tidak Ada 0,2 

 1 Putih Susu Oval Tidak Ada 0,2 

 1 Bening Kapsul Ada 0,3 
 1 Putih Susu Bulat Tidak Ada 0,1 

Sumber : Laboratorium Unit Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tadulako 

 

Tabel 3. Karakteristik bakteri di Kecamatan Biromaru 

Kode 
Sampel 

Jumlah 
Isolat 

Warna Koloni 
Karakter Koloni 

Ukuran (cm) 
Bentuk koloni Zona Bening 

BS1 1 Bening Oval bergerigi Ada 0,5 
 1 Bening Oval bergerigi Ada 0,6 
 1 Bening Bulat bergerigi Ada 0,5 
 1 Bening Kapsul bergerigi Ada 0,7 
 1 Putih Susu Bulat bergerigi Ada 0,6 
 1 Putih Susu Kapsul Ada 0,3 
 1 Bening Kapsul bergerigi Ada 0,8 
 1 Bening Oval bergerigi Ada 0,5 
 2 Putih Susu Bulat Ada 0,3 
 1 Kuning Kapsul Tidak Ada 0,3 
 1 Kuning Oval Tidak Ada 0,3 
 1 Putih Susu Bulat bergerigi Tidak Ada 0,3 
 1 Bening Oval Ada 0,3 
 1 Bening Bulat Ada 0,4 
 1 Bening Kapsul Tidak Ada 0,5 
 1 Putih Susu Oval Ada 0,3 
 2 Bening Oval Ada 0,4 
 1 Putih Susu Oval Tidak Ada 0,3 
 1 Bening Kapsul Tidak Ada 0,6 
 1 Putih Susu Bulat bergerigi Ada 0,3 
 1 Putih Susu Oval bergerigi Ada 0,4 
 1 Kuning Kapsul Tidak Ada 0,2 
 1 Kuning Bulat Tidak Ada 0,3 

BS2 1 Kuning Bulat Ada 0,5 
 1 Kuning Oval Ada 0,4 
 1 Putih Susu Bulat Tidak Ada 0,1 
 1 Putih Susu Bulat bergerigi Tidak Ada 0,1 
 1 Bening Bulat bergerigi Tidak Ada 0,5 
 1 Putih Susu Kapsul bergerigi Tidak Ada 0,2 
 1 Bening Bulat Ada 0,3 
 1 Bening Oval bergerigi Tidak Ada 0,5 
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 1 Putih Susu Oval bergerigi Tidak Ada 0,5 
 1 Bening Oval Tidak Ada 0,5 
 1 Putih Susu Bulat Tidak Ada 0,2 

BS3 2 Putih Susu Oval bergerigi Tidak Ada 0,4 
 1 Putih Susu Bulat bergerigi Tidak Ada 0,4 
 1 Bening Kapsul bergerigi Tidak Ada 0,3 
 1 Bening Bulat bergerigi Ada 0,3 
 1 Bening Oval Tidak Ada 0,3 
 1 Bening Bulat Tidak Ada 0,3 
 1 Bening Bulat bergerigi Ada 0,2 
 1 Bening Kapsul Ada 0,2 
 2 Putih Susu Bulat Ada 0,2 
 1 Bening Oval bergerigi Ada 0,2 
 1 Bening Bulat bergerigi Ada 0,3 
 1 Bening Bulat Tidak Ada 0,4 

 2 Putih Susu Bulat Tidak Ada 0,2 
 1 Bening Bulat Ada 0,4 

 1 Bening Oval Ada 0,3 
Sumber : Laboratorium Unit Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tadulako 
 
 

Tabel 4. Karakteristik bakteri di Kecamatan Gumbasa 

Kode 
Sampel 

Jumlah 
Isolat 

Warna 
Koloni 

Karakter Koloni 
Ukuran (cm) 

Bentuk Koloni Zona Bening 
GS1 2 Kuning Oval Tidak Ada 0,1 

 2 Kuning Bulat Tidak Ada 0,1 
 1 Kuning Oval Tidak Ada 0,5 
 3 Putih susu Bulat Tidak Ada 0,3 
 1 Putih susu Kapsul bergerigi Ada 0,2 
 1 Putih susu Oval bergerigi Ada 0,7 
 1 Putih susu Bulat bergerigi Ada 0,3 
 1 Putih susu Bulat bergerigi Ada 0,4 
 1 Putih susu Kapsul bergerigi Ada 0,6 
 1 Putih susu Oval bergerigi Tidak Ada 0,3 
 1 Putih susu Kapsul Ada 0,5 
 1 Putih susu Kapsul Tidak Ada 0,2 
 1 Putih susu Bulat Tidak Ada 0,6 
 1 Putih susu Oval bergerig Tidak Ada 0,2 
 1 Putih Susu Bulat Tidak Ada 0,4 
 2 Kuning Bulat Tidak Ada 0,2 
 1 Bening Oval bergerigi Tidak Ada 0,6 
 1 Putih susu Oval bergerigi Tidak Ada 0,6 
 1 Putih susu Oval Ada 0,3 
 1 Putih Susu Bulat Ada 0,3 
 1 Putih susu Bulat Tidak Ada 0,2 
 1 Putih susu Oval bergerigi Tidak Ada 0,5 
 1 Kuning Oval Tidak Ada 0,3 

GS2 2 Putih susu Oval Tidak Ada 0,2 
 1 Putih Susu Kapsul Tidak Ada 0,1 
 1 Bening Bulat Ada 0,3 
 3 Putih susu Bulat Tidak Ada 0,2 
 1 Putih susu Bulat Ada 0,3 
 1 Kuning Bulat Tidak Ada 0,1 
 1 Putih susu Oval Tidak Ada 0,4 
 1 Bening Bulat Tidak Ada 0,2 
 1 Putih susu Oval bergerigi Ada 0,6 
 1 Putih susu Oval bergerigi Tidak Ada 0,2 
 1 Putih susu Bulat Ada 0,3 
 1 Putih susu Bulat bergerigi Ada 0,2 
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 1 Kuning Oval Tidak Ada 0,3 
GS3 1 Puith susu Oval Tidak Ada 0,2 

 1 Bening Bulat bergerigi Ada 0,2 
 1 Bening Bulat bergerigi Tidak Ada 0,3 
 1 Putih Susu Bulat Tidak Ada 0,2 
 1 Putih susu Oval bergerigi Tidak Ada 0,4 
 1 Putih susu Bulat bergerigi Ada 0,3 
 1 Putih susu Bulat Ada 0,5 
 1 Bening Bulat Ada 0,3 
 1 Putih susu Oval Ada 0,5 
 1 Kuning Bulat bergerigi Ada 0,4 
 1 Putih susu Oval bergerigi Tidak Ada 0,2 
 1 Kuning Bulat Tidak Ada 0,3 
 1 Putih susu Bulat bergerigi Ada 0,4 

Sumber : Laboratorium Unit Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tadulako 
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Total populasi bakteri asal rhizosfer 

padi terbanyak pada sampel GS1 (3,11 

x 106 cfu/mL), GS3 (3,00 x 106 

cfu/mL), GS2 (2,92 x 106 cfu/mL), 

kemudian diikuti sampel PS1 dan PS2 

(2,58 x 106 cfu/mL), sampel PS3 

(2,41 x 106   cfu/mL),   sampel BS2 

(2,31 x 106 cfu/mL), sampel BS1 

(2,26, x 106 cfu/mL) dan populasi 

paling sedikit terdapat pada sampel 

BS3 (2,21 x 106 cfu/mL). 

2. Sedangkan karakter bakteri asal 

Kecamatan Palolo didominasi warna 

bening dan putih susu, berbentuk bulat, 

tidak membentuk zona bening, 

berukuran 0,1–0,8 cm. Pada Kecamatan 

Biromaru didominasi warna bening, 

berbentuk tidak beraturan (oval, oval 

bergerigi, kapsul hingga bulat 

bergerigi) dan membentuk zona 

bening, berukuran 0,1-0,8 cm. Pada 

Kecamatan Gumbasa didominasi warna 

putih susu, berbentuk tidak beraturan 

(oval, kapsul dan bulat bergerigi) dan 

tidak membentuk zona bening, 

berukuran 0,1-0,7 cm. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian ini, disarankan 

agar kiranya dilakukan penelitian lebih 

lanjut. Penelitian yang diarahkan untuk 

mengidentifikasi spesies dari 99 isolat 

yang teridentifikasi. 
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ABSTRACT 

The aims of this study is to analyse various the factors that influence the consumption of pork 

by the community in Manokwari regency. The survey method used descriptive method and 

multiple regression analysis to obtain primary and secondary data then analysing with 

SPSS20 software. 48 respondents contributed to this study with focused on who consume 

pork. From the result of this study indicated that the average consumption of pork is about 

2.4kg/month with average twice time in a month. The price of pork and chicken and the 

number of people in the family are the most significant factors that influenced the pork 

consumption, also the family income which also influenced the community pork consumption. 

Keywords: pork consumption; consumption model, consumption factors, income, Manokwari 

   

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi 
daging babi oleh masyarakat di Kabupaten Manokwari. Metode analisis yang digunakan pada 
penelitian ini adalah metode deskriptif dan Analisis regresi linear berganda metode Ordinary 

Least Square dengan menggunakan software SPSS 20. Pengambilan sample dilakukan 
dengan purposive sampling sebanyak 48 responden masyarakat yang mengonsumsi daging 
babi di Kabupaten Manokwari. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola konsumsi daging babi mencakup dua hal yaitu 
jumlah konsumsi daging babi sebesar rata-rata 2,4 kg/bulan dengan frekuensi pembelian dua 
kali dalam sebulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi daging babi adalah 
harga daging ayam dan jumlah anggota keluarga signifikan pada taraf kepercayaan 90 %, dan 
pendapatan mempengaruhi sangat nyata terhadap pola konsumsi daging babi pada taraf 
kepercayaan 99 %. 

 

Kata kunci : Komsumsi daging babi; pola konsumsi, faktor konsumsi, pendapatan, 
Manokwari 
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PENDAHULUAN 

Daging didefinisikan sebagai 

semua jaringan hewan dan semua produk 

hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut 

yang sesuai untuk dimakan serta tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan bagi 

yang mengonsumsinya (Soeparno, 2005). 

Salah satu tipe daging yang tersedia di 

Indonesia adalah daging babi. Daging babi 

memiliki kandungan 19,74% protein 

bersama komposisi asam amino yang 

seimbang. Jumlah total asam amino 

hidrofilik pada daging babi lebih tinggi 

daripada jumlah total asam amino yang 

berupa hidrofobik di dalam tiap-tiap 100 

gram daging babi (USDA, 2004). 

Meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan konsumsi pangan dengan 

nilai gizi yang cukup juga berdampak pada 

peningkatan permintaan dan permintaan 

masyarakat terhadap pangan berprotein 

tinggi seperti daging, susu dan telur. 

Berdasarkan data BPS 2017 

konsumsi protein untuk Papua Barat rata-

rata mencapai 49,61 g/kapita/hari. Adapun 

populasi  ternak babi di Kabupaten 

Manokwari sebanyak 37.989 ekor (BPS, 

2019). 

Pengetahuan masyarakat terhadap 

berbagai produk pangan dan kualitas 

pangan akan meningkatkan tuntutan 

masyarakat terhadap variasi dalam 

konsumsi. Faktor lain yang mempengaruhi 

konsumsi masyarakat terhadap komoditas 

pangan khususnya daging adalah 

kesukaan, pengalaman, agama, dan etnis 

(De Silva et al., 2010). Mengingat begitu 

beragamnya faktor yang mempengaruhi 

konsumsi daging babi dalam masyarakat, 

serta keterkaitan pemerintah dalam 

mengatur keseimbangan konsumsi dan 

produksi daging babi, maka perlu 

dilakukan kajian untuk melihat factor-

faktor yang mempengaruhi pola konsumsi 

daging babi di Kabupaten Manokwari,  

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian  dilaksanakan di 

Manokwari Provinsi Papua Barat  selama 

dua bulan.   

Responden  dalam penelitian difokuskan 

kepada responden yang dimungkinkan 

dapat mengonsumsi daging babi.  Subjek 

yang berperan sebagai responden 

ditetapkan dengan beberapa pendekatan, 

yaitu dengan menggunakan sampling 

lokasi klaster-klaster pemukiman, juga 

ditetapkan dengan menemui pada calon 

responden di tempat-tempat penjualan 

daging babi.  Lokasi penjualan babi yang 

menjadi wilayah penelitian adalah di toko 

dan di kios penyedia daging babi.  

Responden yang direkrut dengan teknik 

sampel aksidental untuk diwawancarai 

diutamakan ibu rumah tangga. 
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Parameter data yang diperoleh melalui 

wawancara meliputi identitas responden, 

perilaku konsumsi terhadap daging babi, 

komoditas komplemen,yaitu daging ayam, 

ikan, serta beberapa makanan pokok yaitu: 

seperti beras, keladi dan ubi jalar yang 

merupakan konsumsi harian masyarakat di 

Manokwari. 

Data lain yang dikumpulkan di 

sekitar lokasi penjualan daging babi, yaitu 

harga komoditas bahan pangan 

komplemen terhadap daging babi. 

 

Analisis Data terhadap data difokuskan 

pada dua aspek yaitu: pola konsumsi 

daging babi dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola konsumsi daging babi. 

Analisis pola konsumsi daging 

dilakukan secara deskriptif dengan cara 

mendeskripsikan pola konsumsi yang 

meliputi daging yang dibeli oleh 

responden rumah tangga di tempat 

penjualan daging, baik yang berasal dari 

hewan ternak besar dan kecil, maupun 

yang berasal dari unggas, jumlah daging, 

dan frekuensi pembelian (konsumsi). 

Jumlah konsumsi daging babi 

menggambarkan jumlah permintaan 

terhadap komoditi tersebut.  Menurut 

Nopirin (1994), faktor yang berpengaruh 

terhadap permintaan adalah harga 

komoditi itu sendiri, pendapatan, selera, 

perkiraan, jumlah konsumen, dan harga 

barang lain.   

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumsi daging pada penelitian ini 

menggunakan regresi linier berganda, dan 

secara matematis dirumuskan sebagai : 

 lnYi = lnβ0 + β1lnX1 + β2lnX2 + β3lnX3 
+ β4lnX4 + β5lnX5 + β6lnX6 + e  

Keterangan : 

Yi : konsumsi daging  

β0 : intersep (konstanta) 

X1 : harga daging babi (Rp/kg) 

X2 : harga ikan (Rp/kg) 

X3 : harga daging ayam (Rp/kg) 

X4 : pendapatan keluarga (Rp/bulan) 

X5 : jumlah anggota keluarga (orang) 

X6 : Pendidikan 

e : error (variable yang tidak diteliti) 

 

Analisis untuk mengetahui Pola 

Konsumsi daging babi dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan tabulasi silang, 

sedangkan untuk faktor-faktor yang 

mempengaruhi Pola Konsumsi daging babi 

mengunakan regresi linear berganda 

dengan bantuan aplikasi perangkat lunak 

SPSS versi-20. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Profil responden yang terlibat dalam 

penelitian ini diperlihatkan dalam Tabel 1. 

Responden yang merupakan rumah tangga 

sebagian besar berada pada rentang usia 

31-40 tahun dengan latar belakang 
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pekerjaan umumnya adalah Aparat Sipil 

Negara (ASN).   

Berdasarkan pada data pendapatan, 

sebagian besar responden memiliki 

pendapatan dalam kisaran sebesar Rp. 

2.100.000, - Rp. 4.000.000,-.  Melihat 

pada tingkat pendidikan sebagian besar 

responden memiliki ijazah terakhir pada 

jenjang pendidikan sarjana.  Selanjutnya 

berdasarkan jumlah anggota dalam 

keluarga umumnya sebanyak 4-5 orang. 

 
Tabel 1.  Profil responden pengonsumsi 
daging babi (N= 48) 
Variabel Kelompok 

Tertinggi 
n % 

Umur (thn) 31-40 15 31 

Pekerjaan ASN 25 52 

Pendidikan Sarjana 18 38 

Pendapatan 
(juta rupiah) 2,1-4 23 48 

Jumlah 
anggota 
(orang) 

4-5 20 42 

 

Analisis untuk memperoleh 

informasi tentang pola konsumsi 

digunakan dengan pendekatan data tentang 

jumlah dan frekuensi pembelian 

sebagaimana dalam  Tabel 2. 

Tabel 2.  Jumlah dan frekuensi pembelian 
daging babi (N= 48) 

Variabel 
Maksimum pembelian 

Jumlah n % 
Jumlah 
pembelian 
(kg)/bulan 

1-2 31 65 

Frekuensi 
pembelian/bulan 2 25 52 

Jumlah konsumsi suatu komoditi 

menggambarkan jumlah permintaan 

terhadap komoditi tersebut.  Menurut 

Nopirin (1994), faktor yang berpengaruh 

terhadap permintaan adalah harga 

komoditi itu sendiri, pendapatan, selera, 

perkiraan, jumlah konsumen, dan harga 

barang lain.   

Hasil analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumsi daging pada 

Penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan regresi linier berganda, dan 

diperlihatkan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil Regresi Faktor Penentu Konsumsi Daging Babi 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Significant 

Umur 0.12 0.19 0.65 0.52 TS 

Pendidikan 
Terakhir 

0.30 0.20 1.53 0.14 TS 

Jumlah 
Anggota 
Keluarga 

0.30 0.15 2.00 0.05 * 

Pendapatan 0.88 0.13 6.71 0.00 *** 

Harga Daging 
Babi 

-0.55 0.38 -1.44 0.16 TS 

Harga Daging 
Ayam 

0.44 0.25 1.73 0.09 * 

Harga Ikan -0.04 0.14 -0.29 0.78 TS 

Harga Beras -0.79 0.71 -1.11 0.27 TS 

Harga Keladi -0.03 0.23 -0.13 0.89 TS 

Harga Petatas -0.16 0.25 -0.65 0.52 TS 

C -2.21 10.59 -0.21 0.84 TS 

R-squared 0.82 
 

Mean 
dependent var 

 
     1.23 

Adjusted R-
squared 

0.77 
 

S.D. dependent 
var 

 
0.64 

F-statistic 16.48 
 

Durbin-Watson 
stat 

 
1.14 

Prob(F-
statistic) 

0.00         

Keterangan:    
TS  =  Tidak Signifikan;  ***= Signifikan pada taraf  kepercayan 99%;  *: Signifikan pada taraf  kepercayaan 
95% 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan karakteristik umur 

responden pada Tabel 1, konsumsen  

terbanyak untuk daging babi terdapat pada 

golongan usia 31-40 tahun, yakni 31% 

sedangkan konsumen paling sedikit yang 

dijumpai ada pada golongan usia 61-70 

tahun, yakni sebesar 6%  hal ini diduga 

terkait faktor pertimbangan Kesehatan.  

Menjelang periode lansia, seseorang 

sangat rentan mengalami gangguan 

kesehatan terutama yang berasal dari 

makanan.  Daging babi mengandung 

beberapa senyawa yang dapat memicu 

beberapa penyakit pada manusia.  

Kandungan senyawa-senyawa seperti 

kolesterol dan lemak yang relatif tinggi 

pada daging babi dapat menjadi pemicu 

terhadap penyakit-penyakit degeneratif 

pada manusia seperti, hipertensi, stroke, 

dan kanker.  Kandungan kolesterol pada 

daging babi mencapai 46,1 %, sementara 
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lemak 2,86 % (Toldra et al., 2004).  

Berlebihan mengonsumsi daging babi juga 

dapat menyebabkan obesitas (Qamar dan 

Raza, 2012; Yardimci, 2020. 

Harga daging babi yang dijual 

relatif tinggi berimplikasi pada kelompok 

konsumen yang mengonsumsi daging 

tersebut.  Hasil penelitian memperlihatkan 

bahwa kebanyakan konsumen adalah 

mereka yang telah memiliki penghasilan 

tetap sebagai ASN (Aparat Sipil Negara) 

dengan berpenghasilan sebagai kelompok 

menengah, dan dengan tingkat pendidikan 

terakhir adalah sarjana.  Beberapa 

penelitian sebelumnya memperlihatkan 

bahwa pendapatan berpengaruh nyata pada 

permintaan daging (Perdana et al., 2013; 

Badoa et al., 2016). 

Penelitian ini juga memperlihatkan 

bahwa jumlah anggota dalam rumah 

tangga memiliki keterkaitan dengan 

mengonsumsi daging babi.  Semakin 

bertambah jumlah anggota keluarga 

mendorong untuk menyediakan daging 

babi dalam hidangan keluarga.  Penelitian 

yang dilakukan oleh Kastalani et al  (2017) 

menyimpulkan bahwa selain pendapatan 

dan pendidikan, jumlah anggota keluarga 

juga berpengaruh pada konsumsi daging. 

Pola konsumsi daging babi 

berdasar pada jumlah pembelian per bulan 

umumnya hanya mencapai 2 kg per 

keluarga atau setara dengan tingkat 

konsumsi 0,5 kg/kapita/bulan.  Jumlah ini 

masih jauh dibawah kebiasaan konsumsi 

bagi masyarakat di Manado (Sulawesi 

Utara) sebesar 1,25 kg/kapita/bulan 

(Keintjem et al., 2016). 

Bilamana ditinjau pada konsumsi 

daging harian oleh masyarakat di Provinsi 

Papua Barat sebesar 20,0 gram/kapita/hari, 

maka hal ini bermakna bahwa sebagian 

besar konsumsi daging itu berasal dari 

daging babi yang dapat mencapai 85% dari 

daging yang umum dikonsumsi oleh 

masyarakat. 

Hasil analisis regresi untuk mengkaji 

hubungan antara konsumsi daging 

sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3, 

diperoleh bahwa tingkat konsumsi daging 

babi oleh masyarakat di Manokwari 

dipengaruhi oleh sejumlah faktor namun 

yang signifikan adalah pendapatan dan 

jumlah anggota keluarga, dan dari faktor 

barang komplemen, harga daging ayam 

berpengaruh terhadap konsumsi daging 

babi.  Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin meningkatnya pendapatkan 

keluarga akan semakin nyata 

meningkatnya jumlah konsumsi daging 

babi.  Demikian juga dengan anggota 

keluarga yang banyak akan mendorong 

untuk menaikkan konsumsi daging babi 

(Perdana et al., 2013). 

 

Harga daging ayam yang juga 

berpengaruh positif pada pengingkatan 

konsumsi daging babi, menunjukkan 
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bahwa bilamana terjadi peningkatan pada 

harga daging ayam, masyarakat akan 

semakin memilih daging babi sebagai 

sumber protein asal hewan. 

Ada hubungan yang negatif antara 

konsumsi daging babi dengan beberapa 

komoditi pangan lain seperti ikan, beras, 

keladi dan ubi jalar. Hal ini menunjukkan 

bahwa ketika harga komoditi pangan 

tersebut menurun, tidak akan 

menyebabkan terjadi penambahan dalam 

jumlah yang dibeli, melainkan konsumen 

menggunakannya untuk meningkatkan 

pembelian daging babi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Status konsumen menentukan 

tingkat konsumsi daging babi.  Komunitas 

masyarakat pengkonsumsi daging babi 

umumnya memiliki pendapatan tetap.  

Penurunan harga pada sejumlah komoditi 

pangan pokok tidak menyebakan 

peningkatan dalam pengonsumsiannya, 

sebaliknya penghematan pembelanjaan 

pada komoditi tersebut dimanfaatkan 

untuk meningkatkan konsumsi daging 

babi. 

 

Saran 

Pemerintah dan Dinas Instansi 

yang terkait dengan bidang pembangunan 

pada sector peternakan perlu mendorong 

peternak babi untuk melihat potensi usaha 

peternakan babi yang merupakan usaha 

yang menjanjikan keuntungan dengan 

memperhatikan kecenderungan 

meningkatnya atau lebih menyukai daging 

babi oleh komunitas pengonsumsi daging 

babi di Manokwari, Papua Barat. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the factors that affect the performance of Broiler Farming 

Business in Sorong Regency. The data was taken on a chicken farm in Sorong Regency, West 

Papua. The sampling method used was purposive sampling as many as 30 chicken breeders. 

The data were analyzed descriptively with the help of tabulation and multiple linear 

regression using the Ordinary Least Square method (OLS using the Statistical Package fos 

Social Science (SPSS version 20). The average Performance Index of Beef Chicken in Sorong 

Regency is 326.5 with good criteria. Factors that have a significant and negative effect on the 

performance of broiler farms in Sorong Regency are harvest age and ration conversion, 

while harvest weight has a significant and positive effect.The performance of broiler chickens 

in Sorong Regency can be improved by paying more attention to aspects of harvest age, 

ration conversion and harvest weight. 

 

Keywords: Chicken, influencing factors, Sorong Regency, performance 

 

 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisf aktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Usaha 
Peternakan Ayam Pedaging di Kabupaten Sorong. Data diambil pada peternakan ayam 
potong yang ada di Kabupaten Sorong Papua Barat. Metode Pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling sebanyak 30 peternak ayam potong. Data dianalisis 
secara deskriptif dengan bantuan tabulasi dan regresi linear berganda dengan metode 
Ordinary Least Square (OLS menggunakan Statistic Package fos Social Science (SPSS versi 
20). Rata-rata Indeks Performa Ayam Potong di Kabupaten Sorong adalah 326,5 dengan 
kriteria baik. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan dan negative terhadap performa 
usaha peternakan ayam pedaging di kabupaten sorong adalah umur panen dan konversi 
ransum sedangkan bobot panen berpengaruh signifikan dan positif. Performa ayam potong di 
kabupaten Sorong dapat ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek umur panen, 
konversi ransum dan bobot panen.  

 

Kata kunci: Ayam potong, faktor-faktor yang mempengaruhi, Kabupaten Sorong, kinerja 
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PENDAHULUAN 

Kebutuhan protein hewani di 

Indonesia saat ini sangat tinggi, seiring 

dengan meningkatnya jumlah penduduk 

serta kesadaran masyarakat bahwa protein 

hewani diperlukan dalam memenuhi 

kebutuhan gizi. Protein hewani menjadi 

sangat penting karena mengandung asam-

asam amino yang mendekati susunan asam 

amino yang dibutuhkan manusia sehingga 

akan lebih mudah dicerna dan lebih efisien 

pemanfaatannya (Bahri et al., 2005). 

Komoditas peternakan sumber protein 

hewani yang dapat diandalkan salah 

satunya adalah ternak unggas terutama 

ayam pedaging. Ayam pedaging atau yang 

biasa disebut dengan istilah broiler 

merupakan jenis ayam ras unggulan hasil 

persilangan dari bangsa– bangsa ayam 

yang memiliki daya produktivitas tinggi, 

terutama dalam memproduksi daging 

ayam (Santoso dan Sudaryani, 2011). 

Broiler adalah istilah untuk menyebut 

strain ayam hasil budidaya teknologi yang 

memiliki karakteristik ekonomis, 

mempunyai ciri khas pertumbuhan cepat 

sebagai penghasil daging, dengan konversi 

pakan irit, siap dipotong pada umur 4 

minggu, serta menghasilkan kualitas 

daging berserat lunak (Vantress, 2008). 

Masa pertumbuhan yang relatif lebih cepat 

dan memiliki masa panen yang singkat 

serta tingginya permintaan terhadap 

daging ayam mendorong masyarakat untuk 

mengembangkan usaha ternak ayam 

pedaging sebagai sumber penghasilan.  

Usaha ayam pedaging di 

Kabupaten Sorong merupakan salah satu 

jenis usaha yang sangat potensial untuk 

dikembangkan, Salah satu faktor 

pendukungnya adanya permintaan 

domestik terhadap daging ayam broiler 

cukup tinggi. Peternakan ayam pedaging 

yang berkembang di Kabupaten Sorong 

saat ini cukup berhasil. Berdasarkan data 

statistik Provinsi Papua Barat (2018), 

perkembangan populasi ayam pedaging di 

Kabupaten Sorong mengalami fluktuasi 

dari tahun 2012-2017 yaitu berturut-turut 

552.481 ekor, 323.263 ekor, 340.267 ekor, 

565.959 ekor, dan mengalami penurunan 

pada tahun 2017 sebesar 395.000 ekor, 

dengan produksi daging sebanyak 219.075 

kg, 75.075 kg, 276.790 kg, 460.379 kg dan 

530.726 kg. 

 Parameter yang dipakai untuk 

mengukur keberhasilan suatu usaha 

peternakan ayam pedaging adalah dengan 

mengetahui nilai Indeks Performa (IP) 

(Fadilah et al., 2007). Indeks Performa 

(IP) adalah suatu formula yang umum 

digunakan untuk mengetahui performa 
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ayam broiler (Fitro et al., 2015). Indeks 

performa dipengaruhi oleh oleh beberapa 

faktor, antara lain bobot badan akhir, 

persentase ayam yang hidup, lama 

pemeliharaan dan konversi ransum. 

Semakin besar nilai IP yang diperoleh, 

semakin baik prestasi ayam dan semakin 

efisien penggunaan pakan (Fadilah et al., 

2007). Indeks Performa (IP) menjadi 

gambaran bagi peternak tentang kondisi 

usaha peternakannya. Peternak 

membutuhkan evaluasi untuk 

meningkatkan performa periode 

pemeliharaan ayam pedaging di masa yang 

akan datang. Nilai IP juga dapat dipakai 

untuk mengukur tingkat keberhasilan 

usaha peternakan secara menyeluruh 

dalam satu daerah. Nilai indeks performa 

dihitung berdasarkan bobot badan siap 

potong, konversi pakan, umur panen, dan 

jumlah persentase ayam yang hidup 

selama pemeliharaan (Fitro et al., 2015).  

Kabupaten Sorong adalah 

kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan 

populasi ayam pedaging terbanyak kedua 

setelah kabupaten Manokwari. Populasi 

ayam pedaging pada tahun 2017 sebanyak 

395.000 ekor dengan produksi daging 

sebanyak 530.726 kg (BPS Papua Barat 

2018). Berdasarkan data dari Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Sorong, jumlah peternak ayam 

pedaging yang terdaftar sebanyak 40 

peternak sedangkan pada saat survei awal 

diketahui banyak peternak tidak terdaftar. 

Keberadaan peternakan ayam pedaging 

tentu dapat menjadi solusi yang tepat 

dalam menyediakan daging untuk 

memenuhi kebutuhan protein hewani yang 

dibutuhkan masyarakat dan sebagai 

pendapatan ekonomi keluarga. Usaha 

peternakan ayam pedaging di Kabupaten 

Sorong rata-rata berada pada skala kecil 

(peternakan rakyat) dengan jumlah 

pemeliharaan 1000-3000 ekor per periode. 

Skala usaha peternakan ayam pedaging 

terbagi menjadi tiga kategori yaitu skala 

kecil (peternakan rakyat), skala sedang 

(peternak mapan) dan skala besar atau 

skala perusahaan (Fadilah et al., 2007).  

Indeks performa usaha peternakan 

ayam pedaging di Kabupaten Sorong 

belum diketahui. Untuk mengetahui 

apakah usaha peternakan ayam pedaging 

yang dijalankan peternak di Kabupaten 

Sorong telah efesien dalam penggunaan 

pakan, maka penelitian ini perlu dilakukan. 

Semakin besar nilai IP yang diperoleh, 

semakin baik prestasi ayam dan semakin 

efisien penggunaan pakan. Selain itu perlu 

memperhatikan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap performa ayam 

pedaging di Kabupaten Sorong sebagai 

sebuah solusi dalam meningkatkan kinerja 

performa Ayam potong di Kabupaten 

Sorong. 

 

METODE PENELITIAN 
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Penelitian ini dilaksanakan secara 

purposive  pada  30  peternak ayam potong 

di Kabupaten Sorong yang  tersebar di 

Distrik Aimas, Mariat, dan Mayamuk. 

Variabel yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini meliputi Umur Panen, Skala 

usaha, Bobot Badan (selisih bobot badan 

awal dan  bobot badan akhir, Pertambahan 

Bobot Badan,  Konsumsi Ransum,  

Konversi ransum,  Mortalitas serta 

Identitas peternak yang meliputi umur, 

pendidikan, pengalaman usaha, dan tujuan 

usaha ternak ayam pedaging serta data 

pendukung meliputi  jenis ransum yang 

digunakan,  Teknik pemeliharaan dan 

system Perkandangan. Data akan diolah 

untuk menghitung besaran Indek 

Performance Usaha Peternakan  ayam 

potong  dan Faktor-faktor yang 

memmpengaruhinya di Kabupaten Sorong.  

 Nilai Indeks Performa (IP)  dapat 

menggambarkan secara menyeluruh 

kondisi suatu usaha peternakan ayam 

pedaging yang dijalankan, apakah berhasil 

atau tidak (Santoso dan Sudaryani 2011). 

 

 

 

Kriteria IP dibagi menjadi lima 

tingkatan yakni nilai IP dinyatakan kurang 

jika < 300, Cukup jika Nilai IP 301- 325, 

Baik jika nilai IP 326 – 350, Sangat Baik 

jika IP 351 – 400, dan istimewa jika IP 

>400. 

Untuk mengaetahui Faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap IP Ayam 

potong dapat diketahui menggunakan 

regresi linier berganda Rumus 

matematikanya adalah: Y = a + b1X1 + 

b2X2 + =b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + 

b7X7 + b8X8 + e 

Dimana : Y = Indeks Prestasi (IP), 

a = Konstanta, b = Koefesien regresi setiap 

peubah,e = error term, X1 = umur panen, 

X2 = Skala usaha, X3 = mortalitas , X4= 

Konversi ransum, X5 = Bobot Badan X6= 

Total panen. X7= Pendidikan dan X8 = 

Pengalaman.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Indeks performa merupakan salah 

satu parameter yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan dalam 

pemeliharaan ayam broiler. Semakin besar 

nilai IP yang diperoleh, semakin baik 

prestasi ayam dan semakin efisien 

penggunaan pakan (Fadilah et al. 2007). 

Hasil perhitungan dan pengolahan data 

indeks performa dapat dilihat pada Tabel 

1.  

Berdasarkan hasil perhitungan dan 

pengolahan data Indeks Performa ayam 

pedaging di Kabupaten Sorong diperoleh 

rata-rata IP sebesar 326,5. Hal ini 

menunjukan bahwa IP pemeliharaan ayam 
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pedaging di Kabupaten Sorong berada 

dalam kriteria baik. Nilai indeks performa 

ayam pedaging dihitung berdasarkan bobot 

badan siap potong, konversi ransum, umur 

panen, dan jumlah persentase ayam yang 

hidup selama pemeliharaan (Kamara, 

2009).  

 

Tabel 1.  Rata-rata Indeks Performa (IP) Ayam Pedaging di Kabupaten Sorong 
Jumlah Pemeliharaan 

(ekor) 
Peternak (Orang) Indeks Performa (IP) Nilai 

1000 
1200 
1300 
1500 
2000 
3000 

7 
2 
3 

12 
4 
2 

326 
270 
337 
352 
314 
360 

Baik 
Kurang 

Baik 
Sangat Baik 

Cukup 
Sangat Baik 

Rata-Rata  326,5 Baik 
Jumlah 30   

Sumber: Data Primer  

Hasil analisis statistik pada faktor 

penentu menggunakan regresi metode 

dinary Least Square pada  Tabel 4 adalah 

86% nilai IP ditentukan oleh variabel 

penjelasnya, dan 14% dijelaskan oleh 

variabel lainnya. Variabel-variabel 

penjelas tersebut antara lain umur panen, 

skala usaha, mortalitas, konversi ransum, 

bobot panen, total panen, pendidikan, dan 

pengalaman. Dari sekian peubah bebas 

yang diujikan terhadap nilai indeks 

performa ayam pedaging di Kabupaten 

Sorong, umur panen, konversi ransum dan 

bobot panen merupakan variabel yang 

mempengaruhi nilai indeks performa 

secara signifikan P<0,01, selengkapnya 

disajikan dalam Tabel 2.  

 
Tabel 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Performa Ayam Potong di Kabupaten Sorong 
Variabel Notasi Koefisien SE t-statistik Prob. Signifikansi 
Konstanta 
Umur Panen 
Skala Usaha 
Mortalitas 
Ransum 
BB Panen 
Total Panen 
Pendidikan 
Pengalaman 
C 

β0 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

X8 

X9 

 
-9.59056 
-02639 
-0.13728 
-6.6111 
0.32932 
0.06917 
0.06917 
-1.30842 
628.676 

 
1.94255 
0.83451 
1.45317 
0.86859 
0.02908 
0.82981 
0.82981 
1.74045 
62.5454 

 
-4.93709 
-0.31623 
-0.09447 
11.3259 
0.08336 
0.08336 
-010895 
-0.74008 
10.0515 

 
0.0001 
0.7549 
0.9256 
0.0000 
0.0000 
0.9344 
0.9143 
0.4674 
0.0000 

 
** 
TS 
TS 
** 
** 
TS 
TS 
TS 

 
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
F-statistic 

0.89987 
0.86173 
26.3873 
14622 
-135.405 
-23.5913 

 
 

Mean dependent v 
S.D. dependent var 
Akaike info criteria 
Schwarz criterion 
Hannan-Quinn crif 
Durbin-Watson st 
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Prob(F-statistic) 0.0000 
Keterangan:    ** : P<0,01       SE :   Standar Eror    TS  :   Tidak Signifikan 

 

Uji F menghasilkan probabilitas 

sebesar 0.0000 berarti secara bersama-

sama variabel penjelas di atas berpengaruh 

terhadap nilai IP. Pengujian menggunakan 

uji t (uji partial) menunjukan umur panen, 

konversi ransum dan bobot panen 

berpengaruh nyata signifikan terhadap 

nilai IP. Tanda koefisien untuk variabel 

umur panen dan konversi ransum dalam 

penelitian ini negatif sedangkan bobot 

panen positif terhadap nilai IP ayam 

pedaging di Kabupaten Sorong. 

Tanda koefisien untuk variabel 

umur panen dalam penelitian ini adalah 

negatif. Hasil regresi menunjukan bahwa 

umur panen merupakan faktor yang 

berpengaruh signifikan negative terhadap 

performa ayam pedaging. Signifikan 

negatif yaitu jika umur panen semakin 

tinggi maka akan berpengaruh negatif 

terhadap performa ayam pedaging. Rata-

rata umur panen ayam pedaging pada 

penelitian ini adalah adalah 28,6 hari 

dengan bobot panen rata-rata 1,25 kg dan 

memiliki nilai rata-rata IP yang baik yaitu 

326,5. Ayam Pedaging atau biasa dikenal 

dengan istilah ayam broiler merupakan 

ayam hasil persilangan yang dapat dipanen 

pada umur 3-4 minggu (Santoso dan 

Sudaryani, 2011).  Hasil penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Djunaidi et al. (2016), rata-rata ayam 

pedaging di panen pada umur 32-35 hari 

masih memiliki indeks performa sangat 

baik.  

Tanda koefisien untuk variabel 

konversi ransum dalam penelitian ini 

adalah negative. Tanda negative berarti 

jika angka konversi ransum semakin 

bertambah maka akan memeberikan 

pengaruh negatif terhadap performa ayam 

pedaging. Hasil analisis regresi 

menunjukan bahwa konversi ransum 

merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap performa ayam pedaging.  

Tanda koefisien untuk bobot panen 

adalah positif. Hasil penelitian 

menunjukkan koefesien sesuai dengan 

tanda harapan, yang berarti peningkatan 

bobot panen dapat meningkatkan performa 

ayam pedaging. Rata-rata bobot panen 

ayam pedaging pada penelitian ini yang 

dipanen umur 28,8 hari adalah 1,25. Hasil 

regresi menunjukan bobot panen 

merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap performa ayam pedaging semakin 

tinggi bobot panen maka indeks performa 

akan semakin baik. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Djunaidi et al. (2016), 

pemeliharaan ayam pedaging digolongkan 
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dalam kriteria sangat baik (367) karena 

didukung oleh faktor bobot badan yang 

dihasilkan mencapai 2.060 g/ekor dengan 

nilai konversi 1,60 tanpa adanya angka 

mortalitas pada perlakuan tersebut selama 

masa pemeliharaan 35 hari. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Nilai Indeks Performa (IP) usaha 

peternakan ayam pedaging yang berada di 

Kabupaten Sorong rata-rata adalah 326,5 

dan termasuk dalam kriteria baik. Faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap nilai 

Indeks Performa (IP) adalah umur panen, 

bobot badan panen dan konversi ransum.  

Untuk itu Perlu dilakukan penelitian 

lanjutan mengenai hubungan antara nilai 

indeks performa dengan analisis finansial 

usaha peternakan ayam pedaging di 

Kabupaten Sorong. 
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ABSTRACT 

This research was conducted at PT. Citra Mahkota Sungai Sampuk Village Menukung 

District Melawi, this research aims to recognize the level of employee performance and work 

area ties with the performance of employees of PT Citra Mahkota In Sungai Sampuk Village 

Menukung District Melawi. The results of the research showed the level of employee 

performance and the work area of employee performance including good groups on this 

subject evidenced by the spearman correlation coefficient which is sig value. 2- tailed (0.00) 

& (0.05) as well as the bond of the two variables is very firmly sourced at the correlation 

coefficient value of 0.093. 

Keywords : Employee Performance and Work  Environment 

 

ABSTRAK 

Riset ini dilakukan di PT. Citra Mahkota Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung 
Kabupaten Melawi, riset ini bertujuan buat mengenali tingkatan kinerja karyawan serta ikatan 
area kerja dengan kinerja karyawan PT Citra Mahkota Di Desa Sungai Sampuk Kecamatan 
Menukung Kabupaten Melawi. Hasil riset menampilkan tingkatan kinerja karyawan serta 
area kerja kinerja karyawan termasuk golongan baik perihal ini dibuktikan oleh koefisien 
korelasi spearman yang mana nilai sig. 2- tailed (0,00) & (0,05) serta ikatan kedua variabel 
sangat kokoh bersumber pada nilai koefisien korelasi sebesar 0,093. 

Kata kunci : Lingkungan Kerja dan Kinerja Karyawan 
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PENDAHULUAN 

Sumber energi manusia adalah aset 

yang sangat berharga yang termasuk dalam 

sesuatu institusi, organisasi atau 

perusahaan, karena keberadaan mereka 

menjamin pertumbuhan masyarakat. 

Akibatnya, banyak perusahaan 

masih berusaha meningkatkan kualitas 

sumber daya sehingga mereka dapat 

melakukan kegiatan kerja secara optimal. 

Salah satu upaya Perusahaan adalah 

program kehidupan profesional, di mana 

program ini berfokus pada penciptaan area 

kerja manusia. 

Area kerja yang baik hendak 

berdampak meningkatnya kinerja 

karyawan dalam bekerja di sesuatu 

perusahaan. Area kerja ialah bagian 

komponen yang sangat berguna di dalam 

karyawan melaksanakan kegiatan 

bekerjanya. 

Perkebunan kelapa sawit, 

merupakan sektor pertanian yang terbesar 

di daerah Kalimantan Barat salah satunya 

di Kabupaten Melawi. Di Kabupaten 

Melawi, ada tujuh izin perusahaan 

perkebunan kelapa sawit. Satu perusahaan 

telah memperoleh izin HGU, tiga 

perusahaan telah memperoleh izin usaha 

perkebunan, dan tiga perusahaan lainnya 

baru saja memperoleh izin pemilihan 

lokasi. Total luas tanam 121.891 hektar. 

Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang 

berada di Kecamatan Menukung memiliki 

luas lahan rata-rata 10-20 ribu hektar. PT. 

Citra Mahkota, terletak di sebelah kiri 

Sungai Melawi, dari distrik Ella Hilir 

hingga Menukung. PT Citra Mahkota 

memperoleh izin usaha penanaman dengan 

luas 47.197 hektar. 

Permasalahan yang sering kali 

terjadi di PT. Citra Mahkota difaktorkan 

oleh lingkungan kerja. Area kerja adalah 

semua atau elemen yang dapat secara 

langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi organisasi atau masyarakat, 

hal-hal atau unsur-unsur tersebut akan 

berdampak baik atau buruk terhadap 

kinerja pegawai. 

Jumlah karyawan pada tahun 2020 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 

PT. Citra Mahkota mengalami penurunan. 

Hal ini dikarenakan lingkungan kerja yang 

kurang layak, terlihat ruang kerja yang 

masih terbuka, tidak adanya ruang untuk 

pegawai khusus personalia, pegawai 

humas, pegawai gaji, pegawai manager, 

dan pegawai entry, memungkinkan 

pegawai untuk mengundurkan diri. dari 

pihak perusahaan karena tidak beradaptasi 

dengan lingkungan perusahaan yang 

ada.Selain faktor tersebut, karyawan juga 

mengeluhkan kondisi perusahaan yang 

panas dan adanya lembur mingguan. 

Kondisi perusahaan seringkali mengalami 

kerusakan fasilitas seperti komputer, 



 

18 
 

printer dan pemancar sinyal. Oleh karena 

itu, karyawan harus menunggu fasilitas 

perusahaan diperbaiki. 

Perusahaan mengharapkan kinerja 

tinggi karyawannya. Karyawan yang 

semakin efisien, produktivitas keseluruhan 

perusahaan akan meningkat, 

memungkinkan perusahaan untuk bertahan 

hidup kompetisi global. Prestasi adalah 

pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Karyawan diminta untuk 

melengkapi tugas dan tanggung jawab 

mereka secara efektif. Keberhasilan 

karyawan dapat diukur melalui 

berkurangnya jumlah pengaduan dan 

pencapaian tujuan optimal. Untuk 

mengukur kinerja karyawan dapat diukur 

melalui penyelesaian tugas secara efektif 

dan efisien dan bahwa karyawan dapat 

melakukan pendekatan dan fungsinya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

peneliti terdorong buat mengangkat 

permasalahan ini pada bentuk penelitian 

menggunakan judul : “Hubungan 

Lingkungan Kerja Dengan Kinerja 

Karyawan PT Citra Mahkota Di Desa 

Sungai Sampuk Kecamatan Menukung 

Kabupaten Melawi”. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian kuantitatif dapat 

ditafsirkan dalam metode penelitian 

berdasarkan filsafat, positivisme, yang 

digunakan untuk mencari beberapa 

populasi atau sampel, secara acak 

melakukan teknik sampling, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data / statistik kuantitatif 

menggunakan tes hipotesis yang sudah 

ditentukan. 

Populasi yang masih ada pada 

penelitian ini merupakan semua karyawan 

yg bekerja pada PT Citra Mahkota sebesar 

149 karyawan kantor. Teknik pengambilan 

sampel memakai teknik probabilitas 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

yang dilakukan menggunakan menaruh 

peluang atau kesempatan pada semua 

anggota populasi buat sebagai sampel. 

Metode penentuan jumlah sampel 

penelitian memakai rumus metode Slovin, 

maka sampel pada penelitian ini 

merupakan 60 karyawan kantor. 

Riset diperoleh secara pribadi 

berdasarkan objek penelitian. Data 

tersebut dalam bentuk jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan oleh para 

peneliti tentang responden menggunakan 

kuesioner. Teknik analisis buat menjawab 

tujuan 1, yaitu mengindentifikasi 

lingkungan kerja dan taraf kinerja 

karyawan PT Citra Mahkota Di Desa 

Sungai Sampuk Kecamatan Menukung 

Kabupaten Melawi memakai rumus 

interval dengan tiga kategori dan buat 

menjawab tujuan 2, yaitu menganalisis 
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hubungan lingkungan kerja dengan kinerja 

karyawan PT Citra Mahkota Di Desa 

Sungai Sampuk Kecamatan Menukung 

Kabupaten Melawi memakai rumus rank 

spearman. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Mengindentifikasi lingkungan 
kerja dan tingkat kinerja 
karyawan 
 

Hasil penelitian yang sudah 

dilakukan pada PT Citra Mahkota Di Desa 

Sungai Sampuk Kecamatan Menukung 

Kabupaten Melawi tentang lingkungan 

kerja menggunakan jumlah 60 angket & 

jumlah penyataan 30 buah menggunakan 

skor yang diberikan dalam setiap buah 

pernyataan maksimal tiga & minimal 1 yg 

diberikan pada para karyawan, Untuk 

mengindentifikasi lingkungan kerja & 

taraf kinerja karyawan maka dipakai lah 

rumus interval menggunakan tiga kategori 

menjadi berikut: 

 
Tabel 1. Rekapitulasi Pencapaian dan Kategori 
Lingkungan kerja dan kinerja karyawan 
 

Interval  Kategori   Frekuensi      Absolute 
                                                % 

62 - 90 Baik 58 97 

41 – 61 Cukup 2   3 
baik 

20 - 40 Kurang 0 0 
baik 

    Total                           60          100            
 

Tingkat kinerja karyawan PT Citra 

Mahkota     Di Desa Sungai Sampuk 

Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi 

secara keseluruhan dapat dinyatakan baik, 

karena perolehan nilai tertinggi, yaitu 97% 

dan 3% termasuk kategori cukup baik. 

Dikaitkan dengan hasil diatas, 

menandakan bahwa sebagian besar 

karyawan merasa nyaman menggunakan 

lingkungan kerja yang terdapat, mampu 

terlihat berdasarkan seluruh indikator 

masuk ke pada kategori baik. Lingkungan 

kerja sendiri merupakan segala sesuatu 

yang terdapat disekitar tempat kerja yang 

bisa mensugesti syarat fisik & psikologi 

karyawan pada merampungkan pekerjaan 

yang dibebankan kepadanya baik secara 

langsung juga tidak langsung sebagai 

akibatnya lingkungan kerja bisa dikatakan 

baik bila karyawan bisa bekerja 

menggunakan optimal, damai & 

mempunyai produktifitas yang tinggi. 

Penyelesaian pekerjaan yang 

dibebankan akan sangat mensugesti kinerja 

karyawan sebagai akibatnya kebutuhan 

lingkungan kerja yang nyaman sangat 

dibutuhkan. 

 

b. Menganalisis hubungan lingkungan kerja 
dengan kinerja karyawan 
 
Menganalisis hubungan lingkungan 

kerja dengan kinerja karyawan PT Citra 

Mahkota Di Desa Sungai Sampuk 
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Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi 

menggunakan rumus rank spearman. 

Koefisien hubungan spearman atau 

rank spearman dipakai apabila ke 2 

variabel yang akan diuji hubungannya 

memiliki skala minimal ordinal, sebagai 

akibatnya skor bisa diurutkan dari besar 

kecilnya. Adapun kriteria tingkat kekuatan 

korelasi dapat berpedoman pada nilai 

koefisien korelasi dengan ketentuan pada 

tabel berikut: 

Tabel 2 Interpretasi Koefisien Korelasi 
Interval 

  Koefisiensi 
Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 
0,20 - 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 

  0,80 – 1,000            Sangat kuat 
 

Untuk mengetahui output analisis 

interaksi lingkungan kerja dengan kinerja 

karyawan PT Citra Mahkota, maka bisa 

ditinjau output analisis data yang sudah 

dilakukan dalam tabel berikut: 
 

Tabel 3. Hubungan Lingkungan Kerja 
Dengan Kinerja Karyawan 
 

  Lingkungan 
  kerja 

Kinerja 
karyawan  

Lingkungan 
kerja 

Correlation 
Coefficient 1,000 0,903 

 Sig. (2- 
tailed) . 0,000 

 N 60 60 

Kinerja 
karyawan 

Correlation 
Coefficient 0,903 1,000 

 Sig. (2- 
tailed) 0,000 . 

 N 60 60 

Berdasarkan tabel di atas, n = 60 dan nilai  
GIS. 2-tail (0,00) <0,05, variabel lingkungan 

kerja memiliki interaksi yang signifikan 
terhadap kinerja karyawan. 
  

Nomor akuisisi didasarkan pada 

koefisien hubungan sebanyak 0,903, yang 

berarti bahwa tingkat interaksi daya 

(hubungan) antara variabel lingkungan 

kerja menggunakan kinerja karyawan 

0,903 atau interaksi 2 variabel sangat kuat. 

Koefisien koefisien itu positif, oleh karena 

itu, interaksi 2 variabel sejalan dengan 

garis, karenanya dapat ditafsirkan bahwa 

lingkungan kerja semakin meningkat, 

kinerja karyawan meningkat. Ini 

disebabkan oleh perusahaan yang 

memperhatikan faktor-faktor tersebut.  

Dari jumlah tersebut, perusahaan 

memelihara kebersihan lingkungan di luar 

kantor, perusahaan menawarkan fasilitas 

yang memadai, perusahaan memberikan 

perhatian khusus pada interaksi 

komunikasi yang baik antara atasan dan 

bawahan, dan masyarakat memberikan 

perhatian khusus pada interaksi 

komunikasi yang baik antara karyawan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Atas dasar hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa: tingkat kinerja 

karyawan secara keseluruhan dapat 

dinyatakan dengan baik. Menggunakan 

pintu keluar di atas, menunjukkan bahwa 

sebagian besar karyawan merasa nyaman 
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menggunakan lingkungan kerja yang ada 

dan interaksi positif dan signifikan antara 

lingkungan kerja yang menggunakan 

kinerja karyawan.. Ini dibuktikan dengan 

koefisien hubungan Spearman, yang 

merupakan nilai GIS. 2-tail (0,00) <0,05 

dan interaksi 2 variabel dapat dinyatakan 

sangat kuat tergantung pada koefisien 

relasi sebesar 0,903. 

Saran 

Atas dasar hasil penelitian dan kesimpulan 

yang dijelaskan di atas, peneliti dapat 

memberikan beberapa saran: untuk PT. 

Citra Mahkota, ketika dilihat dari 

kepentingannya, ada hubungan antara 

faktor-faktor yang terkandung dalam 

variabel perusahaan harus 

mempertahankan nilai. Koefisien korelasi 

dari faktor - pekerjaan PT Citra Mahkota 

bekerja telah menghasilkan kinerja 

maksimal. Apa yang ada di masyarakat 

dapat dipertahankan untuk karyawan dan 

staf dapat dikembangkan dengan kinerja 

tambahan. Untuk peneliti baru, dalam 

penelitian ini, diketahui bahwa ada 

interaksi yang signifikan antara faktor-

faktor yang masih ada dalam variabel-

variabel ini, maka peneliti yang lebih baik 

akan memeriksa lebih banyak variabel 

terkait lainnya menggunakan kinerja 

karyawan selain penelitian yang digunakan 

peneliti. 
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ABSTRACT 

Productivity is the ratio between production yields and land area. To describe the effect of 

land area on the productivity of oil palm plantations at PT Perkebunan Nusantara XIV 

Keera-Maroangin Plantation Unit. The data used in this activity are primary data and 

secondary data. Primary data is data obtained by researchers directly from the first hand 

with the results of a visit survey and the results of interviews with resource persons. 

Secondary data is data obtained by researchers from existing sources (companies). 

Secondary data can be in the form of production data (FFB), land area, total population of 5 

blocks, and a map of the company's location. The results of the observations show that the 

land area does not directly affect the productivity of oil palm plants at the threshold but is 

influenced by several factors, namely age, wind, labor, pests, crop rotation and fertilizers. 

 

Keywords: Palm Oil, Productivity, Land area 

 

 

ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh luas lahan terhadap produktivitas tanaman 
kelapa sawit di PT Perkebunan Nusantara XIV Unit Kebun Keera-Maroangin. Metode 
penelitian yang digunakan yaitu metode survey.  Data yang digunakan pada kegiatan ini yaitu 
data primer dan data sekunder.  Hasil pengamatan menunjukkan bahwa luas lahan tidak 
berpengaruh secara langsung terhadap produktivitas tanaman kelapa sawit pada ambang batas 
tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur, angin, tenaga kerja, hama, rotasi panen 
dan pupuk. 
 
Kata kunci : Sawit, Produktivitas, Luas lahan. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan sektor pertanian 

merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional dimana 

perkembangan pertanian memiliki makna 

sektoral dalam meletakkan dasar yang 

kokoh bagi perekonomian bangsa.  Untuk 

mempertahankan serta meningkatkan 

perkembangan sektor pertanian tentunya 

tidak terlepas dari peranan perkembangan 

sub sektor perkebunan.  Salah satu 

komoditi perkebunan terpenting dalam 

perekonomian Indonesia adalah kelapa 

sawit.  

Tanaman kelapa sawit (Elaeis 

guineensis Jacq.) merupakan salah satu 

tanaman perkebunan di Indonesia yang 

memiliki masa depan yang cukup cerah. 

Kelapa sawit bukanlah tanaman asli 

Indonesia namun kedatangan kelapa sawit 

ke Indonesia menambah komoditas ekspor.  

Minyak olahan kelapa sawit menjadi 

komoditas ekspor yang handal di 

Indonesia, pangsa pasar di dalam negeri 

cukup besar dan pasaran ekspornya 

senantiasa terbuka. Pengembangan kelapa 

sawit antara lain memberi manfaat dalam 

peningkatan pendapatan petani dan 

masyarakat, produksi yang menjadi bahan 

baku industri pengolahan yang 

menciptakan nilai tambah di dalam negeri, 

ekspor CPO (crude palm oil) yang 

menghasilkan devisa. 

Indonesia menempati posisi pertama 

sebagai produsen kelapa sawit didunia 

dengan produksi 43.500.000 ton.  Pada 

posisi kedua yaitu Thailand dengan 

produksi 24.000.000 ton, posisi ketiga 

yaitu Malaysia dengan produksi 

19.000.000 ton, posisi keempat yaitu 

Columbia dengan produksi 1.556.000 ton 

dan posisi terakhir yaitu Nigeria dengan 

produksi 1.280.000 ton (Index Mundi, 

2020). 

Lahan merupakan salah satu faktor 

produksi penting dalam kegiatan proses 

produksi pertanian karena lahan 

merupakan lingkungan alami dan kultur 

tempat berlangsungnya proses produksi 

pertanian.  Dalam beberapa hal, lahan 

dapat dibedakan dengan tanah pertanian. 

Tanah merupakan tempat dimana usaha 

tani dapat dilakukan dan tempat hasil 

produksi dikeluarkan karena tanah tempat 

tumbuh tanaman. Tanah memiliki sifat 

tidak sama dengan faktor produksi lain 

yaitu luas relatif tetap dan permintaan akan 

lahan semakin meningkat sehingga 

sifatnya langka. Lahan merupakan bagian 

dari bentang alam (landscape) yang 

mencakup pengertian lingkungan fisik 

termasuk iklim, topografi/relief, hidrologi, 

dan bahkan vegetasi alami yang semuanya 

secara potensial akan berpengaruh 

terhadap penggunaannya (Mustari, 2020). 
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PT Perkebunan Nusantara XIV 

Unit Kebun Keera-Maroangin merupakan 

salah satu perkebunan kelapa sawit di 

Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 

luas lahan 5.230 ha, luas lahan yang sudah 

ditanami yaitu 1.400 ha.  Perkebunan ini 

melakukan penanaman pada  tahun 2016 

dan mulai berproduksi tahun 2020 yaitu 

pada umur tanaman 5 tahun.  Setiap 

tahunnya perkebunan ini melakukan 

pembukaan lahan dan melakukan 

penanaman pada lahan yang belum 

ditanami guna untuk meningkatkan 

produksi.  Berkaitan dengan hal tersebut di 

atas, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh luas lahan terhadap 

produktivitas tanaman kelapa sawit di PT 

Perkebunan Nusantara XIV Unit Kebun 

Keera-Maroangin. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

yaitu metode survey. Pengambilan data 

dilakukan dengan menggunakan data 

primer dan data sekunder. Data primer 

merupakan data  yang diperoleh peneliti   

secara   langsung   dari  responden sebagai 

narasumber tangan  pertama dengan hasil 

survei kunjungan dan metode wawancara. 

Hasil  dari  wawancara dengan 

narasumber. Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh peneliti dari sumber 

yang sudah ada dalam hal ini data yang 

diperoleh dari Perusahaan, diantaranya 

adalah: data produksi (TBS), luas lahan, 

jumlah populasi dari 5 (lima) Blok, dan 

peta lokasi perusahaan.   

Pengolahan data dilakukan dengan 

perhitungan statistik sederhana dengan 

cara menghitung rata-rata produksi dan 

luas lahan 5 (lima) blok serta menghitung 

produktivitas tanaman dengan cara 

membagi hasil produksi dengan luas lahan, 

selanjutnya data ini kemudian ditabulasi. 

Data yang telah ditabulasi, baik data 

produktivitas maupun luas lahan 

ditampilkan dalam bentuk diagram yang 

berdampingan. Hal ini dimaksudkan untuk 

dapat melihat secara langsung perbedaan 

hasil dari masing-masing blok. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Luas lahan, produksi dan 

produktivitas tanaman kelapa sawit di PT 

Perkebunan Nusantara XIV  Unit Kebun 

Keera-Maroangin dapat dilihat pada 

Gambar 1 dan Gambar 2 berikut ini. 
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Gambar 1.  Luas Lahan dan Produksi Tanaman 
Kelapa Sawit di PT Perkebunan XIV Unit 
Kebun Keera-Maroangin. 

Berdasarkan Gambar 1 di atas 

terlihat bahwa terdapat perbedaan produksi 

dari setiap blok.  Produksi tertinggi yaitu 

pada Blok 10A dengan luas lahan 15,81 

Ha dengan produksi 13,9618 kg, 

sementara produksi terendah pada blok 3A  

dengan luas lahan 23,27 Ha dengan 

produksi 7,0826 kg. 

Hasil Penelitian pada Gambar 1 

menunjukkan terjadinya perbedaan 

produksi dengan luas lahan yang berbeda. 

Pada blok 2A dengan luas lahan 23,55 

dengan produksi 8,297 kg, blok 3A dengan 

luas  lahan 23,27 ha dengan produksi 

7,083 kg, 10A dengan luas lahan 15,81 ha 

dengan produksi 13,962 kg, blok 12A 

dengan luas lahan 25,78 ha dengan 

produksi  10,528 kg, blok 13A dengan luas 

lahan  30,30 ha dengan produksi 9,678 kg. 

 

Gambar 2. Produktivitas Tanaman Kelapa 
Sawit di PT Perkebunan XIV Unit Kebun 
Keera-Maroangin 
 

Berdasarkan Gambar 2 di atas 

terlihat bahwa terdapat perbedaan 

produktivitas dari setiap blok.  

Produktivitas tertinggi yaitu pada Blok 

10A dengan produktivitas 8831 kg, 

sementara produksi terendah pada blok 3A 

dengan produktivitas 3043 kg. 

  Hasil Penelitian pada gambar 2 

terlihat  bahwa  blok 10A memiliki 

produktivitas yang tinggi yaitu 8831 kg/ha, 

sedangkan blok 3A  memiliki 

produktivitas yang rendah yaitu 3034/ha 

kg, begitu pun dengan blok 2A dengan 

produktivitas 3523 kg/ha,  blok 12A 

dengan produktivitas 4083 kg/ha dan blok 

13A dengan produktivitas 3194 kg/ha. 

Berdasarkan data diatas luas lahan tidak 

berpengaruh terhadap produktivitas yang 

dihasilkan tanaman kelapa sawit. 

  Faktor penyebab luas lahan tidak 

berpengaruh nyata terhadap produktivitas 

tanaman kelapa sawit di di PT Perkebunan 

Nusantara XIV Unit Kebun Keera-

Maroangin adalah sebagai berikut: 

 

1. Umur tanaman 
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Produktivitas tandan kelapa sawit 

meningkat dengan cepat dan mencapai 

maksimum pada umur tanaman 8-12 

tahun, kemudian menurun secara perlahan-

lahan sesuai dengan umur tanaman yang 

semakin tua hingga umur ekonomis 25 

tahun.  Umur rata-rata tanaman kelapa 

sawit di PT Perkebunan Nusantara XIV 

Unit Kebun Keera-Maroangin yaitu 5 

tahun.  Dengan umur 5 tahun kelapa sawit 

disana sudah mulai berproduksi namun 

produksinya masih sedikit karena 

merupakan tanaman baru.  Hal ini sejalan 

dengan pendapat  Pahan (2008) bahwa  

tingkat produktivitas tanaman kelapa sawit 

akan meningkat secara tajam pada umur 7 

tahun dan akan mencapai tingkat 

produktivitas maksimal pada umur 15 

tahun dan mulai menurun secara perlahan 

seiring dengan pertambahan umur 

tanaman. 

  
2. Angin 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan salah satu karyawan di PT 

Perkebunan Nusantara XIV Unit Kebun 

Keera-Maroangin yang menyatakan bahwa 

angin berpengaruh terhadap produksi 

kelapa sawit.  Angin dengan kecepatan 

rata-rata 7-8 km/jam dapat mempengaruhi 

terjadinya penyerbukan sehingga 

menyebabkan tandan berbulu landak. 

Tandan yang berbulu landak memiliki 

40% berondolan yang bagus sedangkan 

tandan yang tidak berbulu landak mampu 

menghasilkan 75% berondolan.  Hal ini 

sesuai dengan pendapat Pahan (2010) 

bahwa penyerbukan kelapa sawit secara 

anemophyli dan efektif pada kecepatan 5-6 

km/jam. 

 

3. Tenaga kerja 

Untuk mencapai produksi yang 

tinggi tentunya peranan tenaga kerja dalam 

suatu perusahaan menjadi faktor yang 

sangat berpengaruh  dalam meningkatkan 

produktivitas. Jumlah tenaga kerja panen 

di PT Perkebunan Nusantara XIV Unit 

Kebun Keera-Maroangin yaitu 10 orang.  

Jumlah tenaga kerja ini  perlu dilakukan 

penambahan karena pada saat musim 

panen tenaga kerja kurang sehingga buah 

yang telah masak akan jatuh karena tidak 

dipanen, tenaga kerja untuk memungut 

berondolan juga perlu dilakukan 

penambahan karena buah yang jatuh 

disekitar piringan akan membusuk jika 

tidak segera dipungut.  Hal ini didukung 

oleh pendapat  Dede Maya (2006)  bahwa: 

tenaga kerja ini diduga  berpengaruh 

positif terhadap produksi, secara teori bila 

jumlah  penggunaan tenaga kerja makin 

banyak atau ditingkatkan sebesar 1 persen 

maka akan meningkatkan produksi sebesar 

elastisitasnya. 

 

4. Rotasi panen  
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Rotasi panen adalah putaran panen 

antara panen terakhir dengan panen 

selanjutnya ditempat yang sama.  Jumlah 

rotasi panen pertahun normal yang 

dikehendaki adalah berkisar 36-48 

rotasi/tahun dengan interval panen 7/9 

hari.   Di PT Perkebunan Nusantara XIV 

Unit Kebun Keera-Maroangin rotasi panen 

yang digunakan adalah 7/7 tetapi masih 

terdapat blok yang kelewat panen 

mengakibatkan buah menjadi busuk.  Buah 

kelewat matang akan menimbulkan 

kerugian karena sebagian kandungan 

minyaknya akan berubah menjadi asam 

lemak bebas (ALB) dan menurunkan  

mutu minyak sehingga berpengaruh 

terhadap produktivitas (Balai Besar 

Pengkajian dan Pengembangan Teknologi 

Pertanian, 2008). 

 

5. Hama  

Hama adalah semua hewan yang 

merusak tanaman dan hasilnya yang dapat 

menyebabkan kerugian secara ekonomis.  

Hama berpengaruh terhadap produksi 

suatu tanaman.  Hama yang menyerang 

tanaman kelapa sawit di PT Perkebunan 

Nusantara Xiv Unit Kebun Keera-

Maroangin adalah hama sapi, kerbau, tikus 

dan babi yang memakan daun sehingga 

menghambat terjadinya fotosintesis dan 

merusak buah yang akan dipanen.   

   
6. Pupuk   

Kemampuan lahan dalam 

penyediaan unsur hara dalam jangka 

panjang sangatlah terbatas, untuk itu perlu 

diimbangi dengan penambahan unsur hara 

melalui pemupukan.  Di PT Perkebunan 

Nusantara XIV Unit Kebun Keera-

Maroangin pemupukan dilaksanakan pada 

umur 5 tahun karena kedatangan pupuk 

terlalu lama sehingga dapat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman dan yang terpenting 

berpengaruh terhadap produktivitas 

tanaman.  Penelitian yang dilakukan oleh 

Ridha (2019) yang menyatakan bahwa 

produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh 

Timur, hasil penelitiannya memperlihatkan 

bahwa pupuk berpengaruh terhadap 

produktivitas kelapa sawit. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di PT Perkebunan Nusantara 

XIV Unit Kebun Keera-Maroangin 

diketahui bahwa luas lahan tidak 

berpengaruh secara langsung terhadap 

produktivitas tanaman kelapa sawit pada 

ambang batas tetapi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu umur, angin, tenaga 

kerja, hama, rotasi panen dan pupuk. 

 

Saran 

Adapun saran yang dapat 

disampaikan terkait hasil penelitian ini 

yaitu untuk meningkatkan produktivitas 
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tanaman  dengan cara mengetahui umur 

produktif tanaman kelapa sawit 

berproduksi, melakukan pengawasan 

dalam kegiatan penyerbukan yang 

dipengaruhi oleh angin, penambahan 

tenaga kerja harus disesuaikan dengan 

proporsi luas lahan yang sempit dengan 

luas lahan yang luas agar produksinya 

seabanding, melakukan pengendalian 

hama, mengatur rotasi panen dengan baik, 

dan melakukan pemupukan sesuai 

kebutuhan tanaman.  
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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of land area (X1), seeds (X2), semi-organic fertilizer 

(X3) and labor (X4) on semi-organic paddy production in South Parigi District, Parigi 

Moutong Regency.  The results obtained where the variables simultaneously influence land 

area (X1), seeds (X2), semi-organic fertilizer (X3) and labor (X4) together have a significant 

effect where Fcount 68.25 > Ftable 2.63 on farm production  semi-organic lowland rice in 

Tindaki Village, South Parigi District with an error level (α) = 5%.  In the partial test there 

are 3 variables that show a significant effect, namely the variable area of land (X1), where 

tcount 8,437 > ttable 2,026, seeds (X2) where tcount 6,802 > t table 2,026 and semi-organic 

fertilizer (X3) where tcount 3,635 > ttable 3,653 with a level of  error (α) = 5%, while there is 1 

variable that has no significant effect, namely the labor variable (X4), where tcount 0.740 < 

ttable 2.026 with error level (α) = 5%. 
 

Keywords : Production, lowland rice, semi organic. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh luas lahan (X1), benih (X2), pupuk semi 
organik (X3) dan tenaga kerja (X4) terhadap produksi padi sawah semi organik di Kecamatan 
Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong.  Hasil yang diperoleh dimana secara simultan 
variabel pengaruh luas lahan (X1), benih (X2), pupuk semi organik (X3) dan tenaga kerja (X4) 
secara bersama-bersama berpengaruh nyata dimana Fhitung  68,25 > Ftabel  2,63 pada produksi 
padi sawah semi organik di Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan dengan taraf kesalahan 
(α) = 5% . Pada pengujian parsial ada 3 variabel yang menunjukkan berpengaruh nyata yaitu 
variabel luas lahan (X1), dimana thitung 8,437 > ttabel 2,026, benih (X2) dimana thitung 6,802 > 
ttabel 2,026 dan pupuk semi organik (X3) dimana thitung 3,635 > ttabel 3,653 dengan taraf 
kesalahan (α) = 5%, sedangkan variabel yang tidak berpengaruh nyata yaitu pada variabel 
tenaga kerja (X4), dimana thitung 0,740 < ttabel 2,026  dengan taraf kesalahn (α) = 5%.   
 

Kata Kunci : Produksi, padi sawah, semi organik. 
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PENDAHULUAN 

Padi merupakan sumber pangan 

utama penduduk Indonesia, yang sebagian 

besar dibudidayakan sebagai padi sawah. 

Padi menjadi perhatian khusus karena 

tanaman padi yang mempunyai nilai 

strategis juga tulang punggung ketahanan 

pangan dan hajat hidup penduduk 

Indonesia (Satoh et al. 2019; Peanparkdee 

and Iwamoto 2019). Hal ini tampak pada 

kebutuhan beras yang terus meningkat 

sesuai dengan perkembangan penduduk 

(1,9%), dimana permintaan beras untuk 

tahun 2025 diperkirakan mencapai 78 juta 

ton.  

Usahatani padi sawah merupakan 

salah satu sumber pendapatan dan 

kesempatan kerja bagi masyarakat 

perdesaan, sehingga  perlu pengelolaan 

yang tepat dengan menggunakan faktor 

produksi secara efisien (Poulton et al. 

2016; Tanaka, Toriyama, and Kobayashi 

2012).  Penggunaan faktor produksi yang 

tidak efisien dalam usahatani padi sawah 

akan mengakibatkan rendahnya produksi 

dan tingginya biaya, dan pada akhirnya 

mengurangi pendapatan petani.  

Sebagai bahan makanan pokok, beras 

akan terus mempunyai permintaan pasar 

yang meningkat, sejalan dengan 

pertumbuhan penduduk. Dari sisi petani, 

selama ada cukup air, petani Indonesia 

hampir bisa dipastikan menanam padi. 

Karena bertanam padi sudah menjadi 

bagian hidup, selain karena untuk ketahanan 

pangan keluarga, juga sebagai sumber 

pendapatan rumah tangga, karena itu 

usahatani padi akan terus dilakukan petani 

(Swastika dkk, 2007). 

Upaya peningkatan produksi beras 

yang sekaligus untuk meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan petani, perlu 

penerapan teknologi produksi yang 

mempunyai peranan yang sangat penting. 

Berbagai cara peningkatan produksi padi 

telah dikembangkan meliputi pengolahan 

tanah yang baik, penggunaan bibit unggul, 

pemupukan secara tepat dan berimbang, 

pengairan (irigasi) yang baik serta 

pengendalian hama dan penyakit secara 

benar (Azat et al. 2019; Chen et al. 2019) 

Beras merupakan komoditas pangan 

strategis yang masih terus mendapatkan  

perhatian khusus dari pemerintah mengingat 

beras merupakan makanan pokok bagi 

sebagian besar penduduk Indonesia. 

Meskipun upaya meningkatkan produksi dan 

produktivitas padi terus dilakukan oleh 

pemerintah, masalah beras belum teratasi 

dengan baik (Durand-Morat, Nalley, and 

Thoma., 2018; Tule, Salisu, and Chiemeke.,  

2019).  

Penggunaan faktor produksi yang 

tidak efisien dalam usahatani padi sawah 

akan mengakibatkan rendahnya produksi dan 

tingginya biaya, serta mengurangi 

pendapatan petani. Menurut Aristiawan dkk 

(2018) perlu pengolahan yang tepat dengan 
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menggunakan faktor produksi secara 

efisien, karena kegiatan usahatani tidak 

hanya meningkatkan produksi tetapi 

menaikkan pendapatan melalui 

pemanfaatan penggunaan faktor produksi. 

Pertanian organik adalah teknik 

budidaya pertanian yang mengandalkan 

bahan-bahan alami tanpa menggunakan 

bahan-bahan kimia sintesis. Tujuan utama 

pertanian organik adalah menyediakan 

produk-produk pertanian, terutama bahan 

pangan yang aman bagi kesehatan 

produsen dan konsumennya serta tidak 

merusak lingkungan. Peralihan antara 

pertanian non organik menjadi organik 

disebut dengan pertanian semi organik. 

Semi organik merupakan teknologi 

budidaya pertanian yang masih 

menggunakan bahan-bahan kimia dalam 

proses produksinya. 

Provinsi Sulawesi Tengah telah 

menerapkan pertanian semi organik 

khususnya di Kabupaten Parigi Moutong  

cocok untuk dilaksanakannya kegiatan 

pertanian semi organik. Kegiatan pertanian 

semi organik sudah mulai diterapkan dalam 

beberapa tahun terakhir di beberapa wilayah 

di Kabupaten Parigi Moutong,  salah satunya 

yaitu di Kecamatan Parigi Selatan. 

 Data perkembangan luas panen, 

produksi dan produktivitas padi sawah di 

Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi 

Moutong dari Tahun 2017-2019 terlihat pada 

Tabel berikut : 

 

 

Tabel 1. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Padi Sawah di Kecamatan Parigi 
Selatan, 2017-2019. 

No. Tahun 
Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas 

(Ton/Ha) 

1. 

2. 

3. 

2017 

2018 

2019 

6.520 

6.957 

3.467,40 

35.088,00 

44.478,00 

18.577,25 

5,38 

6,39 

5,35 

Jumlah  16.944,40 98.141,25 - 
Rata-Rata  5.648,13 32.713,75 5,70 

      Sumber : Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Parigi Selatan, 2020. 

 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa di 

Kecamatan Parigi Selatan selama kurun 

waktu 3 tahun dari tahun 2017-2019 

mengalami fluktuasi produksi dimana di 

tahun 2017 produksi 35.088 ton 

mengalami kenaikan sebesar 44.476 di 

tahun 2018 akan tetapi pada tahun 2019 

mengalami penurunan yang cukup besar 

dimana produksi hanya sebesar 18.577,25 

ton dengan luas panen 3.467,40 ha dan 

produktivitas sebesar 5,35 ton/ha. 

Perubahan yang terjadi pada produksi yang 
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berfluktuasi di Kecamatan Parigi Selatan 

di akibatkan beberapa faktor diantaranya 

penerapatan teknologi yang belum 

maksimal, faktor penggunaan pupuk yang 

cenderung tidak sesuai anjuran 

pemerintah, dan sumber daya manusia 

yang belum di optimalkan. 

Desa Tindaki yang  merupakan 

salah satu wilayah di Kecamatan Parigi 

Selatan yang memproduksi dan 

mengusahakan padi sawah dengan sistem 

semi organik, Desa Tindaki merupakan 

wilayah yang memiliki peluang yang 

cukup besar untuk menerapkan pertanian 

organik maupun semi organik.  Kelompok 

tani yang sudah menerapkan pertanian 

semi organik khususnya pada usahatani 

padi sawah adalah Kelompok Tani 

Bidadari dan telah tersertifikasi oleh 

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan 

Daerah (OKKPD). 

Namun saat ini petani padi sawah 

semi organik di Desa Tindaki masih 

memiliki beberapa kendala yaitu 

kurangnya mendapatkan penyuluhan 

sehingga petani tidak mendapatkan 

informasi mengenai penggunaan input 

usahatani padi semi organik yang tepat  

sehingga dalam penggunaan input 

usahatani hanya berdasarkan pada 

pengalaman  yang didapatkan petani 

selama ini dan tentunya dapat 

memberikan dampak pada penerimaan 

yang diperoleh petani. Petani padi semi 

organik di Desa Tindaki dalam kegiatan 

usahataninya membutuhkan input produksi 

sebagai sarana penunjang produksi padi 

semi organik sehingga dapat meningkatkan 

jumlah produksi padi semi organik yang 

akan berpengaruh terhadap besarnya 

pendapatan yang mereka terima. 

Berdasarkan latar belakang, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut 

apakah luas lahan (X1), benih (X2), pupuk 

semi organik (X3) dan tenaga kerja (X4) 

berpengaruh terhadap produksi padi sawah 

semi organik di Kecamatan Parigi Selatan 

Kabupaten Parigi Moutong.  

Berdasarkan permasalahan, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

luas lahan (X1), benih (X2), pupuk semi 

organik (X3) dan tenaga kerja (X4) terhadap 

produksi padi sawah semi organik di 

Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi 

Moutong.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini telah dilaksanakan di 

Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan 

Kabupaten Parigi Moutong. Penentuan 

lokasi penelitian ditentukan secara sengaja 

(Purposive) dengan pertimbangan bahwa 

Desa Tindaki adalah salah satu desa 

penghasil padi sawah semi organik di 

Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi 

Moutong. Penelitian dilaksanakan pada 

Bulan November sampai Desember 2020. 
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 Responden dalam penelitian ini 

adalah petani yang melakukan usahatani 

padi semi organik di Desa Tindaki. 

Arikunto (2006), menyatakan apabila 

subjek yang diteliti kurang dari 100 maka 

lebih baik subjek tersebut diambil 

seluruhnya, tetapi apabila subjek melebihi 

100 maka subjek dapat diambil 10 sampai 

15%. Penentuan responden dilakukan 

dengan metode sensus. Metode sensus 

adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan 

menjadi sampel, yaitu sebesar 41 orang 

responden yang mengusahakan padi 

sawah semi organik di Desa Tindaki 

Kecamatan Parigi Selatan., yang 

tergabung dalam kelompok tani Bidadari. 

 Data yang dikumpulkan adalah data 

primer, dikumpulkan melalui survei dan 

mewawancarai responden secara langsung 

dan menggunakan kuesioner. Data 

sekunder diperoleh dari instansi dan 

berbagai literatur terkait pada penelitian 

ini. 

 

Analisis Data.  Data yang dikumpulkan 

selanjutnya dianalisis guna mengetahui 

pengaruh produksi (Y) dari 4 faktor 

produksi yang mempengaruhinya yaitu 

luas lahan (X1), benih (X2), pupuk semi 

organik (X3) dan tenaga kerja (X4). Data 

dianalisis secara deskriptif dengan 

menggunakan fungsi produksi Cobb-

Douglass. Fungsi produksi Cobb-

Douglass adalah suatu fungsi atau 

persamaan yang melibatkan dua atau lebih 

variabel. Variabel yang satu disebut dengan 

variabel dependen yang dijelaskan dengan 

(Y) dan yang lain disebut variabel 

independen yang menjelaskan (X) 

(Soekartawi, 2006). 

Untuk mengetahui pengaruh secara 

bersama-sama (simultan) faktor produksi 

terhadap padi sawah semi organik 

digunakan uji F, sedangkan uji t dipakai 

untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

(parsial) faktor produksi terhadap 

produktivitas. Data diolah dengan 

menggunakan software SPSS versi 20. 

Persamaan regresinya adalah : 

  

Y = b0 .X1
b1 .X2

b2 .X3
b3 .X4

b4eµ 
 

Linear ditransformasikan dalam 

logaritma natural (In) sehingga persamaan 

berubah menjadi : 

 
InY = In b0+ b1InX1 + b2InX2 + 

b3InX3 +b4InX4 + ... + µ 
 

Keterangan : 
Y = Produksi (kg) 
X1 = Luas lahan  (Ha) 
X2 = Benih (Kg) 
X3 = Pupuk Semi Organik (kg) 
X4 = Tenaga Kerja (HOK) 
b0 = Intersep/konstanta 
b1- b4  = Koefisien Regresi 
In   = Logaritma Natural 
µ  = Kesalahan Pengganggu  
 

Ketetapan model dapat diketahui dengan 

menggunakan koefisien determinasi (R2) 

pengujian model tersebut bertujuan untuk 
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mengetahui seberapa jauh hubungan variabel-

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 

(Y). 

 R2 = Jumlah Kuadrat Regresi 

          Jumlah Kuadrat Total 

 
Pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama (simultan terhadap variabel 

tidak bebas digunakan uji F (F-test) 

dengan rumus sebagai berikut : 

 
    F-hit = KTR 

      KTS 

 
Kaidah keputusan secara statistik yaitu: 

- Jika Fhitung> Ftabel maka H0 ditolak dan 
H1 diterima artinya secara bersama-
sama (simultan) variabelbebas (X) 
berpengaruh nyata terhadap variabel 
tidak bebas(Y). 

- Jika Fhitung ≤ Ftabel maka H0 diterima dan 
H1 ditolak artinya secara bersama-sama 
(simultan) variabelbebas (simultan) 
variabel bebas (X) berpengaruh tidak 
nyata terhadap variabel tidak bebas (Y). 

 
Adanya pengaruh variabel secara 

individu dapat diketahui dengan 

menggunakan Student test (uji t) dengan 

persamaan sebagai berikut : 

 
t-hit = Bi  

           Sbi 

 

- Apabila thitung> ttabelmaka H0 ditolak dan 
H1 diterima artinya tiapmasing-masing 
variabel bebas (X) berpengaruh nyata 
terhadap variabel tidak bebas (Y). 

- Apabila thitung ≤ ttabel maka H0 diterima 
dan H1 ditolak artinya masing-masing 
variabel bebas (X) berpengaruh tidak 
nyata terhadap variabel tidak bebas (Y). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi 

Produksi Usahatani Padi Sawah Semi 

Organik Di Kecamatan Parigi Selatan 

Kabupaten Parigi Moutong. 

Analisis faktor-faktor yang 

memengaruhi produksi usahatani padi 

sawah semi organik dilakukan dengan 

menggunakan analisis fungsi produksi.  

Model fungsi produksi yang digunakan 

untuk menduga fungsi produksi dalam 

penelitian ini adalah model fungsi produksi 

Cobb-Douglass. Faktor-faktor produksi 

yang diduga berpengaruh terhadap produksi 

padi sawah semi organik (Y) adalah luas 

lahan (X1), benih (X2), pupuk semi 

organik(X3), dan tenaga kerja (X4). 

Dari Tabel 2, menunjukkan hasil 

analisis nilai koefisien determinasi sebesar 

0,940 menunjukkan bahwa 94,00% variasi 

produksi usahatani padi sawah semi 

organik dipengaruhi oleh luas lahan (X1), 

benih (X2), pupuk semi organik (X3), dan 

tenaga kerja (X4)dan sisanya 6% dijelaskan 

oleh variabel lain diluar model. Hasil uji F 

diperoleh nilai Fhitung sebesar 68,25 yaitu 

signifikan pada α =5%, oleh karena Fhitung 

68,25 > Ftabel 2,63 maka H0 ditolak, hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen 

secara simultan berpengaruh nyata terhadap 

produksi usahatani padi sawah semi 

organik di Desa Tindaki Kecamatan Parigi 

Selatan Kabupaten Parigi Moutong. 
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Luas lahan (X1).  Hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa nilai thitung 8,437> 

ttabel 2,026 dengan nilai signifikan 0,000 

pada taraf  kesalahan 5% yang artinya H0 

ditolak dan H1 diterima hal ini berarti 

bahwa secara parsial luas lahan 

berpengaruh nyata terhadap produksi  

usahatani padi sawah semi organik di 

Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan. 

Nilai koefisien regresi sebesar 0,177 yang 

artinya bahwa penambahan 1% luas lahan 

akan meningkatkan produksi sebesar 

0,177% dengan asumsi faktor lain 

dianggap konstan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Sulaeman dkk 

(2020), hasil analisis regresi menunjukkan 

bahwa thitung 11,246>ttabel 1,979 pada 

tingkat kepercayaan 95%. Hal ini berarti 

variabel luas lahan berpengaruh sangat 

nyata terhadap produksi usahatani padi 

sawah di Kabupaten Parigi Moutong. 

 Dari uraian tersebut, disimpulkan 

bahwa lahan merupakan media atau 

tempat tumbuhnya tanaman dan 

merupakan faktor penting dalam 

pengelolaan usahatani. Semakin luas 

lahan garapan semakin besar pula 

produksi yang dihasilkan. Demikian pula 

sebaliknya semakin sempit lahan garapan 

maka semakin rendah produksi yang 

dihasilkan. 

 

Benih (X2). Hasil analisis regresi   

menunjukkan bahwa variabel benih dari 

hasil analisis data diperoleh thitung 

6,8052>ttabel 2,026 pada taraf kesalahan α = 

5% dan nilai signifikannya adalah 0,000 

maka H0 ditolak dan H1 diterima yang 

artinya benih  berpengaruhnyata terhadap 

produksi usahatani padi sawah semi 

organik di Desa Tindaki kecamatan Parigi 

Selatan. Nilai koefisien regresi sebesar 

0,146 yang artinya bahwa penambahan 1% 

luas lahan akan meningkatkan produksi 

sebesar 0,146% dengan asumsi faktor lain 

dianggap konstan.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan 

Dian Anggraini, dkk (2019), dimana hasil 

regresi yang diperoleh menunjukkan bahwa 

nilai thitung 2,624 > ttabel 2,039 pada tingkat 

kepercayaan 5%, sehingga H0 ditolak dan 

H1 diterima.  Hal ini berarti variabel benih 

berpengaruh nyata terhadap usahatani padi 

sawah. 

 Penggunaan benih yang berkualitas 

merupakan solusi tepat untuk 

meningkatkan produksi padi. Kasus yang 

ditemukan di lapangan bahwa petani 

selama ini dalam proses produksi masih 

menggunakan benih secara turun temurun 

dan belum menggunakan benih yang 

berkualitas, sehingga produksi yang 

dihasilkan sangat rendah. Dengan adanya 

bantuan pemerintah terhadap benih unggul 

kepada petani, hasilnya menunjukkan 

perubahan hasil yang lebih baik. 
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Penggunaan benih bervariasi antara petani 

satu dengan lainnya atau rata-rata benih 

yang digunakan 50 kg setiap petani. 

Mengingat penggunaan benih sangat 

tergantung luas lahan, upaya peningkatan 

produksi bukan lagi melalui peningkatan 

jumlah benih tapi lebih ke pemilihan 

varietas yang mampu meningkatkan 

produksi pada sistem padi sawah semi 

organik khusunya di lahan sempit. 
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Tabel 2. Hasil Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Produksi usahatani Padi Sawah Semi 
Organik Di Desa Tindaki Keacamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong. 

Variabel 
Koefisien 
Regresi 

thitung Sig 

Intersep 1,266 13,657 0,000 
Luas Lahan (X1) 

0,177 8,437 0,000 
Benih (X2) 

0,146 6,802 0,000 
Pupuk Semi Organik(X3) 

0,007 3,653 0,001 
Tenaga kerja (X4) 

0,004 0,740 0,464 
Keterangan :    
Fhitung   = 68,25    
Ftabe l    = 2,63    
Ttabel   = 2,026    
R2      = 0,940    
α        = 0,05    

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2021. 

 

 

Pupuk Semi Organik (X3). Hasil analisis 

regresi menunjukkan bahwa pupuk Semi 

Organik secara parsial dimana data yang 

diperoleh thitung 3,653 > ttabel 2,026dengan 

nilai signifikan 0,001 pada taraf  kesalahan 

5% yang artinya H0 ditolak dan H1 

diterima hal ini berarti bahwa secara 

parsial Pupuk Semi Organik berpengaruh 

nyata terhadap produksi  usahatani padi 

sawah semi organik di Desa Tindaki 

Kecamatan Parigi Selatan, dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,007 yang 

artinya bahwa penambahan 1% pupuk 

semi organik akan meningkatkan produksi 

sebesar 0,007%. Hasil penelitian tersebut 

ditunjang oleh penelitian Lamreta Gultom 

dkk (2014), dimana variabel pupuk semi 

organik/kompos (X3) berpengaruh nyata 

terhadap produksi padi semi organik pada 

selang kepercayaan 95%, karena nilai thitung 

2,81> ttabel 1,65, artinya penambahan input 

kompos sebesar 10% dengan asumsi 

cateris paribus akan meningkatkan 

produksi padi sawah semi organik di 

Kecamatan Cigombong Bogor sebesar 

nilai elastisitas input kompos, yakni 

sebesar 1,40%. 

Hasil pengamatan di Desa Tindaki bahwa 

pupuk semi organik yang digunakan 

adalah pupuk kompos yang digabungkan 

oleh campuran jerami dan pupuk kandang, 

akan tetapi pada saat tertentu juga mereka 

juga masih menggunakan pupuk kimia.  

 
Tenaga Kerja (X4).  Hasil analisis regresi   

menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja 
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tidak berpengaruh nyata terhadap produksi 

usahatani padi sawah semi organik di Desa 

Tindaki dimana nilai thitung 0,740 < t-tabel 

2,026 yang artinya H0 diterima dan H1 di 

tolak dengan taraf kesalahan 5% dengan 

nilai koefisien regresi 0,004.  Tanda 

koefisien regresi yang positif menunjukkan 

adanya hubungan positif antara tenaga 

kerja dengan produksi usahatani padi 

sawah semi organik di Desa Tindaki 

Kecamtan Parigi Selatan. Hal ini 

mengandung pengertian bahwa apabila 

tenaga kerja meningkat 1% maka tingkat 

produksi usahatani padi sawah semi 

organik akan meningkat sebesar 0,004% 

dengan asumsi faktor lain dianggap 

konstan. Hasil penelitian di atas ditunjang 

oleh peneliti terdahulu yaitu Rismawati 

(2017), yang menunjukan bahwa koefisien 

regresi variabel tenaga kerja (X5) 

berpengaruh tidak nyata terhadap produksi 

padi sawah di Desa Dolago dengan hasil 

regresi sebesar 0,068 dan nilai signifikan 

sebesar 0,497. Hasil uji statistik (t-tes) 

diperoleh nilai thitung 0,689 < ttabel 1,703 

pada tingkat taraf kesalahan (α) = 5% yang 

artinya variabel tenaga kerja berpengaruh 

tidak nyata terhadap produksi padi sawah 

di Desa Dolago sehingga H0 diterima dan 

H1 ditolak. 

Hasil penilitian di lapangan di Desa 

Tindaki sangat terlihat bahwa tenaga kerja 

yang mereka lakukan di produksi 

usahatani padi sawah semi organik bukan 

hanya itu saja akan tetapi ada juga 

produksi usahatani lain selain padi sawah 

sehingga tenaga kerja yang dilakukan tidak 

maksimal dan kurangnya juga pengalaman 

di bidang produksi usahatani padi sawah 

semi organik. Soekartawi (2003) 

mengemukakan bahwa, faktor produksi 

tenaga kerja yang penting dan perlu 

diperhitungkan dalam proses produksi 

dalam jumlah yang cukup, bukan saja 

dilihat dari tersedianya tenaga kerja akan 

tetapi juga kualitas dan macam tenaga 

kerjanya.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh 

dimana secara simultan variabel pengaruh 

luas lahan (X1), benih (X2), pupuk semi 

organik (X3) dan tenaga kerja (X4) tersebut 

secara bersama-bersama berpengaruh 

nyata dimana Fhitung  68,25 >Ftabel  2,63 

pada produksi usahatani padi sawah semi 

organik di Desa Tindaki Kecamatan Parigi 

Selatan dengan taraf kesalahan (α) = 5%. 

Pada pengujian parsial ada 3 variabel yang 

menunjukkan berpengaruh nyata yaitu 

variabel luas lahan (X1), dimana 

thitung8,437 > ttabel 2,026, benih (X2) dimana 

thitung 6,802 > ttabel 2,026 dan pupuk semi 

organik (X3) dimana thitung 3,635 > ttabel 

3,653 taraf kesalahan (α) = 5%, sedangkan 



 

40 
 

ada 1 variabel yang tidak berpengaruh nyata 

yaitu pada variabel tenaga kerja (X4), dimana 

thitung 0,740 < ttabel 2,026 taraf kesalahn (α) = 

5%. 

 

Saran 

Adapun saran yang dapat 

direkomendasikan dalam meningkatkan 

produksi usahatani padi sawah semi 

organik di Desa Tindaki Kecamatan Parigi 

Selatan yaitu petani senantiasa 

mengoptimalkan penggunaan input 

produksi seperti tenaga kerja serta 

diharapkan pula adanya dukungan dari 

pemerintah dalam hal ini program 

penyuluhaan yang meningkatkan hasil 

produksi usahatani padi sawah khususnya 

kelompok tani yang menggunakan pupuk 

semi organik dalam hal usahataninya.  
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ABSTRACT 

The problem of plantation conflict in Riau Province is a very complex problem and involves 

various urgent parties to be studied more deeply. It is hoped that the study of plantation 

conflicts in Riau Province can contribute to overcoming the problems of existing plantation 

conflicts. The problems discussed are the root causes of plantation conflicts and alternative 

plantation conflict resolutions in Riau Province. The plantation conflict between the 

community and the company is a vertical conflict where one party in a higher position in this 

case is the company. The other party in a low position in this regard is the community. In this 

unbalanced position, the community tends to lose and be harmed in the conflict. Companies 

with all the resources, especially with their own capital, can do anything to get plantation 

land. The development of oil palm plantation expansion in Riau Province is mostly carried 

out by corporations causing conflicts with local communities. Conflicts over plantation land 

in Riau Province are caused by many factors. The root factors causing the conflict were 

identified that plantation problems in Riau Province were related to land. land conflicts 

between communities and companies with high intensity and escalation. Alternative 

plantation conflict resolutions that have been carried out through non-litigation (outside the 

judiciary) channels using a negotiation and mediation approach, but have not shown a 

comprehensive settlement model that can be accepted by all parties. Alternative models of 

sustainable plantation conflict resolution are carried out using Community-based 

Approaches (CBA) seeking to empower local community groups and institutions. 

 

Keywords: conflict, resolution, plantation, local community 

 

ABSTRAK 

Permasalahan konflik perkebunan di Provinsi Riau merupakan masalah yang sangat 
kompleks dan melibatkan berbagai pihak urgen untuk dikaji lebih mendalam. Diharapkan 
dengan adanya kajian tentang konflik perkebunan di Provinsi Riau dapat memberikan 
kontribusi mengatasi permasalahan konflik perkebunan yang ada. Permasalahan yang dibahas 
adalah akar faktor penyebab konflik perkebunan dan alternatif resolusi konflik perkebunan di 
Provinsi Riau. Konflik perkebunan antara masyarakat dengan perusahaan merupakan konflik 
vertikal  dimana satu pihak dalam posisi yang lebih tinggi dalam hal ini adalah perusahaan. 
Pihak lainnya dalam posisi yang rendah dalam hal ini adalah masyarakat. Dalam posisi yang 
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tidak seimbang ini menyebabkan masyarakat cenderung kalah dan dirugikan dalam konflik 
tersebut. Perusahaan dengan segala sumberdaya, khususnya dengan kapital yang dimiliki 
dapat melakukan apapun untuk mendapatkan lahan perkebunan. Perkembangannya ekspansi 
perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau banyak dilakukan oleh koorporasi menimbulkan 
konflik dengan masyarakat lokal. Konflik lahan perkebunan di Provinsi Riau disebabkan oleh 
banyak faktor. Akar faktor penyebab konflik maka teridentifikasi bahwa permasalahan 
perkebunan di Provinsi Riau berhubungan lahan. konflik lahan antara masyarakat dan 
perusahaan dengan intensitas dan eskalasi yang tinggi. Alternatif resolusi konflik perkebunan 
yang sudah dilakukan dengan melalui jalur non litigasi (diluar peradilan) dengan 
mengunakan pendekatan negosiasi dan mediasi, namun belum menunjukkan model 
penyelesaian yang menyeluruh dan dapat diterima semua pihak. Model Alternatif resolusi 
konflik perkebunan berkelanjutan dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat 
(Community-based Approaches/CBA) berupaya untuk memberdayakan kelompok dan 
lembaga masyarakat lokal. 
 

Kata kunci: konflik, resolusi, perkebunan, masyarakat lokal 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan perkebunan sawit di 

Provinsi Riau berkembang sangat cepat 

membutuhkan kesiapan masyarakat. 

Konflik yang terjadi terkait dengan 

perkebunan di seluruh Indonesia pada 

periode 10 tahun terakhir mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. 

Menurut Konsorsium Pembaruan 

Agraria (KPA), 2018, mencatat konflik 

agraria tersebar di 34 provinsi dengan 

enam provinsi menyumbang konflik 

tertinggi. Posisi pertama wilayah dengan 

konflik agraria terbanyak adalah Provinsi 

Riau dengan 44 konflik atau 9,78 persen. 

Provinsi Riau dalam tiga tahun selalu 

menempati peringkat teratas, dengan 

perkebunan kelapa sawit terbesar di 

Indonesia dengan luas lebih 2,7 juta 

hektar, ekspansi perusahaan perkebunan 

kelapa sawit dan hutan tanaman industri 

(HTl) menjadi penyebab utama konflik 

agraria di Provinsi Riau. Hal tersebut 

merupakan akibat dari keputusan pejabat 

publik yang memberikan izin-izin konsesi 

kepada perusahaan. Izin ini diberikan di 

atas tanah-tanah yang sesungguhnnya telah 

dikuasai dan digarap warga setempat. 

Tumpang tindih tersebut menyebabkan 

tinggginya potensi konflik agraria di 

Provinsi Riau. Perkebunaan  kelapa 

sawit (HGU, izin lokasi), utamanya 

swasta dan perusahaan hutan 

tanaman industri (HTI) masih 

menjadi faktor utama penyebab 

konflik di Provinsi Riau. Sisanya  

konflik  warga dengan perkebunan 

PTPN (BUMN), perusahaan bidang 

properti baik  milik swasta maupun 

milik militer. 
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Berdasarkan data KPA ada tiga 

provinsi yang memiliki tingkat konflik 

yang paling besar di Indonesia. Tiga 

provinsi tersebut adalah Provinsi Riau 

yang paling banyak, diikuti oleh Provinsi 

Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat. 

Tabel berikut ini akan memberikan 

gambaran tentang jumlah konflik yang 

ada. 

 

 

 
Tabel 1 Tiga Provinsi dengan konflik agraria tertinggi di Indonesia  5 tahun 

 

 

No. 

 

Prov 

Tahun  

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Riau 52 36 44 47 42 

2. Jatim 44 34 43 60 35 

3. Jabar 39 15 38 55 28 

              Sumber: KPA, 2018. 

 

Semakin tinggi perluasan perkebunan 

kelapa sawit maka akan semakin tinggi 

pula persoalan konflik lahan atau agraria 

yang terjadi. Perkembangan sektor 

perkebunan di Riau sangat pesat, namun 

disisi lain menimbulkan dampak 

permasalahan konflik sosial yang sangat 

kompleks. Intensitas dan ekstalasi konflik 

sosial yang terjadi di masyarakat semakin 

besar dan kompleks.  

  Tidak transparannya proses 

pemberian izin investasi penguasaan, 

pemilikan, dan penggunaan kekayaan alam 

sebagai sumber-sumber agraria menjadi 

pemicu utama konflik lahan di Riau. Hal 

itu terbukti dari maraknya konflik agraria 

yang terjadi hampir di seluruh wilayah 

kantong-kantong investasi itu berada. 

Tidak transparannya proses pemberian izin 

bagi para pengusaha serta tidak pernah 

melibatkan partisipasi masyarakat sejak 

awal merupakan modus yang sering 

terjadi. Sehingga ketika perusahaan akan 

beroperasi setelah mengantongi izin, 

banyak mendapat penolakan dari 

masyarakat. Paradigma pembangunan 

yang selalu mengejar pertumbuhan dengan 

mengeksploitasi sumber daya alam 

merupakan faktor utama yang membawa 

ketidakadilan dalam hal penguasaan, 

pemilikan dan penggunaan kekayaan alam 

sebagai sumber-sumber agraria. 

Permasalahan konflik perkebunan di 

Provinsi Riau merupakan masalah yang 

sangat kompleks dan melibatkan berbagai 

pihak urgen untuk dikaji lebih mendalam. 
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Diharapkan dengan adanya kajian tentang 

konflik perkebunan di Provinsi Riau dapat 

memberikan kontribusi mengatasi 

permasalahan konflik perkebunan yang 

ada. Permasalahan yang dibahas adalah 

akar faktor penyebab konflik perkebunan 

dan alternatif resolusi konflik perkebunan 

di Provinsi Riau. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada 2 

(dua) kabupaten di Provinsi Riau, yaitu 

Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu. 

Alasan pemilihan lokasi dengan 

mempertimbangkan luas areal perkebunan 

terbesar di Provinsi Riau dan banyaknya 

potensi intensitas konflik di daerah 

tersebut. Teknik sampling pemilihan 

informan kunci pada penelitian ini 

menggunakan purposive sampling. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini 

ditentukan berdasarkan tujuan spesifik dan 

kebutuhan spesifik dari penelitian. Dalam 

penelitian informan kunci sebanyak 30 

orang dengan berbagai jenis pekerjaan dan 

latar belakang sosial budaya yang 

mengetahui tentang permasalahan konflik 

perkebunan di Provinsi Riau.  

Jenis data yang dikumpulkan dan 

digunakan dalam peneltian ini adalah data 

primer dan data sekunder, yang di peroleh 

melalui survei lapangan dan wawancara. 

Data primer diperoleh melalui kuisioner 

dan wawancara mendalam (indepth 

interview), seperti instansi terkait 

pemerintah terkait (Dinas Perkebunan, 

Dinas Pertanian, BPN, dan Instansi 

pemerintah lainnya), perusahaan/asosiasi 

pengusaha perkebunan, petani, dan LSM 

fokus pada permasalahan konflik 

perkebunan. Data sekunder  diperoleh dari 

hasil laporan dan dokumentasi serta 

literatur yang terkait dengan penelitian. 

Pengumpulan data juga dilakukan 

dengan melakukan Focus Group 

Discussion (FGD) dengan stakeholders 

diarahkan untuk dapat mengumpulkan 

informasi dan diskusi mendalam mengenai 

konflik perkebunan dan alternatif solusi 

untuk mengatasi masalah tersebut di 

Provinsi Riau.  

Analisis data secara deskriptif 

kualitatif dimulai dengan melakukan 

wawancara mendalam dengan informan. 

Setelah melakukan wawancara, peneliti 

membuat transkip hasil wawancara dengan 

cara memutar kembali rekaman 

wawancara kemudian menuliskan kata-

kata yang sesuai dengan apa yang ada 

direkaman tersebut. Setelah peneliti 

menulis hasil wawancara kedalam 

transkip, selanjutnya peneliti membuat 

reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu 

mengambil data yang sesuai dengan 

konteks penelitian dan mengabaikan data 

yang tidak diperlukan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Dinamika konflik perkebunan di 

Indonesia dapat dirunut sejak dari era 

penjajahan Belanda hingga saat ini. Saat 

ini sektor perkebunan, khususnya 

perkebunan sawit merupakan penghasil 

devisa terbesar bagi negara. Provinsi Riau 

merupakan provinsi yang paling luas dan 

penghasil sawit terbesar di Indonesia. 

Namun ironisnya dalam perkembangannya 

ekspansi perkebunan kelapa sawit di 

Provinsi Riau banyak dilakukan oleh 

koorporasi menimbulkan konflik dengan 

masyarakat lokal. Berdasarkan hasil 

wawancara dan diskusi dengan berbagai 

pihak dketahui bahwa konflik perkebunan 

di Provinsi Riau cenderung mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Karena 

masalah konflik perkebunan yang lama 

belum selesai sedangkan konflik yang baru 

muncul lagi. Tidak ada data yang pasti 

mengenai konflik perkebunan di Provinsi 

Riau.  

Pada tahun 2019 konflik SDA di 

Provinsi Riau adalah sebanyak 51 kasus, 

dimana pada sektor perkebunan 

merupakan yang paling banyak dengan 40 

kasus atau sekitar 78,40%. Sektor 

kehutanan 9 kasus (17,74%) dan sektor 

migas 2 kasus (3,96%). Konflik 

perkebunan yang paling banyak berada di 

Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah 

konflik 10 kasus (19,60%), kemudian 

diikuti Kabupaten Indragiri Hulu 9 kasus 

(7,66%) dan Kabupaten Kampar sebanyak 

9 kasus (7,66%).  

Jumlah konflik sumber daya alam 

di Provinsi Riau tahun 2019 apabila 

dibandingkan dengan konflik pada tahun 

2018 terjadi kenaikan sekitar 9%. Pada 

tahun 2019 terjadinya kenaikan kasus 

konflik sumber daya alam, khususnya 

perkebunan kelapa sawit tidak lepas dari 

pengaruh adanya ekspansi lahan oleh 

perusahaan perkebunan dengan 

menyerobot lahan masyarakat yang ada di 

Provinsi Riau. Berikut ini adalah data 

mengenai nama-nama perusahaan yang 

terlibat konflik sumber daya alam di 

Provinsi Riau tahun 2019 (Sumber: Scale 

Up, 2020) 

Dalam mengkaji konflik, salah 

faktor yang sangat penting diperhatikan 

adalah menganalisis akar penyebab 

munculnya konflik tersebut. Dengan 

menganalisis akar konflik akan 

mempermudah dalam mencari resolusi 

konflik yang ada, termasuk mencari 

alternatif-alternatif resolusi yang lainnya, 

disamping menganalisis resolusi yang 

pernah dilakukan. 

Akar konflik perkebunan 

disebabkan oleh banyak faktor yang 

mempengaruhi. Berdasarkan hasil 

wawancara dan diskusi dengan berbagai 

stakeholder yang terlibat konflik atau yang 

mengetahui konflik perkebunan maka 
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dapat diinventarisir akar konflik bersifat 

lahan dan non lahan.  

 

 

 

 

 
Tabel 2.  Akar Faktor Penyebab Konflik Perkebunan Lahan di Provinsi Riau 

 
No. Akar Konflik Perkebunan Lahan 

1. 

 2. 
 

3. 

 

4. 

5. 

6. 
 

7. 

8. 

 

9. 
 

10. 
 

11. 

 

12. 

Pemanfaatan tanah adat/ulayat tanpa persetujuan pemuka adat/ masyarakat 

Belum dilakukannya ganti rugi lahan/ganti rugi tanam tumbuh tetapi perusahaan 
sudah operasional 

Pembangunan kebun dengan memakai izin prinsip dan perusahaan tidak memiliki 
HGU kebun sudah dibangun 

Terjadinya tumpang tindih lahan karena izin baru 

Pembangunan kebun melebihi areal yang diizinkan 

Okupasi/penyerobotan lahan masyarakat yang diambil alih perusahaan atau 
okupasi/penyerobotan lahan perusahaan oleh masyarakat 

Tuntutan masyarakat terhadap tanah yang sedang dalam proses HGU 

Kebun plasma yang menjadi agunan kredit diperjualbelikan oleh petani tanpa 
sepengetahuan bank perusahaan 

Tuntutan masyarakat terhadap kebun plasma yang telah dijanjikan tidak dipenuhi 
perusahaan 

Masyarakat menuntut pengembalian tanah yang sudah dilakukan ganti rugi 
perusahaan 

Tuntutan masyarakat atas pembangunan kebun plasma 20% dari areal yang 
diusahakan oleh perusahaan (Permentan No. 26 Th. 2007) 

Lahan yang ditelantarkan oleh perusahaan 

Sumber: Data Olahan, 2020. 
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Berdasarkan pada akar faktor 

penyebab konflik lahan yang disebutkan 

diatas, maka diketahui bahwa konflik 

lahan perkebunan di Provinsi Riau 

disebabkan oleh banyak faktor. Akar 

konflik dapat disebabkan oleh pemerintah, 

perusahaan perkebunan dan dapat dijuga 

disebabkan oleh masyarakat sendiri.  

Dari akar faktor penyebab konflik 

lahan yang disebutkan diatas, maka 

intensitas dan ekstalasi konflik lahan 

perkebunan di Provinsi Riau paling banyak 

terjadi adalah konflik antara perusahaan 

perkebunan dan masyarakat. Kondisi ini 

juga mengambarkan bahwa konflik lahan 

perkebunan antara masyarakat dengan 

perusahaan sangat mengkuatirkan untuk 

segera dicari alternatif penyelesaiannya 

(Kausar, R. Hendra., I., Syafri. dan S. 

Satibi). 

Bagi masyarakat lahan kebun 

digunakan sebagai matapencaharian utama 

untuk bertahan hidup (subsisten), lahan  

juga memiliki nilai sosial yang akan 

diwariskan pada generasi berikutnya, serta 

lahan kebun juga perekat jaringan 

kekerabatan dalam suatu suku atau 

kelompok yang tidak dapat diperjual 

belikan pada pihak lain di luar suku 

tersebut. 

Bagi pemerintah dan perusahaan 

makna lahan kebun berbeda dengan 

masyarakat. Bagi pemerintah lahan kebun 

merupakan sumber devisa yang harus 

diekploitasi agar dapat menjadi sumber 

pedapatan bagi negara. Kemudian bagi 

perusahaan lahan kebun menjadi sumber 

kapital atau modal untuk dieksploitasi 

semaksimal mungkin akar dapat 

memberikan keuntungan sebesar-besarnya 

bagi perusahaan. Dengan adanya 

kepentingan yang berbeda-beda dalam 

memandang lahan kebun sehingga 

menyebabkan sering terjadi pergesekan 

atau konflik perkebunan antara masing-

masing pihak tersebut. 

Konflik perkebunan antara 

masyarakat dengan perusahaan merupakan 

konflik vertikal dimana satu pihak dalam 

posisi yang lebih tinggi dalam hal ini 

adalah perusahaan. Pihak lainnya dalam 

posisi yang rendah dalam hal ini adalah 

masyarakat. Dalam posisi yang tidak 

seimbang ini menyebabkan masyarakat 

cenderung kalah dan dirugikan dalam 

konflik tersebut. Perusahaan dengan segala 

sumberdaya, khususnya dengan kapital 

yang dimiliki dapat melakukan apapun 

untuk mendapatkan lahan perkebunan. 

Masyarakat dalam posisi yang tidak 

diuntungkan karena melawan pihak yang 

lebih tinggi. Masyarakat tidak memiliki 

kapital atau modal yang kuat dalam 

menghadapi konflik dengan perusahaan. 

Maka dalam konflik vertikal ini pihak 

masyarakat sering kalah dalam 

menghadapi perusahaan apalagi sudah 

masuk dalam ranah hukum. 
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Berdasarkan hasil temuan pada 

umumnya masyarakat desa-desa yang 

berkonflik dengan perusahaan perkebunan 

tidak memiliki bukti hukum seperti surat 

hak milik atas tanah/lahan (tanah 

adat/ulayat) yang dikonflikkan. Status 

kepemilikan masyarakat asli atas 

tanah/lahan pada umumnya berupa warisan 

orang tuanya ataupun keluarga yang 

sebelumnya juga tidak memiliki bukti 

hukum kepemilikan, namun walaupun 

begitu keberadaan tanah/lahan dan status 

kepemilikannya tetap diakui oleh 

masyarahakat maupun pemerintah desa. 

Pengakuan terhadap hak kepemilikan 

lahan ini berdasarkan kepada asas 

kekeluargaan dan adat istiadat masyarakat 

yang masih terpelihara dan terjaga hingga 

saat ini. Sedangkan kepemilikan lahan oleh 

masyarakat pendatang berdasarkan proses 

jual beli dengan penduduk asli yang diakui 

oleh pemerintah desa. 

 

Diskusi 

Setelah mengkaji akar konflik dan 

peta konflik perkebunan yang ada di 

Provinsi Riau maka selanjut akan 

membahas tentang dampak konflik 

perkebunan. Setiap konflik yang terjadi 

dalam masyarakat pasti akan menimbulkan 

berbagai dampak baik bagi pihak yang 

berkonflik maupun bagi pihak yang tidak 

berkonflik juga terkena dampak secara 

tidak langsung.  

Dampak konflik perkebunan bagi 

masyarakat adalah: 

1. Hilangnya sumber mata 

pencaharian karena lahan 

perkebunan tidak bisa dikerjakan. 

2. Tidak adanya stabilitas keamanan 

dan ketertiban karena adanya 

ancaman dari pihak lainnya, 

khususnya ancaman dari pihak 

perusahaan yang meresahkan 

masyarakat.  

3. Hilangnya lahan atau kebun 

masyarakat karena diambil 

perusahaan menyebabkan 

hilangnya matapencaharian maka 

ekonomi masyarakat menjadi 

terganggu maka dampak lain dari 

konflik adalah kriminialitas, seperti 

pencurian dan lainnya banyak 

terjadi karena masyarakat tidak ada 

sumber pendapatan.  

4. Gangguan psikologis akibat 

tekanan dan ancaman dari 

perusahaan pada masyarakat.  

5. Timbulnya sikap anarkis 

masyarakat akibat konflik yang 

berkepanjangan. 

Dampak konflik perkebunan bagi 

perusahaan adalah: 

1. Iklim stabilitas berusaha 

perusahaan menjadi terganggu 

karena adanya konflik dengan 

masyarakat sekitar. 

2. Pendapatan perusahaan menjadi 
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berkurang karena banyak 

masalah yang muncul sehingga 

kosentrasi pekerja untuk bekerja 

jadi terganggu. 

3. Pengrusakan aset perusahaan dan 

pencurian hasil kebun.  

Dampak konflik perkebunan bagi 

pemerintah adalah: 

1. Hilangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah 

karena banyak konflik tidak 

terselesaikan. 

2. Stabilitas keamanan daerah jadi 

terganggu, masyarakat dan 

perusahaan, serta pemerintah 

merasa tidak aman.  

3. Hilangnya sumber-sumber 

pendapatan daerah akibat 

berkurangnya produksi hasil 

perkebunan sebagai efek dari 

konflik perkebunan. 

4. Sulitnya pemerintah untuk 

menyakinkan investor untuk 

berinvestasi di daerahnya akibat 

konflik-konflik yang tidak 

terselesaikan. 

Konflik perkebunan yang terjadi di 

Provinsi Riau memiliki dampak yang 

sangat besar baik bagi masyarakat, 

perusahaan, dan pemerintah. Semua pihak 

dalam hal ini sama-sama dirugikan akibat 

adanya konflik. Namun pihak yang paling 

banyak dirugikan dalam konflik 

perkebunan ini adalah masyarakat. 

Intensitas dan ekstalasi konflik antara 

masyarakat dan perusahaan apabila tidak 

cepat dicari penyelesaiannya maka akan 

menjadi bom waktu yang suatu saat nanti 

akan meledak. Apabila itu terjadi akan 

menganggu stabilitas dan keamanan 

daerah. Karena tipologi masyarakat Riau 

cenderung tidak ingin berkonflik untuk 

sementara bom waktu konflik masih bisa 

diredam. 

Alternatif penyelesaian sengketa 

atau sering disebut sebagai Alternative 

Dispute Resolution (ADR) merupakan 

ekspresi responsif atas ketidakpuasan 

terhadap cara penyelesaian sengketa pada 

tanah perkebunan melalui porses ligitasi 

(peradilan). Bentuk-bentuk penyelesaian 

non-ligitasi dapat berupa negosiasi, 

mediasi, konsiliasi dan arbitrasi. 

Upaya untuk menyelesaikan konflik 

agraria umumnya menggunakan 

pendekatan litigasi dan non-litigasi. 

Pendekatan litigasi dilakukan di 

pengadilan. Dalam pendekatan litigasi, 

kesepakatan diperoleh berdasarkan 

keputusan pengadilan. Upaya penyelesaian 

konflik agraria melalui pendekatan non-

litigasi dilakukan melalui negosiasi, 

mediasi, pendekatan represif, dan 

penyelesaian konflik agraria berbasis 

masyarakat. Pendekatan negosiasi 

dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat 

dalam konflik untuk mencari tahu resolusi 

konflik berdasarkan kesepakatan bersama. 
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Dalam konflik agraria, negosiasi dilakukan 

oleh komunitas lokal di area konflik 

korporasi baik pemerintah maupun 

perusahaan. Biasanya, masyarakat 

setempat akan memperjuangkan hak 

mereka atas tanah atau akses ke sumber 

daya alam. Melalui negosiasi, perusahaan 

akan memenuhi tuntutan tersebut 

berdasarkan persyaratan tertentu 

berdasarkan kesepakatan bersama 

(Nulhaqim, Fedryansyah, Hidayat, & 

Nurhayati, 2020). 

Kemampuan dan komitmen 

melakukan negosiasi dan mediasi oleh 

pihak ketiga untuk membantu para pihak 

yang terlibat konflik sangat penting bagi 

keberhasilan penyelesaian konflik 

struktural. Dan motivasi pihak-pihak yang 

bertikai untuk mengakhiri masalah mereka 

di luar pengadilan dan untuk berpartisipasi 

dalam proses mediasi adalah pelumas 

penyelesaian konflik, dan sangat penting 

untuk hasilnya. Tetapi struktur 

membingkai hubungan di antara orang-

orang yang terlibat dan proses 

penyelesaian. Baik tindakan pihak ketiga 

maupun tindakan pihak-pihak yang terlibat 

konflik dikondisikan oleh aturan, 

peraturan, dan sumber (Afrizal, 2015). 

Umumnya penyelesaian konflik 

perkebunan diselesaikan melalui dua jalur 

yakni ligitasi dan non-ligitasi. Namun 

menurut Mu’adi (2008), masyarakat 

umumnya enggan untuk melakukan 

penyelesaian konflik melalui ligitasi 

(peradilan) seringkali disebabkan karena 

penyelesaian konflik membutuhkan waktu 

yang lama dengan biaya yang besar serta 

lemahnya kepercayaan terhadap lembaga 

peradilan karena putusan yang keluar 

adalah kemenangan bagi pemilik modal 

yang besar. Keinginan masyarakat sendiri 

adalah untuk mendapatkan keadilan 

dengan cara yang cepat dan murah. 

Alternatif resolusi konflik perkebunan 

berkelanjutan dilakukan dengan 

mengadopsi teori Haider (2009) 

mengatakan bahwa pendekatan berbasis 

masyarakat (Community-based 

Approaches/CBA) berupaya untuk 

memberdayakan kelompok dan lembaga 

masyarakat lokal dengan memberikan 

kontrol langsung kepada masyarakat atas 

keputusan investasi, perencanaan proyek, 

pelaksanaan dan pemantauan, melalui 

proses yang menekankan partisipasi dan 

manajemen yang inklusif. Premis dasar 

untuk pendekatan yang dipimpin oleh 

permintaan adalah bahwa masyarakat lokal 

lebih baik ditempatkan untuk 

mengidentifikasi kebutuhan mereka 

bersama dan tindakan yang diperlukan 

untuk memenuhi mereka. Bertanggung 

jawab atas proses ini berkontribusi pada 

rasa kepemilikan masyarakat, yang dapat 

berkontribusi pada keberlanjutan 

intervensi. 
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Pendekatan berbasis masyarakat 

telah diadopsi dalam masyarakat yang 

rapuh dan terkena dampak konflik. Ini bisa 

menjadi pendekatan yang efektif untuk 

pembangunan perdamaian, yang 

didefinisikan sebagai serangkaian tindakan 

yang diperlukan untuk mengubah konflik 

menuju hubungan dan hasil yang 

berkelanjutan dan damai. Karena institusi 

publik sering lemah dalam konflik dan 

pengaturan yang rapuh, pendekatan 

berbasis masyarakat dapat digunakan 

untuk menghubungkan kembali negara 

dengan warganya dan untuk memperkuat 

pemerintahan lokal. Proses berbasis 

komunitas dan forum komunitas 

partisipatif mereka juga bisa digunakan 

untuk membangun modal sosial dalam 

masyarakat yang terpecah dengan 

menyediakan ruang yang aman untuk 

interaksi, komunikasi dan pengambilan 

keputusan bersama. Proses semacam itu 

dapat membantu mengatasi 

ketidakpercayaan dan menetapkan 

preseden untuk pengelolaan perselisihan 

lokal secara damai dan konstruktif. 

Lebih lanjut dikatakan Haider 

bahwa pendekatan berbasis masyarakat 

dapat diadopsi dalam berbagai tahap 

konflik dan kerapuhan. Mereka dapat 

digunakan sebagai sarana pencegahan, 

misalnya, atau untuk mempersiapkan 

masyarakat untuk proses perdamaian. 

Modifikasi untuk intervensi berbasis 

masyarakat harus dibuat tergantung pada 

tahap konflik dan kerapuhan. Penerimaan 

masyarakat atas keterlibatan pemerintah 

dan kekuatan relatif struktur pemerintahan 

lokal dan nasional sangat penting dalam 

menentukan sejauh mana menghubungkan 

proses masyarakat dengan negara. 

Inti dari pendekatan berbasis 

masyarakat adalah lembaga komunitas 

atau masyarakat lokal representatif yang 

dapat berfungsi sebagai forum untuk 

diskusi, pengambilan keputusan, dan 

implementasi keputusan. Lembaga-

lembaga ini bertindak sebagai perantara 

antara masyarakat dan otoritas lokal dan 

nasional; dan antara masyarakat dan 

lembaga pembangunan eksternal dan 

organisasi pelaksana (misalnya organisasi 

non-pemerintah nasional atau 

internasional). Berikut ini adalah contoh 

menonjol dari lembaga masyarakat adalah 

asosiasi, kooperatif, asosiasi sipil, 

organnisasi berbasis masyarakat adat, dan 

kepemimpinan desa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dilihat dari akar faktor penyebab 

konflik maka teridentifikasi 

bahwa permasalahan perkebunan 
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di Provinsi Riau berhubungan 

lahan. konflik lahan antara 

masyarakat dan perusahaan 

dengan intensitas dan eskalasi 

yang tinggi.  

7. Alternatif resolusi konflik 

perkebunan yang sudah 

dilakukan dengan melalui jalur 

non litigasi (diluar peradilan) 

dengan mengunakan pendekatan 

negosiasi dan mediasi, namun 

belum menunjukkan model 

penyelesaian yang menyeluruh 

dan dapat diterima semua pihak. 

8. Model Alternatif resolusi konflik 

perkebunan berkelanjutan 

dilakukan dengan pendekatan 

berbasis masyarakat 

(Community-based 

Approaches/CBA) berupaya 

untuk memberdayakan kelompok 

dan lembaga masyarakat lokal. 

 

Saran 

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan 

perannya dalam upaya-upaya penyelesaian 

konflik seperti antara lain : 

1. Mendorong pemerintah pusat 

dan daerah untuk melakukan 

enclave terhadap lahan penduduk 

yang masuk areal HGU 

perkebunan. 

2. Membuat program-program 

perberdayaan masyarakat dan 

pertanian yang tidak berbasis 

lahan yang luas seperti budidaya 

tanaman hortikultura. 

3. Alternatif resolusi konflik 

perkebunan yang dilakukan 

dengan melalui jalur non litigasi 

dengan menggunakan 

pendekatan berbasis masyarakat 

(Community-based 

Approaches/CBA) 

4. Meminta kepada pemerintah 

pusat (BPN) untuk tidak 

memperpanjang HGU 

perusahaan perkebunan yang 

lahannya masih terlibat konflik. 

5. Melaksanakan tanggung jawab 

sosial (CSR) dalam berbagai 

bentuk kegiatan yang menyentuh 

masyarakat. 

6. Pembinaan masyarakat tempatan 

sebagai penyuplai kebutuhan 

perusahaan dan dunia luar. 
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MASYARAKAT DATARAN TINGGI DIENG KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

Coffee As A Conservation Plant And Economic Support Of The Dieng Highland Community, 
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ABSTRACT 

Coffee commodities, both robusta and arabica, which will be developed in the Dieng Plateau 

by the Plantation Research and Development Center, in addition to having the advantage of 

high productivity, are also used as conservation plants around potato plantations which have 

mountainous contours and varied slopes. The potential for agricultural development in 

Banjarnegara Regency is spread across several locations/districts. The northern part is the 

Dieng Plateau (80% of the Dieng area is included in Banjarnegara Regency), the middle part 

consists of flat areas, the southern part consists of flat and steep areas. 

 
Keywords: Conservation plants, robusta coffee, Dieng highlands. 

 

 

 

ABSTRAK 

Komoditas kopi baik robusta dan arabika yang akan dikembangkan di Dataran Tinggi Dieng 
oleh Puslitbang Perkebunan selain memiliki keunggulan produktiftas tinggi, juga 
dimanfaatkan sebagai tanaman konservasi di sekitar pertanaman kentang yang memiliki 
kontur lahan pegunungan dan kemiringan bervariasi.  Potensi pengembangan pertanian di 
Kabupaten Banjarnegara tersebar di beberapa lokasi/kecamatan. Bagian utara yang 
merupakan Dataran Tinggi Dieng (80 % wilayah Dieng masuk Kabupaten Banjarnegara), 
bagian tengah yang terdiri dari daerah datar, bagian selatan yang terdiri dari daerah datar dan 
curam. 

 

Kata Kunci : Tanaman konservasi, kopi robusta, dataran tinggi Dieng. 
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PENDAHULUAN 

Kabupaten Banjarnegara memiliki 

luas wilayah 1.069,73 km2 atau 3,10 

persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. 

Dengan lahan pertanian sawah seluas 

14.663 hektar (ha) dan lahan pertanian 

bukan sawah yang terdiri dari  tegalan 

44.478 ha, perkebunan 13.223 ha dan 

kolam seluas 519 Ha. Penduduk 

Banjarnegara pada tahun 2021 sebanyak 

923.193, sebagian besar atau sekitar 

623.000-an jiwa tertarik untuk menekuni 

bidang pertanian (BPS, 2021). Dengan 

potensi yang ada tersebut sangat relevan 

jika Banjarnegara sangat mengandalkan 

bidang pertanian sebagai potensi utama 

dalam pembangunan untuk mendorong 

perekonomian Banjarnegara. 

Pandemi Covid-19 yang terjadi 

sepanjang tahun 2020 secara nyata 

memengaruhi kondisi perekonomian di 

seluruh Indonesia tidak terkecuali 

Banjarnegara. Perekonomian 

Banjarnegara untuk pertama kalinya sejak 

tahun 2010 mengalami kontraksi 

pertumbuhan hingga 1,32 persen setelah 

selama satu dasawarsa lamanya mampu 

mencatatkan pertumbuhan di atas 5 persen.  

Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada 

10 lapangan usaha dengan kontraksi 

pertumbuhan terdalam dialami oleh 

lapangan usaha Transportasi dan 

Pergudangan sebesar 28,78 persen. 

Sementara dari sisi pengeluaran, kontraksi 

terdalam tercatat pada Komponen 

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 

4,20 persen.  Akan tetapi dilihat dari 

struktur ekonomi Banjarnegara tahun 2020 

dari sisi produksi masih didominasi oleh 

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan dengan kontribusi sebesar 30,58 

persen, terjadi peningkatan jika 

dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya 

sekitar 29,19 persen (BPS, 2021).  Dilihat 

dari data tersebut menunjukan bahwa 

pertanian menjadi penyangga utama 

ekonomi Banjarnegara disaat menurunnya 

perekonomian akibat Covid 19 melanda, 

termasuk tanaman kopi yang mulai 

berkembang di Banjarnegara sebagai salah 

satu sumber pendapatan bagi petani 

sekaligus tanaman konservasi di daerah 

dataran tinggi Dieng.  

Permasalahan pengembangan kopi di 

Kabupaten Banjarnegara antara lain 

budidaya masih konvensional, penggunaan 

bibit asalan, dan produktifitas masih 

rendah.  Untuk itu maka Badan Penelitian 

dan Pengembangan Pertanian 

(Balitbangtan) Kementerian Pertanian 

pada tahun 2021 melaksanakan kegitan 

Riset Pengembangan Inovatif Kolaboratif 

(RPIK) komoditas Ketang, Kopi dan 

Domba di Kabupaten Banjarnegara. RPIK 

ini kolaborasi antar Unit Kerja (UK) 

Balitbangtan yaitu Balai Besar Mekanisasi 

Pertanian (BB Mektan) sebagai 

koordinator, Puslitbang Hortikutura, 

Puslitbang Perkebunan, Puslitbang 

Perternakan dan BB Pasca Panen berlokasi 

di Kecamatan Pejawaran dan Kecamatan 
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Batur yang merupakan Dataran Tinggi 

Dieng Kabupaten Banjarnegara. 

I. Pengembangan Kopi di Dataran 

Tinggi Dieng Kabupaten 

Banjarnegara  

1.1. Gambaran Umum Potensi 

Pertanian Kabupaten 

Banjarnegara 

Banjarnegara bercita-cita 

mewujudkan sebagai kabupaten unggulan 

di bidang pertanian, berbagai 

program/kegiatan dilakukan dengan 

strategi peningkatan produktifitas melalui 

bidang pertanian seperti Penerapan 

Pendekatan Teknologi Pengelolaan 

Tanaman Terpadu, Perbaikan Budidaya 

disertai dengan pengawalan  

pendampingan dan koordinasi, Penerapan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, 

peternakan, Pemberian Bantuan Benih, 

Saprodi dan bantuan lainnya untuk 

mendukung peningkatan produktifitas. 

Dukungan lain berupa pemberian bantuan 

keuangan melalui Bansos atau Banper 

(Dintankannak, 2021). Hal ini sejalan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2005-2025 bahwa visi 

jangka panjang yang akan dicapai dalam 

periode tahun 2005-2025 adalah 

“Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian”.  

Pada tahap ini, pelaksanaan pembangunan 

diselenggarakan dalam rangka menuju 

“Banjarnegara Daerah Agroindustri yang 

Maju, Mandiri, dan Sejahtera” (Winarna, 

2021). 

Potensi pertanian di Kabupaten 

Banjarnegara didukung oleh ketersediaan 

lahan yang subur dan cocok untuk 

pengembangan berbagai jenis komoditas 

pertanian. Komoditas pertanian yang 

menjadi unggulan meliputi padi, jagung, 

kedelai, kentang, salak, durian, manggis, 

kopi, ikan gurami, lele, patin, nila, sapi, 

kambing dan domba.  Ketersediaan lahan 

yang ada saat ini juga relatif luas untuk 

pengembangan sektor pertanian. 

Potensi pengembangan pertanian di 

Kabupaten Banjarnegara tersebar di 

beberapa lokasi/kecamatan. Bagian utara 

yang merupakan Dataran Tinggi Dieng (80 

% wilayah Dieng masuk Kabupaten 

Banjarnegara, yang selama ini Dieng 

dikenal sebagai wilayah Wonosobo) terdiri 

dari daerah pegunungan, relief 

bergelombang dan curam untuk 

pengembangan komoditas seperti kentang, 

jagung, kopi, kambing dan domba.  Bagian 

tengah yang terdiri dari daerah datar untuk 

pengembangan komoditas padi, jagung, 

kedelai, salak, durian, manggis, perikanan 

dan ternak sapi. Bagian selatan yang terdiri 

dari daerah datar dan curam untuk 

pengembangan komoditas padi, kacang 

tanah, kopi, durian, manggis dan sapi 

(Dintankannak, 2021). 
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Gambar 1.  Areal Pertanian Dataran Tinggi 
Dieng, Kecamatan Batur Kabupaten 
Banjarnegara 

Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian (Balitbangtan) Kementerian 

Pertanian pada tahun 2021 melaksanakan 

kegitan Riset Pengembangan Inovatif 

Kolaboratif (RPIK) komoditas Ketang, 

Kopi dan Domba di Kabupaten 

Banjarnegara.  Kegiatan ini kolaborasi 

antar Unit Kerja (UK) Balitbangtan yaitu 

Balai Besar Mekanisasi Pertanian (BB 

Mektan) sebagai koordinator, Puslitbang 

Hortikutura, Puslitbang Perkebunan, 

Puslitbang Perternakan dan BB Pasca 

Panen berlokasi di Kecamatan Pejawaran 

dan Kecamatan Batur yang merupakan 

Dataran Tinggi Dieng Kabupaten 

Banjarnegara. 

Riset Pengembangan Inovatif 

Kolaboratif (RPIK) Puslitbang Perkebunan 

di Kabupaten Banjarnegara pada 

pengembangan komoditas kopi untuk 

meningkatkan produksi dan pendapatan 

petani secara berkelanjutan.  Adapun 

manfaat dan adopsi teknologinya adalah 

untuk meningkatkan luas pertanaman kopi, 

meningkatkan penadapatan asli daerah, 

menciptakan lapangan kerja dan 

mengurangi pengangguran. Teknologi 

yang diterapkan praktis dan mudah 

diaplikasikan dilapang sehingga peluang 

adopsi teknologi oleh petani tinggi 

(Supriadi, 2021).  

1.2. Hasil Survai  

Hasil survai Tim Puslitbang 

Perkebunan yang dilakukan di Dinas 

Pertanian, Perikanan dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Banjarnegara, 

Kelompok Tani “Gema Tani” di Dukuh 

Jambuer Desa Karangsari, dan Perangkat 

Desa Sarwodadi Kecamatan Pejawaran 

serta Petani dan Peternak Desa Sumberejo 

Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara 

pada bulan April – Juni 2021 diperoleh 

data dan informasi sebagai berikut : 

1. Luas lahan kopi di Banjarnegara 

sebesar 2.608 ha, meliputi lahan kopi 

Robusta seluas 1.860 ha dan Arabika 

748 ha, dengan rata-rata produktivitas 

sebanyak 806 kg/ha/th, dimana 

produktifitas rata-rata kopi Robusta 

861 kg/ha/th dan Arabika 675 kg/ha/th 

(Supriadi, 2021). 

2. Tanaman kopi yang dibudidayakan 

petani umumnya berasal dari bahan 

tanam kopi asalan, teknologi budidaya 

kopi belum sesuai GAP, tingkat erosi 

tinggi, degradasi kesuburan lahan.  
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Kondisi ini menyebabkan produksi 

dan mutu kopi yang dihasilkan rendah 

serta citarasanya tidak disukai pasar 

sehingga usahatani kopi tidak 

berkelanjutan (Supriadi, 2021). 

 

Gambar 2.  Kebun Kopi Robusta 
Kelompok Tani Dukuh Jambeur, Desa 
Karangsari, Kecamatan Pejawaran Kabupaten 
Banjarnegara 

3. Kelompok Tani “Gema Tani” di 

Dukuh Jambuer, Desa Karangsari, 

Kecamatan Pejawaran saat ini 

mengembangkan komoditas kopi 

robusta yang diintegrasikan dengan 

ternak domba.  Dimana kulit dari 

buah/cerry kopi dijadikan pakan 

domba, sedangkan kotoran domba 

dijadikan pupuk untuk tanaman kopi. 

 

 

Gambar 3. Lokasi RPIK Komoditas Kopi dan 
Kentang di Desa Sumberejo Kecamatan Batur 
Kabupaten Banjatnegara 

 

4. Desa Sarwodadi, Kecamatan 

Pejawaran dengan potensi 

pengembangan dan perluasan kopi 

robusta dataran tinggi, akan tetapi 

produktifitasnya masih rendah, 

sehingga Balittri Puslitbang 

Perkebunan akan mengembangkan 

Klon Kopi Robusta.  Klon kopi 

robusta diantaranya Korolla 1 dengan 

potensi hasil 2,87 ton/ha, Korolla 2 

dengan potensi hasil 3,34 ton/ha, 

Korolla 3 dengan potensi hasil 2,36 

ton/ha, dan Korolla 4 dengan potensi 

hasil 1,89 ton/ha (Supriadi, 2021). 

5. Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, 

yang merupakan lokasi utama RPIK 

akan dikembangkan komoditas 

kentang, kopi dan ternak domba batur.  

Budidaya kentang akan dilakukan 

dengan full mekanisasi hasil BB 

Mektan dari hulu hilir sampai dengan 

pengolahan kentang menjadi berbagai 

produk olahan. 

6. Komoditas kopi arabika dimanfaatkan 

sebagai tanaman konservasi di sekitar 

pertanaman kentang yang memiliki 

kontur lahan pegunungan dan 

kemiringan bervariasi. Tanaman kopi 

diharapkan selain sebagai tanaman 

alternatif untuk memperoleh tambahan 
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pendapatan ekonomi bagi petani, 

tanaman kopi juga digunakan sebagai 

tanaman koservasi untuk mengurangi 

pengikisan/erosi permukaan tanah di 

lahan budidaya komoditas kentang 

terintegrasi di Desa Sumberejo 

Kecamatan Batur.  Komoditas kopi 

yang dikembangkan adalah Varietas 

Kopi Arabika Sigarar Utang dengan 

potensi hasil 2,3 ton/ha (Supriadi, 

2021). 

 

Gambar 4. Peternak Domba Batur di Desa 
Sumberejo Kecamatan Batur Kabupaten 
Banjarnegara 
 
7. Domba Batur turut dikembangkan 

karena memiliki keunikan serta 

spesifikasi domba yang berbeda 

dibandingkan dengan domba 

umumnya di Indonesia.  Selain 

diambil dagingnya, kotoran domba 

dimanfaatkan menjadi pupuk organik 

untuk tanaman kentang dan kopi.  

Untuk selanjutnya, selain 

dimanfaatkan daging dan kotorannya, 

rencananya bulu domba batur yang 

tebal akan dimanfaatkan sebagai 

bahan baku benang untuk kain. 

Kesimpulan 

1. Potensi pertanian di Kabupaten 

Banjarnegara didukung oleh 

ketersediaan lahan yang subur dan 

cocok untuk pengembangan berbagai 

jenis komoditas pertanian.  

2. Potensi pengembangan pertanian di 

Kabupaten Banjarnegara tersebar di 

beberapa lokasi/kecamatan. Bagian 

utara yang merupakan Dataran Tinggi 

Dieng (80 % wilayah Dieng masuk 

Kabupaten Banjarnegara), bagian 

tengah yang terdiri dari daerah datar, 

bagian selatan yang terdiri dari daerah 

datar dan curam.  

3. Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian (Balitbangtan) Kementerian 

Pertanian pada tahun 2021 

melaksanakan kegitan Riset 

Pengembangan Inovatif Kolaboratif 

(RPIK) komoditas Ketang, Kopi dan 

Domba di Kabupaten Banjarnegara.  

RPIK Puslitbang Perkebunan pada 

pengembangan komoditas kopi untuk 

meningkatkan produksi dan 

pendapatan petani secara 

berkelanjutan. 

4. Tanaman kopi yang dibudidayakan 

petani umumnya berasal dari bahan 

tanam kopi asalan, teknologi budidaya 

kopi belum sesuai GAP, tingkat erosi 

tinggi, degradasi kesuburan lahan.  

Kondisi ini menyebabkan produksi 



 

61 
 

dan mutu kopi yang dihasilkan rendah 

serta citarasanya tidak disukai pasar 

sehingga usahatani kopi tidak 

berkelanjutan. 

5. Komoditas kopi baik robusta dan 

arabika yang akan dikembangkan di 

Dataran Tinggi Dieng oleh Puslitbang 

Perkebunan selain memiliki 

keunggulan produktiftas tinggi, juga 

dimanfaatkan sebagai tanaman 

konservasi di sekitar pertanaman 

kentang yang memiliki kontur lahan 

pegunungan dan kemiringan 

bervariasi.  
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ABSTRACT 

The increasing population growth as well as economic and industrial development have 

resulted in degradation, conversion, and fragmentation of agricultural land for food. The 

conversion of agricultural land to non-agricultural functions is a phenomenon that occurs in 

almost all regions. Law No. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food 

Agricultural Lands mandates that Local Governments need to know the Potential of 

Sustainable Food Agricultural Lands. The research was conducted in Tolitoli Regency, and 

aims to analyze the area of potential for Sustainable Food Agriculture in Tolitoli Regency. 

These steps are as follows: (1) analyzing data on the area, as well as the distribution of land 

for food agriculture based on available official data; (2) conduct field observations; (3) 

interpreting satellite image data; (4) conduct focus group discussions. The results showed 

that the total area of land for sustainable agriculture in Tolitoli Regency was 12,382.77 ha, 

amounting to 3.035 percent of the total area of Tolitoli Regency, and spread over 10 sub-

districts of Tolitoli Regency. Consists of: Sustainable Food Land (LP2B) covering an area of  

9164.66 ha, and Sustainable Food Reserve Land (LCP2B) covering an area of 3218.11 ha. In 

addition, there is a Sustainable Food Agriculture Area (KP2B) located within LP2B. 

Regarding efforts to protect land for sustainable food agriculture in Tolitoli district, after 

paying attention to various problems that arise regarding the distribution and area of land 

for sustainable food agriculture, especially rice fields, it is still necessary to search further 

and more data. A detailed investigation is needed to validate the data, before it is finally 

designated as a Sustainable Food Agricultural Land for Tolitoli Regency. It is expected that 

the latest data from the validation results contain: distribution, area, and also the owner, as 

well as the ownership status of Sustainable Food Agricultural Land. Thus, data on the 

potential of sustainable food agricultural land will be detailed and facilitate efforts to 

preserve food agricultural land in Tolitoli Regency. 

 

Keywords : Sustainable Food Agricultural Land, The conversion of agricultural land, 

Protection of Sustainable Food Agricultural Lands, Tolitoli Regency. 
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ABSTRAK 
Meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri telah 
mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan. 
Alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian menjadi fenomena yang terjadi hampir di 
semua wilayah. Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengetahui Potensi 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tolitoli, dan 
bertujuan untuk menganalisis luas Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di 
Kabupaten Tolitoli. Langkah-langkah ini adalah sebagai berikut: (1) menelaah data luas 
wilayah, serta luas sebaran lahan pertanian pangan berdasarkan data resmi yang tersedia; (2) 
melakukan observasi lapangan; (3) menginterpretasi data citra satelit; (4) melakukan focus 

group disscusion. Hasil Penelitian memperlihatkan  Total luas Lahan Pangan Pertanian 
Berkelanjutan Kabupaten Tolitoli adalah 12.382,77 ha, sebesar 3,035 persen dari luas 
wilayah Kabupaten Tolitoli, dan tersebar di 10 Kecamatan Kabupaten Tolitoli. Terdiri dari: 
Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 9164,66 ha, dan Lahan Cadangan Pangan 
Berkelanjutan (LCP2B) seluas 3218,11 ha. Selain itu ada Kawasan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (KP2B) yang terletak di dalam LP2B. Terkait upaya perlindungan lahan untuk 
pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten Tolitoli, setelah memperhatikan berbagai 
permasalahan yang muncul mengenai persebaran dan luasan lahan untuk pertanian pangan 
berkelanjutan khususnya persawahan, masih perlu dilakukan penelusuran data lebih jauh dan 
lebih banyak lagi. Perlu penyelidikan rinci untuk validasi data, sebelum akhirnya ditetapkan 
sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Diharapkan data terbaru dari hasil validasi 
memuat: sebaran, luas, dan juga pemilik, serta status kepemilikan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan. Dengan demikian, data potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan akan 
menjadi detail dan memudahkan upaya pelestarian lahan pertanian pangan di Kabupaten 
Tolitoli. 
 

Kata Kunci : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Alih fungsi lahan pertanian, 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kabupaten Tolitoli. 
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PENDAHULUAN 

Pertanian berkelanjutan adalah 

suatu proses yang memanfaatkan 

sumberdaya pertanian secara optimal 

untuk memenuhi kebutuhan dan 

kesejahteraan masyarakat masa kini 

dengan mempertimbangkan tetap 

terpenuhinya kebutuhan hidup, untuk 

kesejahteraan, dan keberlangsungan 

generasi yang akan datang. Seiring dengan 

terjadinya laju konversi lahan pertanian ke 

lahan non pertanian, sumberdaya pertanian 

yang perlu mendapatkan prioritas 

perhatian dan penanganan adalah lahan 

pertanian, terutama lahan pertanian 

pangan. Keberlanjutan penyelenggaraan 

pertanian pangan perlu dilakukan, untuk 

itu diperlukan ketersediaan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan, sebagai 

syarat utama untuk dapat melangsungkan 

kegiatan pertanian.  

Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan adalah bidang lahan 

pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi 

dan dikembangkan secara konsisten guna 

menghasilkan pangan pokok bagi 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan 

pangan nasional, (Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2009, tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). 

Menurut Nasoetion, dalam Iqbal 

dan Sumaryanto (2007 : 171), terdapat tiga 

kendala mendasar yang menjadi alasan 

mengapa peraturan pengendalian alih 

fungsi lahan sulit terlaksana, yaitu kendala 

koordinasi kebijakan, pelaksanaan 

kebijakan, dan konsistensi perencanaan. 

Perencanaan berperan sangat penting 

dalam pengaturan pemanfaatan lahan 

mengingat kebutuhan akan lahan non 

pertanian semakin meningkat dan 

mengancam keberlanjutan lahan pertanian, 

khususnya sawah. 

Menurut Gesthi Ika Janti, dkk 

(2016: 16), Fakta bahwa alih fungsi lahan 

pertanian menjadi lahan non pertanian 

yang semakin meningkat dari tahun ke 

tahun menunjukkan bahwa alih fungsi 

lahan pertanian tidak dapat dihilangkan, 

salah satunya sebagai imbas dari kegiatan 

pembangunan infrastruktur yang 

dilakukan.  

Untuk mencegah meluasnya alih 

fungsi lahan, maka perlu dilakukan 

pengaturan di setiap wilayah 

penyelenggara kegiatan pertanian tanaman 

pangan di tanah air. Pendataan potensi 

lahan pertanian tanaman pangan harus 

dilakukan, sehinga tercipta kepastian, dan 

jaminan keberlanjutan tersedianya lahan 

pertanian tanaman pangan.  

Undang-undang Nomor 41 Tahun 

2009, tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan telah 

mengamanatkan hal ini. Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

diselenggarakan negara dengan tujuan 

untuk: (1) melindungi kawasan dan lahan 
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pertanian pangan secara berkelanjutan; (2) 

menjamin tersedianya lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan; (3) 

mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan; (4) melindungi 

kepemilikan lahan pertanian pangan milik 

petani; (5) meningkatkan kemakmuran 

serta kesejahteraan petani dan masyarakat; 

(6) meningkatkan perlindungan dan 

pemberdayaan petani; (7) meningkatkan 

penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan 

yang layak; (8) mempertahankan 

keseimbangan ekologis; dan (9) 

mewujudkan revitalisasi pertanian. 

Permasalahan yang dihadapi adalah 

kepastian ketersediaan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan, meliputi: (1) 

lokasi; (2) luas; dan (3) kepemilikan. 

Kabupaten Tolitoli adalah salah satu 

wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah yang 

masyarakatnya menyelenggarakan 

kegiatan pertanian tanaman pangan. 

Karenanya, sangat perlu mengetahui 

potensi lahan pertanian pangan yang 

dimiliki Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui potensi lahan 

pertanian pangan berkelanjutan di 

Kabupaten Tolitoli, meliputi luas, dan 

sebaran lokasi lahan pertanian pangan. 

 

METODE PENELITIAN 

Tahapan Penelitian 

Tahapan Penelitian Potensi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Kabupaten Tolitoli adalah sebagai berikut: 

(1) Membentuk Tim Peneliti, sesuai 

dengan kebutuhan keahlian pada penelitian 

ini; (2) Diskusi dengan OPD terkait, yaitu 

Dinas tanaman Pangan dan Hortikultura 

Kabupaten Tolitoli; (3) Penyiapan materi 

kajian pustaka terkait regulasi; (4) 

Mempelajari kriteria dan persyaratan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan; (5) 

Mengumpulkan data sebaran dan luas 

lahan pertanian tanaman pangan yang 

dimiliki; (6) Pembuatan peta administrasi 

kabupaten dan peta survei sebaran dan luas 

lahan pertanian tanaman pangan; (7) 

Survei dengan mengunjungi lokasi sesuai 

data yang ada untuk dilakukan verifikasi; 

(8) Focus Group Discussion; dan (9) 

Menyusun hasil penelitian. 

 

Teknik Analisis 

Digunakan teknik analisis dengan 

memanfaatkan Sistem Informasi 

Geografis. Menurut Agung Pratama, dkk 

(2018: 42), dalam mengamati lahan 

potensial dan perlindungan lahan pangan 

berkelanjutan diperlukan adanya suatu 

identifikasi dan pemetaan gambaran 

kondisi kawasan yang ada berdasarkan 

karakteristik kesesuaian lahan. Sistem 

Informasi Geografis (SIG) merupakan 

suatu sistem berbasis komputer yang 

mempunyai kemampuan untuk menangani 

data yang bereferensi geografi.  
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Data sekunder lahan pertanian 

pangan digunakan dalam penelitian ini. 

Terdapat 2 jenis data lahan pertanian 

tanaman pangan, yaitu: (1)  data dari Dinas 

tanaman Pangan dan Hortikultura 

Kabupaten Tolitoli hasil inventarisasi dan 

identifikasi lapang Tahun 2020, dan (2) 

Data dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 

2020. Kemudian, data yang ada 

dikonfirmasi dengan cara melakukan 

observasi di lokasi lahan pertanian pangan. 

Digunakan teknik analisis deskriptif 

dengan cara membandingkan data yang 

diperoleh dengan hasil observasi. Hal ini 

dilakukan untuk memastikan validnya data 

lahan pertanian pangan berkelanjutan serta 

informasi sebaran, luasan lahan pertanian 

tanaman pangan di Kabupaten Tolitoli. 

Pembuatan peta, dan perhitungan luas 

lahan menggunakan Sistem Informasi 

Geografis (SIG). 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Wilayah Studi 

Wilayah studi Penelitian Potensi Lahan 

Pertanian Pangan adalah di Kabupaten 

Tolitoli, yaitu di 10 (sepuluh) kecamatan 

yang ada di Kabupaten Tolitoli. Gambar 1 

memperlihatkan lokasi pelaksanaan 

penelitian ini. 

 
Gambar 1: Lokasi Penelitian Potensi Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten 
Tolitoli, Tahun 2021 
Sumber: Pemerintah Kabupaten Tolitoli, 2021 

 
Selanjutnya, lokasi 10 Kecamatan yang 

menjadi wilayah studi dapat dilihat pada 

Tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1. Wilayah Studi Potensi Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan 
Kabupaten Tolitoli, Tahun 2021 
 

No Kecamatan Luas 
Kecamatan 
(km2) 

Luas 
Kecamatan 
(ha) 

% 
Dari Luas 
Kabupaten 

1 Dampal 
Selatan 

392,67 
 

39267 9,625 

2 Dampal 
Utara 

182,88 
 

18288 4,483 

3 Dondo 542,50 54250 13,3 
4 Basidondo 441,30 44130 10,82 
5 Lampasio 626,00 62600 15,34 
6 Ogoidede 412,13 41213 10,1 
7 Baolan 258,03 25803 6,325 
8 Galang 597,76 59776 14,65 
9 Dako 

Pemean 
221,00 
 

22100 5,417 

10 Tolitoli 
Utara 

405,50 
 

40550 9,939 

Total Luas  4079,77 407.977 100 
Sumber: Diolah dari Kabupaten Tolitoli dalam Angka 

2021 

 

Terlihat bahwa Persentase luas wilayah 

kecamatan di Kabupaten Tolitoli bervariasi 

dari 4,483 persen hingga 15,34 persen dari 

luas wilayah Kabupaten Tolitoli. 

 
Potensi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan 
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan menyebutkan bahwa 

Perencanaan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dilakukan pada: (1) 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

(2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

dan (3) Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. Maka, potensi luas dan 

sebaran Lahan Pertanian Berkelanjutan di 

Kabupaten Tolitoli ditelaah berdasarkan 

ketiga hal ini.  

 
Kriteria dan Persyaratan 

1. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

adalah wilayah budi daya pertanian 

terutama pada wilayah perdesaan yang 

memiliki hamparan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan 

Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan serta unsur penunjangnya 

dengan fungsi utama untuk mendukung 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan 

pangan nasional. 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 

ditetapkan Kriteria dan Persyaratan 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagai berikut: 

Kriteria 

(1) Memiliki hamparan lahan dengan 

luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan 

Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; dan (2) Menghasilkan 

pangan pokok dengan tingkat produksi 

yang dapat memenuhi kebutuhan pangan 

sebagian besar masyarakat setempat, 

kabupaten/kota, provinsi, dan/atau 

nasional. 

 

Persyaratan 

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

harus memenuhi persyaratan: (1) Berada di 

dalam dan/atau di luar kawasan 

peruntukan pertanian; (2) Termuat dalam 

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan 

 
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan juga 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

adalah bidang lahan pertanian yang 

ditetapkan untuk dilindungi dan 
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dikembangkan secara konsisten guna 

menghasilkan pangan pokok bagi 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan 

pangan nasional. Untuk itu, Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 

menetapkan Kriteria dan Persyaratan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(LP2B) sebagai berikut: 

Kriteria 

(1) Berada pada kesatuan hamparan lahan 

yang mendukung produktivitas dan 

efisiensi produksi; (2) Memiliki potensi 

teknis dan kesesuaian lahan yang sangat 

sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk 

peruntukan pertanian pangan; (3) 

Didukung infrastruktur dasar; dan (4) 

Telah dimanfaatkan sebagai lahan 

pertanian pangan. 

Persyaratan 

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

harus memenuhi persyaratan: (1) Berada di 

dalam atau di luar Kawasan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan; dan (2) Termuat 

dalam Rencana Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

 

3. Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan dan juga 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 

Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan adalah lahan potensial yang 

dilindungi pemanfaatannya agar 

kesesuaian dan ketersediaannya tetap 

terkendali untuk dimanfaatkan sebagai 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

pada masa yang akan datang.  

 

Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan berasal dari tanah terlantar 

dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang 

telah dilepas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. Lahan 

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud  berada: (1) di 

dalam Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; dan/atau (2) di luar 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

berkelanjutan berada pada kawasan 

perdesaan dan/atau pada kawasan 

perkotaan di wilayah kabupaten/kota. 

Selanjutnya Kriteria dan Persyaratan 

Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LCP2B) adalah sebagai 

berikut: 

Kriteria 

(1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas 

kawasan hutan yang telah dilepas dapat 

ditetapkan menjadi Lahan Cadangan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan harus 

memenuhi kriteria: berada pada kesatuan 

hamparan lahan yang mendukung 
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produktivitas dan efisiensi produksi; 

memiliki potensi teknis dan kesesuaian 

lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak 

sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; 

dan/atau didukung infrastruktur dasar; (2) 

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas 

kawasan hutan yang telah dilepas yang 

berada pada kesatuan hamparan lahan 

ditentukan dengan mempertimbangkan 

aspek ekonomi dan sosial budaya 

masyarakat; dan (3) Tanah terlantar 

dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang 

telah dilepas yang memiliki potensi teknis 

dan kesesuaian lahan  ditentukan dengan 

mempertimbangkan: kelerengan; iklim; 

dan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah; 

yang cocok untuk dikembangkan menjadi 

lahan pertanian pangan dengan 

memperhatikan daya dukung lingkungan. 

Persyaratan 

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas 

kawasan hutan yang telah dilepas dapat 

ditetapkan menjadi Lahan Cadangan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan harus 

memenuhi persyaratan: (1) Tidak dalam 

sengketa; (2) Status kepemilikan dan 

penggunaan tanah yang sah; dan (3) 

Termuat dalam Rencana Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

 

Pembahasan 

1. Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

Kriteria 1 dan 2 dapat dipenuhi demikian 

juga persyaratan 1. Namun untuk 

persyaratan 2 belum dapat dipenuhi, 

disebabkan Kabupaten Tolitoli belum 

memiliki Rencana Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Penetapan Kawasan Tanaman Pangan 

harus memperhatikan luasan untuk 

mencapai skala ekonomi di 1 (satu) 

kawasan kabupaten/kota, yaitu: untuk padi, 

jagung dan ubi kayu minimal 5.000 ha, 

dan untuk kedelai minimal 2.000 ha. 

Dilihat dari total luas LP2B dan LCP2B 

yang mencapai luas 12382,77 ha, atau 

3,035 persen dari luas wilayah Kabupaten 

Tolitoli 407.977 ha.  

Kabupaten Tolitoli memenuhi persyaratan 

untuk menetapkan Kawasan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (KP2B), yaitu 

memiliki luas hamparan lebih dari 5000 

ha. Berdasarkan kriteria, Kawasan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan haruslah 

merupakan lahan yang telah menghasilkan 

pangan pokok. Karenanya Kawasan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 

merupakan Lahan Pertanian Berkelanjutan 

yang saat ini produktif. Rekomendasi 

lokasi dan luas Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel 2 

berikut. 

Tabel 2. Rekomendasi Lokasi dan Luas 
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(KP2B) Kabupaten Tolitoli, Tahun 2021 
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Sumber: Diolah dari Data LP2B Kementerian ATR/BPN 
Tahun 2020 dan Kecamatan Dalam Angka BPS 
Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 
 

2. Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

Kriteria Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan harus: (1) berada pada 

kesatuan hamparan lahan yang mendukung 

produktivitas dan efisiensi produksi; (2) 

memiliki potensi teknis dan kesesuaian 

lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak 

sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; 

(3) didukung infrastruktur dasar; (4) telah 

dimanfaatkan sebagai lahan pertanian 

pangan. Persyaratan yang harus dipenuhi 

adalah: (1) berada di dalam atau di luar 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

dan (2) termuat dalam Rencana 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. Kriteria 1, 2, 3, 4, serta 

persyaratan 1 dapat dipenuhi. Persyaratan 

2 belum dapat dipenuhi, Kabupaten 

Tolitoli belum memiliki Rencana 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. Berdasarkan data SHP 

ATR yang diperbaharui BPN Tahun 2020, 

jumlah luas Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten 

Tolitoli adalah 9164, 66 ha. Rincian LP2B 

diuraikan pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Rekomendasi Lokasi dan Luas Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 
Kabupaten Tolitoli, Tahun 2021 
 

 
 

No 

 
Lokasi/ 

Kecamatan 
 

Luas 
Wilayah 

Kecamatan 
(ha) 

Luas 
LP2B 
(ha) 

% LP2B 
Dari Luas 
Wilayah 10 
Kecamatan 

1 Dampal Selatan 39267 1679,23 0,411 
2 Dampal Utara 18288 323,66 0,079 
3 Dondo 54250 1738,18 0,426 
4 Basidondo 44130 352,96 0,086 
5 Lampasio 62600 1135,06 0,278 
6 Ogoidede 41213 345,38 0,084 
7 Baolan 25803 25,75 0,006 
8 Galang 59776 2437,46 0,597 
9 Dako Pemean 22100 414,37 0,101 
10 Tolitoli Utara 40550 712,60 0,174 
Total  407.977 9164,66 2,246 
 
Sumber: Diolah dari Data LP2B Kementerian ATR/BPN 
Tahun 2020 dan Kecamatan Dalam Angka BPS 
Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 
 

Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Tolitoli 

yang direkomendasikan berada di 10 

kecamatan, yaitu: (1) Dampal Selatan; (2) 

Dampal Utara; (3) Dondo; (4) Basidondo; 

(5) Lampasio; (6) Ogoidede; (7) Baolan; 

(8) Galang; (9) Dako Pemean; dan (10) 

Tolitoli Utara. Penetapan LP2B Kabupaten 

Tolitoli ini berdasarkan data LP2B 

Kementerian ATR/BPN Tahun 2020. 

Besarnya persentase perbandingan luas 

LP2B dengan luas wilayah 10 kecamatan 

di Kabupaten Tolitoli adalah 2,246 persen. 

Perbandingan persentase luas LP2B 

bervariasi yaitu antara 0,006 persen hingga 

0,597 persen dari total luas wilayah 10 

kecamatan yang merupakan luas wilayah 

Kabupaten Tolitoli. 

 

No Lokasi/ 
Kecamatan 

Luas 
Wilayah 
Kecamat
an (ha) 

Luas 
KP2B 
(ha) 

% KP2B 
Dari Luas 
Wilayah 6 
Kecamatan 

1 Dondo 54250 1738,18 0,604 
2 Basidondo 44130 352,96 0.122 
3 Lampasio 62600 1135,06 0,394 
4 Ogoidede 41213 345,38 0,120 
5 Baolan 25803 25,75 0,008 
6 Galang 59776 2437,46 0,847 
Total  287772 6034,80 2,097 
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3. Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

Memperhatikan kriteria dan 

persyaratan, maka Lahan Cadangan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan di 

Kabupaten Tolitoli dapat berasal dari tanah 

terlantar dan/atau tanah bekas kawasan 

hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan 

menjadi Lahan Cadangan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan harus memenuhi 

kriteria: (1) berada pada kesatuan 

hamparan lahan yang mendukung 

produktivitas dan efisiensi produksi; 

memiliki potensi teknis dan kesesuaian 

lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak 

sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; 

dan/atau didukung infrastruktur dasar; (2) 

mempertimbangkan aspek ekonomi dan 

sosial budaya masyarakat; dan (3) 

mempertimbangkan: kelerengan; iklim; 

dan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah; 

yang cocok untuk dikembangkan menjadi 

lahan pertanian pangan dengan 

memperhatikan daya dukung lingkungan. 

Adapun syarat untuk dapat ditetapkan 

menjadi Lahan Cadangan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan adalah: (1) lahan 

tidak dalam sengketa; (2) status 

kepemilikan penggunaan tanah yang sah; 

dan (3) termuat dalam Rencana 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan.  

Kriteria 1, 2, dan 3, dapat dipenuhi. 

Adapun untuk persyaratan 1 dan 2 belum 

ada data valid yang mendukung (informasi 

bahwa lahan tidak dalam sengketa dan 

status kepemilikan penggunaan tanah yang 

sah), demikian juga  untuk persyaratan ke 

3, Kabupaten Tolitoli belum memiliki 

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. Berdasarkan data 

SHP ATR yang diperbaharui BPN Tahun 

2020, jumlah luas Lahan Cadangan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) 

di Kabupaten Tolitoli adalah 3218,11 ha. 

Data ini masih perlu dilengkapi dengan 

informasi bahwa lahan tidak dalam 

sengketa dan status kepemilikan 

penggunaan tanah yang sah. Rincian 

LCP2B yang direkomendasikan untuk 

Kabupaten Tolitoli diuraikan pada Tabel 4 

berikut. 

Tabel 4. Rekomendasi Lokasi dan Luas 
Lahan Cadangan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten 
Tolitoli, Tahun 2021 
 

 
 

No 

 
Lokasi 

/Kecamatan 

Luas 
Wilayah 

Kecamatan 
(ha) 

Luas 
LCP2B 

(ha) 

% LCP2B 
Dari Luas 
Wilayah 6 
Kecamatan 

1 Dampal Selatan 39267 93,93 0,037 
2 Basidondo 44130 347,09 0,138 
3 Lampasio 62600 2395,12 0,958 
4 Ogoidede 41213 350,01 0,140 
5 Dako Pemean 22100 7,57 0,003 
6 Tolitoli Utara 40550 24,40 0,009 
Total Luas Kawasan 249860 3218,11 1,287 

 
Sumber: Diolah dari Data LP2B Kementerian ATR/BPN 
Tahun 2020  dan Kecamatan Dalam Angka BPS 
Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 
Keterangan: LCP2B = Lahan Cadangan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan 
 

Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten 

Tolitoli yang direkomendasikan berada di 
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6 kecamatan, yaitu: (1) Dampal Selatan; 

(2) Basidondo; (3) Lampasio; (4) 

Ogoidede; (5) Dako Pemean; dan (6) 

Tolitoli Utara. Penetapan LCP2B 

Kabupaten Tolitoli ini berdasarkan data 

LP2B Kementerian ATR/BPN Tahun 

2020. Besarnya persentase perbandingan 

luas LCP2B dengan luas wilayah 6 

kecamatan di di mana ada LCP2B adalah 

1,287 persen. Perbandingan persentase 

luas LP2B bervariasi yaitu antara 0,003 

persen hingga 0,958 persen dari total luas 

wilayah 6 kecamatan LCP2B. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian, potensi  

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Kabupaten Tolitoli adalah sebagai berikut:  

1. Total luas Lahan Pangan Pertanian 

Berkelanjutan Kabupaten Tolitoli 

adalah 12.382,77 ha, sebesar 3,035 

persen dari luas wilayah Kabupaten 

Tolitoli, dan tersebar di 10 Kecamatan 

Kabupaten Tolitoli. Terdiri dari: 

Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B) 

seluas 9164,66 ha dan Lahan 

Cadangan Pangan Berkelanjutan 

(LCP2B) seluas 3218,11 ha. Selain itu 

ada Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (KP2B) yang terletak di 

dalam LP2B. 

2. Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan atau LP2B ditetapkan 

seluas 9164, 66 ha yang tersebar di 

wilayah: (a) Kecamatan Dampal 

Selatan dengan luas 1679, 23 ha, (b) 

Kecamatan Dampal Utara dengan luas 

323,66 ha, (c) Kecamatan Dondo 

dengan luas 1738,18 ha, (d) 

Kecamatan Basidondo dengan luas 

352,96 ha, (e) Kecamatan Lampasio 

dengan luas 1135,06 ha, (f) 

Kecamatan Ogodeide dengan luas 

345,38 ha, (g) Kecamatan Baolan 

dengan luas 25,75 ha, (h) Kecamatan 

Galang dengan luas 2437,46 ha, (i) 

Kecamatan Dako Pemean dengan luas 

414,37 ha, (j) Kecamatan Tolitoli 

Utara dengan luas 712,60 ha. 

3. Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan atau LCP2B ditetapkan 

seluas 3218,11 ha yang tersebar di 

wilayah: (a) Kecamatan Dampal 

Selatan dengan luas 93,93 ha, (b) 

Kecamatan Basidondo dengan luas 

347,09 ha, (c) Kecamatan Lampasio 

dengan luas 2395,12 ha, (d) 

Kecamatan Ogodeide dengan luas 

350,01 ha, (e) Kecamatan Dako 

Pamean dengan luas 7,57 ha, dan (f) 

Kecamatan Tolitoli Utara dengan luas 

24,40 ha. 

4. Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan yang terletak dalam 

LP2B (bagian dari LP2B) seluas 6034, 
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80 ha berada di: (a) Kecamatan Dondo 

dengan luas 1738,18 ha, (b) 

Kecamatan Basidondo dengan luas 

352,96 ha, (c)Kecamatan Lampasio 

dengan luas 1135,06 ha, (d) 

Kecamatan Ogodeide dengan luas 

345,38 ha, (e) Kecamatan Baolan 

dengan luas 25,75 ha, dan (f) 

Kecamatan Galang dengan luas 2437, 

46 ha. 

  
Saran 

1. Sebaran dan luas Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan Kabupaten 

Tolitoli merupakan informasi penting 

dalam perencanaan Lahan Pertanian 

Pangan Kabupaten Tolitoli. 

2. Diperlukan Tim Verifikasi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk 

validasi akhir data sebaran dan luas 

Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

3. Data hasil validasi akan memuat: 

sebaran, luas, dan juga pemilik, serta 

status kepemilikan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. 
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ANALISIS MARGIN OF SAFETY USAHA TERNAK BABI  

(Studi Kasus Di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara 

Kabupaten Minahasa) 

 
Margin Of Safety Analysis of Pig Livestock Business  

(Case Study in North Talikuran Village, North Kawangkoan District, Minahasa Regency) 

 

NM Santa, MAV Manese, SP Mantur 

Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi 
Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado 95115, Sulawesi Utara. Email: nansisanta@unsrat.ac.id  

 

ABSTRACT 

Sales in a business can decline, so business owners must have planning in their company's 

finances. Financial analysis that can be used is the break-even point. However, this analysis 

is not enough to help farmers because the information obtained is in the form of sales when 

the business does not experience profit or loss. This study aims to determine the break-even 

point and margin of safety in pig farming. This research was conducted on a pig farm owned 

by Mr. Josias Noija, located in the North Talikuran Village, North Kawangkoan District, 

Minahasa Regency, using the case study method. This research was conducted from 

December 1, 2020 to January 31, 2021. The results showed that the break-even point in 

rupiah was IDR543,850,379, or the break-even point in the sale of fattening pigs was 

816,621kg, or the break-even point in the sale of weaned piglets was 322. The result of the 

analysis of the margin of safety in this study was 45.08%. 

 

Keywords : pigs, break-even point, margin of safety 

 

ABSTRAK 

Penjualan  pada suatu usaha dapat terjadi penurunan, sehingga pemilik usaha harus memiliki 
perencanaan dalam keuangan perusahaannya. Analisis keuangan yang dapat digunakan yaitu 
titik impas. Namun analisis tersebut belum cukup membantu peternak karena informasi yang 
diperoleh berupa jumlah penjualan pada saat usaha tidak mengalami untung atau rugi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui titik impas dan margin of safety pada usaha 
peternakan babi. Penelitian ini dilakukan pada usaha ternak babi milik Bapak Josias Noija 
yang berlokasi di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten 
Minahasa, menggunakan menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan sejak 1 
Desember 2020 sampai 31 Januari 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa titik impas 
dalam rupiah yaitu Rp543.850.379, atau titik impas dalam penjualan ternak babi 
penggemukan yaitu 816.621kg, atau titik impas dalam penjualan anak babi lepas sapih yaitu 
322 ekor. Hasil dari analisis margin of safety dalam penelitian ini adalah 45,08%. 
 

Kata Kunci : ternak babi, titik impas, margyn of safety 
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PENDAHULUAN 

Usaha peternakan merupakan salah 

satu usaha dibidang pertanian yang mampu 

menopang ekonomi keluarga masyarakat 

di pedesaan. Usaha ternak babi termasuk 

usaha yang dijalankan masyarakat 

pedesaan bahkan sebagian di perkotaan 

(Santa dan Wantasan, 2018; Sarajar et al., 

2019; Santa et al., 2020; Kojo et al., 

2014). Umumnya, masyarakat tetap 

menjalankan usaha ternak babi jika usaha 

tersebut masih mampu memberikan 

sejumlah uang berupa pendapatan bagi 

rumah tangga. Apabila mengalami rugi, 

maka peternak akan memberhentikan 

dengan sementara usahanya dengan tidak 

memelihara ternak, namun kandang dan 

peralatan masih tersedia. 

Terdapat usaha peternakan babi 

milik Bapak Josias Noija Maweikere telah 

berdiri sejak tahun 2012, dan berlokasi di 

Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan 

Kawangkoan Utara. Awalnya jumlah 

ternak babi yang dipelihara oleh Bapak 

Josias Noija Maweikere hanya berjumlah 5 

ekor ternak babi. Jumlah kepemilikan 

ternak terus menerus mengalami 

pertambahan hingga pada akhir Tahun 

2020 mencapai total 107 ekor babi. Sekitar 

bulan Mei Tahun 2020 peternak 

mengalami penurunan pendapatan bahkan 

rugi, sehingga pendapatan yang diperoleh 

hanya digunakan untuk membeli pakan. 

Peternak menjual ternak babi 

penggemukan, namun akan menjual ternak 

babi lepas sapih apabila memerlukan dana 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga.  

Menurut Subramanyam (2017), 

sewaktu-waktu jumlah  penjualan  pada 

suatu usaha dapat terjadi penurunan, 

sehingga pemilik usaha harus memiliki 

perencanaan dalam keuangan 

perusahaannya. Analisis keuangan yang 

dapat digunakan yaitu titik impas. 

Terdapat beberapa penelitian tentang titik 

impas pada usaha ternak yaitu Kueain et 

al., 2017, Dhae et al., 2017, Sukanata et 

al., 2017, Nifu et al., 2018, dan Paramarta 

et al., 2016. Penelitian-penelitian tersebut 

menginformasikan tentang terdapat 

penjualan minimum yang harus 

dipertahankan oleh peternak babi agar 

usaha tidak mengalami kerugian.  

Analisis titik impas dapat 

digunakan  untuk membantu menganalisis 

usaha ternak babi milik Bapak Josias Noija 

Maweikere. Namun analisis tersebut 

belum cukup membantu peternak karena 

informasi yang diperoleh berupa jumlah 

penjualan pada saat usaha tidak mengalami 

untung atau rugi.  Terdapat analisis margin 

of safety (MOS) yang dapat dilakukan 

pada usaha ternak babi. Analisis tersebut 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

usaha ternak babi dapat mengalami 

penurunan penjualan namun masih mampu 

berada pada keadaan titik impas. Penelitian 

yang akan dilakukan pada usaha ternak 
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babi milik Bapak Josias Noija Maweikere 

berbeda dengan yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya, khususnya 

penggunaan analisis  margin of safety. 

Penelitian  ini penting untuk dilakukan 

karena peternak dapat memperoleh 

informasi tentang jumlah penurunan 

penjualan ternak babi yang dapat terjadi 

agar tidak mengalami kerugian. 

Perumusan masalah penelitian 

yaitu berapakah jumlah penurunan 

penjualan ternak babi yang dapat terjadi 

pada usaha ternak babi di Kelurahan 

Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan 

Utara Kabupaten Minahasa agar tidak 

mengalami kerugian?. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui titik impas 

dan margin of safety pada usaha 

peternakan babi di Kelurahan Talikuran 

Utara Kecamatan Kawangkoan Utara 

Kabupaten Minahasa. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan pada usaha 

peternakan babi milik Bapak Josias Noija 

di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan 

Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. 

Waktu penelitian yaitu dua bulan selama 

bulan Desember 2020 sampai Januari 

2021. 

Data yang diambil berupa data 

primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui wawancara langsung 

pada responden yaitu pemilik usaha ternak 

babi di Kelurahan Talikuran Utara 

Kecamatan Kawangkoan Utara. Data 

sekunder diperoleh dari dari Badan Pusat 

Statistik, Balai Penyuluh Pertanian, Dinas 

terkait dan jurnal-jurnal yang menyangkut 

dengan penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan 

metode studi kasus. Menurut Fitrah dan 

Luthfiyah (2018), studi kasus yaitu dengan 

melakukan pengamatan dan pengumpulan 

data terhadap suatu objek. Penelitian ini 

akan dilaksanakan pada usaha ternak babi 

milik Bapak Josias Noija Maweikere di 

Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan 

Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. 

Menurut Salman dan Farid (2017), 

untuk menganalisis titik impas (break even 

point) digunakan alat analisis sebagai 

berikut : 

Titik impas usaha ternak babi 

dalam rupiah : 

 

Titik impas usaha ternak babi 
dalam unit : 

 

 

Untuk menghitung margin of 

safety (MOS) usaha ternak babi 

menggunakan rumus Salman dan Farid 

(2017): 
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MOS= X% dimana, penurunan 

penjualan yang ditolerir agar perusahaan 

tidak mengalami kerugian adalah sebesar 

X%. Apabila penurunan terhadap 

penjualan lebih dari X%, maka perusahaan 

akan mengalami kerugian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Keadaan Umum Usaha Ternak Babi 

Usaha ternak babi yang berlokasi 

di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan 

Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa, 

telah berdiri sejak tahun 2012 dan masih 

berjalan sampai saat ini, berarti usaha 

ternak babi tersebut telah berusia kurang 

lebih 8 tahun. Pemilik usaha ternak babi 

tersebut adalah Bapak Josias Alexandre 

Noija, yang sudah berusia 54 tahun, 

dengan latar belakang pendidikan lulusan 

SMA. Bapak sendiri sebagai kepala rumah 

tangga memiliki keluarga dengan satu 

orang anak yang memiliki status sebagai 

mahasiswa. 

Ternak babi yang dipelihara pada 

tahun 2012 hanya berjumlah 6 ekor induk 

babi, yang kemudian meningkat setiap 

tahunnya. Saat ini jumlah ternak babi yang 

dimilik oleh Bapak Josias Noija adalah 

107 ekor, dengan rincian 10 ekor induk 

babi, 30 ekor anak babi, 40 ekor ternak 

babi yang belum disapih dan 27 ekor 

ternak babi yang sementara penggemukan. 

Tabel 1. Jumlah Kepemilikan Ternak Babi 

Tahun 
Induk 
(ekor) 

Anak 
Babi 

(ekor) 

Setelah 
Disapih 
(ekor) 

Ternak Babi 
Penggemukkan 

(ekor) 
2012 6  30 50 34 
2013 6 35 55 40 
2014 6 48 45 15 
2015 8 39 36 20 
2016 8  55 50 7 
2017 8 60 35 10 
2018 10  43 39 15 
2019 10 60 38 13 
2020 10  30  40 27 

 

Ternak babi yang dipelihara oleh Bapak 

Josis Noija berjumlah 72 ekor induk, 400 

ekor anak babi, 388 ekor ternak babi 

setelah disapih dan 181 ekor ternak babi 

penggemukan. 

2. Penjualan dan Biaya 

Ternak babi yang dijual oleh Bapak 

Josias Noija bukan hanya berlokasi di 

sekitar Kawangkoan saja, tetapi banyak 

pembeli yang dari luar Kawangkoan 

datang membeli ternak babi tersebut, 

contohnya pembeli yang berasal dari 

Tomohon, Tondano, Manado dan lain-lain. 

Penentuan harga  ternak babi yang dijual 

disesuaikan dengan jenis ternak babi yang 

akan dibeli oleh pembeli dan juga 

konsumen dapat melakukan tawar 

menawar terhadap pilihan ternak babi yang 

akan dibelinya (Sondegau et al, 2019). 

Ternak babi yang dijual dalam bentuk anak 

babi lepas sapih dengan harga 
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Rp600.000/ekor dan ternak babi 

penggemukan dengan harga Rp27.000/kg. 

Tabel 2. Penjualan Ternak Babi 

Tahun 
Anak 
Babi 

(ekor) 

Setelah 
Disapih 
(ekor) 

Ternak Babi 
Penggemukkan 

(ekor) 
2012 30  50 34 
2013 35 55 40 
2014 48  45 15 
2015 39 36  20 
2016 55 50 7 
2017 60 35 10 
2018 43 39 15 
2019 60 38  13 
2020 30 40  27 
Total 400 388 181 

 

Penjualan ternak babi dari tahun 

2012 sampai tahun 2020 berbeda setiap 

tahunnya. Total penjualan anak babi 

selama 8 tahun yaitu 400 ekor, total 

penjualan ternak babi setelah disapih 

selama 8 tahun yaitu 388 ekor, sedangkan 

total penjualan ternak babi penggemukan 

selama 8 tahun yaitu 181 ekor. 

Biaya yang digunakan pada usaha 

ternak babi ini yaitu biaya tetap dan biaya 

tidak tetap, sedangkan penerimaan berupa 

penjualan ternak babi, seperti yang 

dijelaskan pada Tabel 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3. Jumlah Biaya dan Penerimaan Usaha 
Ternak Babi Selama 8 Tahun 
 
No Keterangan Jumlah (rupiah) 
I Biaya Tetap  
 Lahan (seluas 10x30 m2) Rp75.000.000 
 Penyusutan Kandang dan Peralatan 

Kandang 
Rp11.962.080 

 Induk Rp129.600.000 
 Total Rp216.562.080   
II Biaya Tidak Tetap  
 Pakan Rp309.839.850   
 Harga Obat Rp12.239.000   
 Tenaga Kerja Rp263.040.000 
 Biaya Listrik   Rp10.800.000  
 Total Rp595.918.850   
III Penerimaan  
 Total Penjualan Ternak Babi  Rp990.230.000   

 

Usaha ternak babi milik Bapak 
Josias Noija mendapatkan keuntungan 
selama 8 tahun, yaitu : 

Keuntungan = penerimaan-pengeluaran 

 =990.230.000-737.480.930 

 =Rp252.749.070 

 

3. Analisis Titik Impas 

Sebelum mendapatkan keuntungan, 

perusahaan akan berada pada suatu titik 

impas yaitu sebuah titik, baik dalam satuan 

rupiah maupun unit, di mana terdapat 

hubungan antara penerimaan total, biaya 

total, dan laba total perusahaan pada 

berbagai tingkat output. Analisis titik 

impas digunakan untuk mengetahui 

hubungan antar variabel didalam kegiatan 

perusahaan. Rumus yang digunakan adalah 

(Rudianto, 2013): 

Titik impas dalam rupiah : 
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rupiah 

 

Hasil penelitian analisis titik impas 

bahwa nilai penjualan titik impas dalam 

rupiah sebesar Rp543.850.379. 

Titik impas usaha ternak babi 

dalam kg (babi penggemukan): 

 

 

 

 

 kg 

Jika ternak babi memiliki rata-rata 

berat badan 90kg/ekor, maka titik impas 

pada penjualan sebesar 816.621 kg, setara 

dengan penjualan ternak babi 

penggemukan sebanyak 9.074 ekor. 

Titik impas usaha ternak babi berdasarkan 

penjualan output berupa anak babi lepas 

sapih yaitu: 

 

 

 

 

 ekor anak babi lepas sapih 

 

4. Analisis Margyn Of Safety 

Margin of safety dalam 

hubungannya dengan analisis titik impas 

yaitu untuk menentukan seberapa jauhkah 

berkurangnya penjualan agar perusahaan 

tidak menderita kerugian. Informasi 

tentang margin of safety ini dapat 

dinyatakan sebagai berikut (Rudianto, 

2013). 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

tersebut diatas, diketahui bahwa penurunan 

penjualan ternak babi agar tidak 

mengalami kerugian yaitu sebesar  

45,08%. Jika pada jumlah penjualan ternak 

babi penggemukkan sebanyak 181 ekor, 

maka penurunan penjualan ternak babi 

agar tidak mengalami kerugian yaitu 

sebesar 81 ekor. Jika pada jumlah 

penjualan anak babi lepas sapih sebanyak 

400 ekor, maka penurunan penjualan 

ternak babi agar tidak mengalami kerugian 

yaitu sebesar 180 ekor. 

 

KESIMPULAN 
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Usaha ternak babi di Kelurahan 

Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan 

Utara Kabupaten Minahasa telah mencapai 

titik impas dalam rupiah yaitu 

Rp543.850.379, atau titik impas dalam 

penjualan ternak babi penggemukan yaitu 

816.621kg, atau titik impas dalam 

penjualan anak babi lepas sapih yaitu 322 

ekor. Apabila peternak mengalami 

penurunan dalam penjualan ternak babi, 

maka jumlah yang masih ditolerir agar 

peternak tidak mengalami kerugian yaitu  

45,08% dari total penjualan. 
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EVALUASI PROGRAM INSEMINASI BUATAN PADA PROGRAM UPSUS SIWAB: 

STUDI KASUS DI PROVINSI PAPUA BARAT 

Artificial Insemination Of Upsus Siwab Program: A Case Study 

In West Papua Province 

 
A. Supriyantono dan T.W. Widayati 

 

Program studi Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Papua 
Jl. Gunung Salju Amban 98314 Manokwari Papua Barat 

E-mail: andoyo@yahoo.com 

 
ABSTRACT 

Non-technical aspect such as handling and storing frozensemen, taking straw from the 

container when it will be used, thawing method, before AI and AI techniques need to be 

considered by artificial insemination officers. Therefore, in the implementation of AI, the 

skills, knowledge and experience of pregnancy inspectors and inseminators are needed. The 

population and sample in this study were AI acceptors at the location of the 2017 UPSUS 

SIWAB program in West Papua Province. Interviews were conducted with farmers, 

pregnancy check officers and Inseminators to obtain information related to age, experience 

in raising livestock and education (breeders); age of livestock and number of 

births/parturition (livestock); experience (length of work) and the amount of training 

attended (Inseminator). The data collected were analyzed to calculate the average and 

frequency (percentage). The results showed that the target of acceptors was achieved in 2017 

by 10.24% in three districts in West Papua Province. The realization of the highest number of 

Balinese cattle straws was 80.09% with cows aged over 5 years. The farmer has more than 6 

years of livestock experience, with a high school education level and the number of cattle 

ownership is more than 4 heads. Age of technical officers was about 15-55 years with under 

graduate education, experience 1-5 years and above 10 years by attending training 2 times. 

 
Keywords : Artificial Insemination, Breeders, West Papua 

 

ABSTRAK 

Aspek-aspek non teknis seperti penanganan dan penyimpanan semen beku, pengambilan straw 

dari kontainer saat akan digunakan, cara thawing, sebelum IB dan teknik IB perlu diperhatikan 
oleh petugas inseminasi buatan.  Oleh karena itu dalam pelaksanaan IB diperlukan keterampilan, 
pengetahuan dan pengalaman dari petugas pemeriksa kebuntingan dan inseminator. Metode 
penelitian menggunakan cara deskriptif dengan studi kasus. Populasi dan sampel dalam penelitian 
ini adalah ternak akseptor IB di lokasi pelaksanaan program UPSUS SIWAB Tahun 2017 
Provinsi Papua Barat. Wawancara dilakukan terhadap peternak, petugas PKB dan Inseminator 
untuk mendapatkan informasi terkait umur, pengalaman beternak dan pendidikan (Peternak);  
umur ternak dan  jumlah kelahiran/partus (ternak); pengalaman (lama kerja) dan jumlah pelatihan 
yang diikuti (Inseminator).  Data yang diperoleh dianalisis untuk memperoleh rataan dan 
frekuensi (persentase). Hasil penelitian menunjukkan bahwa target akseptor tercapai pada tahun 
2017 sebesar 10,24% pada tiga Kabupaten di Provinsi Papua Barat. Realisasi straw bangsa sapi 
Bali terbanyak yaitu 80,09% dengan umur sapi di atas 5 tahun. Peternak memiliki pengalaman 
beternak di atas 6 tahun, dengan tingkat pendidikan SLTA dan jumlah kepemilikan sapi di atas 4 
ekor. Petugas teknis berumur 15-55 tahun dengan pendidikan sarjana, pengalaman 1-5 tahun dan 
di atas 10 tahun dengan mengikuti pelatihan 2 kali. 

Kata kunci: Inseminasi Buatan, Peternak, Papua Barat 
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PENDAHULUAN 

Kebutuhan konsumsi daging sapi 

nasional yang belum mencukupi dari 

produksi nasional, menyebabkan impor 

daging dari luar negeri terus dilakukan 

pemerintah sampai saai ini. Upaya 

pemerintah untuk mengurangi impor 

dengan cara meningkatkan populasi ternak 

sapi diberbagai daerah terus dilakukan 

antara lain dengan Inseminasi Buatan (IB). 

Adapun  target akseptor  Inseminasi 

Buatan (IB) untuk Provinsi Papua Barat 

pada program UPSUS SIWAB pada tahun 

2017 sebanyak 11.079 ekor dengan target 

kebuntingan sebanyak 5.872 ekor. 

Kabupaten Manokwari dengan target 

akseptor sebanyak 5.492 ekor dan target 

kebuntingan sebanyak 2.911 ekor, 

Kabupaten Sorong dengan target akseptor 

sebanyak 4.939 ekor dan target 

kebuntingannya sebanyak 2.618 ekor, 

sedangkan Kabupaten Fakfak dengan 

target akseptor sebanyak 648 ekor dan 

target kebuntingan sebanyak 343 ekor.   

Keberhasilan pelaksanaan IB 

dipengaruhi beberapa faktor, antara lain 

penanganan dan penyimpanan semen 

beku, pengambilan straw dari kontainer 

saat akan digunakan, cara thawing, 

sebelum IB dan teknik IB.  Selain itu 

kehandalan peternak sapi dalam 

memelihara sapi IB sangat menentukan 

tingkat keberhasilannya, antara lain catatan 

rekaman individu ternak sapi.  Disampinng 

itu keterampilan, pengetahuan dan 

pengalaman dari petugas pemeriksa 

kebuntingan dan inseminator sangat 

berperan penting. Untuk mengetahui 

kondisi pelaksanaan IB di Papua Barat, 

maka perlu didata, dimonitor dan evaluasi 

baik pada peternak sapi, profil sapi, dan 

petugas pelaksana di lapangan akan 

keberhasiln program ini. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

yaitu metode deskriptif dengan studi 

kasus. Sampel dalam penelitian ini adalah 

peternak di tiga Kabupaten yaitu 

Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong 

& Kabupaten Fakfak sebanyak  42 

peternak. Catatan dari Isikhnas digunakan 

untuk mengetahui jumlah ternak akseptor 

IB di lokasi pelaksanaan program UPSUS 

SIWAB Tahun 2017 Provinsi Papua Barat.  

Jumlah total akseptor yang telah di IB 

pada Tahun 2017 sebanyak 1.135 ekor sapi 

induk yang terdiri dari 733 ekor di 

Kabupaten Manokwari, 382 ekor di 

Kabupaten Sorong dan 20 ekor di Fakfak. 

Jumlah sampel untuk masing-masing 

lokasi dilakukan secara proporsional yaitu 

10% dari total populasi masing-masing 

lokasi (Kabupaten Manokwari, Kabupaten 

Sorong & Kabupaten Fakfak).  Peternak 

atau pemilik ternak adalah responden 

sebagai sumber informasi tentang 

ternaknya.  Menurut Gay et al. (2012) 
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menyatakan untuk penelitian deskriptif 

dapat diwakili oleh 10% dari populasi.   

Wawancara dilakukan terhadap 

peternak, petugas PKB dan Inseminator 

dengan menggunakan kuisioner yang telah 

disiapkan  untuk mengetahui faktor-faktor 

non teknis yang diduga mempengaruhi 

reproduksi ternak induk  seperti 

1. Peternak: umur, pengalaman beternak 

dan pendidikan. 

2. Ternak: umur ternak dan  jumlah 

kelahiran/partus. 

3. Inseminator: Pengalaman (lama kerja) 

dan jumlah pelatihan yang diikuti 

Data yang diperoleh dianalisis untuk 

memperoleh rataan dan frekuensi 

(persentase). 

 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Realisasi pelaksanaan inseminasi 

buatan Tahun 2017 di Provinsi Papua 

Barat tercatat sebanyak 1.135 ekor  seperti 

pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Jumlah akseptor sapi yang di IB 
Tahun 2017 

No. Kabupaten 

Akseptor sapi yang 
di IB 

Jumlah Terlapor 
di 

isikhnas 

Tidak 
terlapor 

1. Manokwari  697 36 733 
2. Sorong 363 19 382 
3. Fakfak 1 19 20 

T o t a l 1.061 74 1.135 
Sumber : Olahan data sekunder Tahun 2019 

Straw dari bangsa pejantan yang 

digunakan dalam pelaksanaan inseminasi 

buatan ini terdiri dari 3 (tiga) jenis bangsa 

pejantan yaitu Bali, Simental dan Limosin 

seperti pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Realisasi dosis straw menurut bangsa 
pejantan 
 

No. Kabupaten 
Bangsa Pejantan 

Jumlah 
Bali Simental Limosin 

1. Manokwari  588 93 51 732 
2. Sorong  300 55 52 377 
3. Fakfak 1 0 0 1 

T o t a l 889 148 73 1.110 
Sumber : Olahan data sekunder Tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 2 menerangkan 

bahwa penggunaan dosis straw sebanyak 

1.110 dosis kepada akseptor sebanyak 

1.061 ekor.  Terdapat selisih sebanyak 49 

dosis, yang artinya ada akseptor sekitar 40 

sampai 49 ekor yang di inseminasi 

menggunakan 2 sampai 3 dosis straw. 

Karakteristik ternak sapi induk 

seperti umur dan jumlah kelahiran (partus) 

disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Karakteristik ternak sapi induk 
 

Karakteristik ternak Jumlah Persentase 
Umur   

1-2 tahun 1 0,88 
2-3 tahun 9 7,96 
3-4 tahun 14 12,39 
4-5 tahun 13 11,50 
> 5 tahun 76 67,26 

Jumlah partus   
0 x 2 1,77 
1 x 10 8,85 
2 x 19 16,81 
3 x 26 23,01 
4 x 20 17,70 
5 x 12 10,62 
> 5 x 24 21,24 

     Sumber : Olahan data primer Tahun 2019 

 

Berdasarkan Tabel 3 di atas, 

menunjukkan bahwa persentase terbesar 

masing-masing umur dan jumlah partus 

induk sapi pada penelitian ini berada pada 

umur lebih dari 5 tahun (67,26%) dan 

jumlah partus yaitu telah 3 kali partus 

(23,01).  Hal ini menujukkan bahwa 

peternak dan petugas telah menerapkan 

cara yang sederhana untuk menentukan 

normal tidaknya anatomi reproduksi ternak 

dengan memilih induk yang telah mampu 

bunting untuk di inseminasi.  Sesuai 

dengan pendapat Kusumawati dan 

Leondro (2014), bahwa cara yang 

sederhana yang dapat digunakan untuk 

menentukan normal tidaknya anatomi 

reproduksinya dengan memilih induk yang 

telah mampu bunting bila digunakan 

sebagai bibit, karena induk yang telah 

mampu bunting berarti anatomi dan 

hormonnya dalam keadaan normal 

Menurut Yulyanto et al. (2014) bahwa sapi 

yang belum pernah melahirkan atau baru 

akan melahirkan pertama kali lebih besar 

menerima resiko kegagalan kelahiran 

dibandingkan dengan sapi yang sudah 

pernah melahirkan pedet sebelumnya.  Hal 

ini menjadi pertimbangan inseminator 

untuk memilih bangsa pejantan saat 

pelaksanaan inseminasi dengan melihat 

umur dan jumlah partus induk sapi.  

Menurut Toelihere (1993), waktu yang 

ideal untuk dikawinkan pada sapi adalah 

umur 12-15 bulan, ditambahkan juga oleh 

Hardjopranjoto (1995) bahwa perkawinan 

pertama pada sapi dara sebaiknya 

dilakukan pada umur 14-16 bulan.  

Perkawinan yang terlambat melebihi umur 

3 tahun cenderung menyebabkan 

penurunan prestasi reproduksi.  Namun 
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juga perlu pertimbangan ukuran pelvis 

induk, sesuai pendapat Diwyanto dan 

Inounu (2009) bahwa untuk mengurangi 

kejadian dystocia, maka disarankan agar 

persilangan dilakukan pada sapi induk 

lokal yang pernah melahirkan, mempunyai 

ukuran pelvis besar, menggunakan 

pejantan yang mempunyai bobot lahir 

rendah, serta dilakukan pengawasan pada 

saat melahirkan.   

Peternak sapi sebanyak 42 peternak, 

yaitu 25 orang di Kabupaten Manokwari, 

15 Orang di Kabupaten Sorong dan 2 

orang di Kabupaten Fakfak dengan 

karakteristik responden seperti pada Tabel 

4. 

 

Tabel 4. Karakteristik peternak sapi (responden) 
 

Karakter Responden Jumlah Responden Persentase 
Umur   
32-65 40 90,91 
> 65 2 09,09 
Pekerjaan   
ASN 3 7,14 
Wiraswasta 9 21,43 
Pastor 1 2,38 
TNI 1 2,38 
Honorer 2 4,76 
Petani 26 61,90 
Pengalaman beternak sapi   
1 – 5 tahun 6 14,86 
6 – 10 Tahun 18 42,86 
> 10 18 42,86 
Tingkat Pendidikan   
Sekolah Dasar 3 7,14 
SLTP 13 30,95 
SLTA 24 57,14 
Perguruan Tinggi 2 4,76 
Jumlah ternak sapi dipelihara   
3 ekor 2 4,76 
4 ekor 7 16,67 
> 4 ekor 33 78,57 

    Sumber : Olahan data primer Tahun (2019) 

 

Berdasarkan data Tabel 4 di atas, 

responden terbanyak berada pada umur 

umur 32- 65 tahun (90,91%).  Faktor umur 

biasanya lebih diidentikkan dengan 

produktivitas kerja, jika seseorang masih 

tergolong usia produktif ada 

kecenderungan produktivitasnya juga 

tinggi.  Menurut Tarmidi (1992) pada 

kondisi umur 15-65 tahun, seorang 

termasuk dalam kategori umur produktif 

dengan kemampuan kerja yang masih 

tergolong baik dan kemampuan berpikir 

masih baik.  Hal ini merupakan dukungan 

positif dalam pelaksanaan inseminasi 
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karena usia produktif merupakan usia yang 

telah matang sehingga para peternak akan 

lebih terampil dan mempunyai 

kemampuan dalam memecahkan 

permasalahan dalam mengelola usahanya.  

Menurut Notoatmojo (2007) menyatakan 

bahwa usia yang matang akan berdampak 

sangat baik pada perkembangan daya 

tangkap dan pola pikir, sehingga 

pengetahuan yang diperolehnya semakin 

baik. 

Karakteristik peternak sapi sebagai 

peserta UPSUS SIWAB di Provinsi Papua 

Barat, memiliki pekerjaan yang beragam.  

Menurut Soedjana (1993) menyatakan 

bahwa umumnya penduduk pedesaan 

mencurahkan perhatiannya pada usaha 

pokok yaitu sebagai petani sehingga 

pemeliharaan ternaknya kurang 

diperhatikan.  Hal ini disebabkan karena 

sebagian usaha peternakan dilakukan 

sebagai usaha sambilan sehingga perhatian 

peternak terhadap usaha peternakannya 

kurang baik.  Walaupun usaha ternak 

sebagai usaha penunjang tetapi 

kenyataannya memberikan sumbangan 

yang besar bagi pendapatan peternak 

(Priyanti et al., 1989). 

Karakteristik peternak sapi 

berdasarkan pengalaman terlihat sebesar 

42,86% responden mempunyai 

pengalaman beternak dari 6-10 tahun dan 

lebih dari 10 tahun, sedangkan 

pengalaman beternak dari 1-5 tahun 

sebesar 14,86%.  Santoso et al. (1983) 

menyatakan bahwa lama pengalaman 

beternak merupakan faktor yang penting 

bagi peternak dalam mempertimbangkan 

dan mengambil keputusan untuk 

menentukan jenis ternak yang dipelihara 

serta yang paling bermanfaat bagi mereka.  

Pendidikan merupakan suatu 

indikator mampu tidaknya individu dalam 

menerima inovasi atau ilmu pengetahuan.  

Persentase terbesar pada penelitian ini 

pada tingkat pendidikan SLTA (57,14%).  

Sumadi et al. (2003) menyatakan bahwa 

tingkat pendidikan akan berpengaruh 

terhadap kemajuan peternak dalam 

memilih alternatif guna perbaikan usaha 

dan pendapatannya.  Ditambahkan juga 

oleh Mosher (1987), menyatakan bahwa 

tingkat pendidikan yang baik memiliki 

peran penting terhadap produktivitas usaha 

pertanian yang dilakukan. 

Karakteristik peternak berdasarkan 

jumlah dan kepemilikan ternak sapi ini 

yaitu sebanyak 33 orang memiliki ternak 

sapi lebih dari 4 ekor (78,6%).  Semua 

ternak sapi tersebut adalah milik pribadi 

peternak.  

Petugas teknis pada program UPSUS 

SIWAB di Provinsi Papua Barat Tahun 

2017 yang menjadi responden dalam 

penelitian ini berjumlah 15 orang 

Inseminator di Kabupaten Manokwari dan 

Kabupaten Sorong  seperti disajikan pada 

Tabel 5.   
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Tabel 5. Karakteristik petugas teknis 
 

Karakter Responden Jumlah Responden Persentase 
Umur   
33-55 14 93,33 
> 55 1 6,67 
Pendidikan   
SLTA 3 20,00 
Perguruan Tinggi 12 80,00 
Pekerjaan   
ASN 15 100 
Pengalaman   
1 – 5 tahun 6 40,00 
6 – 10 Tahun 3 20,00 
> 10 6 40,00 
Jumlah latihan yang diikuti   
1 x 4 26,67 
2 x 6 40,00 
3 x 5 33,33 

    Sumber : Olahan data primer Tahun  (2019) 

 

Berdasarkan Tabel 5 di atas 

diketahui bahwa persentase terbesar umur 

petugas teknis (93,33%) pada kelompok 

umur 33-55 tahun,  pendidikan (80,00%) 

pada tingkat Perguruan Tinggi, jumlah 

latihan yang pernah diikuti sebanyak 2 kali 

(40,00%), pengalaman (40%) masing-

masing selama 1-5 tahun dan lebih dari 10 

tahun.  Semua petugas teknis memiliki 

pekerjaan utama sebagai ASN (100%). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persentase umur petugas teknis 

(inseminator, petugas PKb dan ATR) 

berada pada umur produktif.  Hal ini akan 

berpengaruh pada produktivitas kerja 

dalam pelaksanaan kegiatan inseminasi 

buatan ini, dapat dilihat dari ketekunan dan 

kerja keras para petugas teknis dalam 

pelaksanaan kegiatan IB.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat Adriani (2007) 

menyatakan bahwa semakin tinggi umur 

seseorang maka tingkat produktivitas 

makin tinggi, akan tetapi setelah umur 

tersebut terlewati maka produktivitas akan 

semakin menurun dengan bertambahnya 

umur. Tingkat pendidikan petugas teknis 

pada penelitian ini tergolong sangat baik. 

Selain pendidikan formal, petugas teknis 

juga telah mengikuti pendidikan informal 

yaitu pelatihan inseminator, pelatihan 

petugas PKb dan pelatihan petugas ATR, 

paling rendah sebanyak satu kali dan 

paling banyak tiga kali.  Hal ini sesuai 

dengan Hernanto (1995) bahwa adanya 

tingkat pendidikan yang tinggi maka 

seseorang akan dimungkinkan memiliki 

kemampuan yang sudah teruji dalam 

memahami dan mengembangkan 
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pemikiran yang positif kearah kemajuan 

suatu usaha yang lebih baik. 

Pekerjaan pokok semua petugas 

teknis pada penelitian ini adalah sebagai 

ASN yang membidangi fungsi peternakan 

pada Pemerintah Provinsi Papua Barat, 

Kabupaten Manokwari dan Kabupaten 

Sorong.  Berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Provinsi Papua Barat, Petugas 

teknis melaksanakan tugasnya sebagai 

inseminator, petugas PKb dan ATR 

diwilayah kerja Provinsi Papua Barat.  Hal 

ini berdampak terhadap besarnya curahan 

waktu dan tenaga petugas teknis yang 

secara total demi keberhasilan kegiatan IB 

yang dilaksanakan di Provinsi Papua 

Barat. 

Pengalaman kerja petugas teknis 

pada penelitian ini tidak semuanya sama.  

Berdasarkan Tabel 5 diatas ada yang 

pengalaman kerja diantara 1-5 tahun 

(40%), 6-10 tahun (20%) dan lebih dari 10 

tahun (40%).  Seseorang yang memiliki 

pengalaman kerja lebih banyak akan dapat 

memperoleh hasil pelaksanaan tugas yang 

lebih baik. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Pada tahun 2017, target akseptor IB 

pada sapi mencapai 10,24% pada tiga 

Kabupaten di Provinsi Papua Barat;  

2. Pencapaian straw bangsa sapi Bali 

sebesar 80,1% dengan umur sapi di atas 

5 tahun; 

3. Profil Peternak sapi umumnya 

berprofesi sebagai petani dengan usia 

produktif 32-65 tahun, tingkat 

pendidikan SLTA, pengalaman 

beternak di atas 6 tahun, dan memiliki 

sapi di atas 4 ekor 4 ekor; 

4. Profil Petugas teknis umumnya berusia 

15-55 tahun, tingkat pendidikan sarja, 

pengalaman 1-5 tahun dan ada di atas 

10 tahun, dan telah mengikuti pelatihan 

2 kali. 

 

Saran 

Profesi pekerjaan utama para 

peternak sapi adalah petani bukan peternak 

sapi. Untuk itu perlu stimulasi berupa 

insentif khusus dari pemerintag untuk 

meningkatkan jumlah peternak sapi serta 

jumlah sapi yang diperlihara. Penambahan 

petugas insemnitor, PKB dan ATR perlu 

dilakukan di ketiga Kabupaten yaitu 

Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong 

dan Kabupaten Fakfak untuk 

mengoptimalkan pelayanan terhadap sapi-

sapi akseptor di tiga Kabupaten tersebut. 
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